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DOCUMENTO I.1. 

Arquivo Distrital de Beja, Fundos Paroquiais, Baptismos de Ferreira do Alentejo, 1876, nº 

88: Registo de Baptismo de Ernesto de Vilhena, 24 de Julho de 1876. 

Nº 88 

Ernesto 

Procuração 

-Nº6- 

Aos vinte e quatro dias do mez de Julho do anno de mil oitocentos setenta e seis n’esta Igreja 

parochial de Nossa Senhora d’Assumpção concelho de Ferreira diocese de Beja baptisei 

solemnemente e puz os Santos Oleos a um individuo do sexo masculino, a quem dei o nome de 

Ernesto e que nasceu na rua Longa d’esta villa de Ferreira, parochia supra ás quatro horas da 

tarde do dia quatro do mez de Junho do anno de mil oitocentos settenta e seis, filho legitimo, 

segundo do nome do primeiro matrimonio do Doutor Jullio Marques de Vilhena, deputado da 

nação Portugueza, natural d’esta parochia e de Dona Maria da Piedade Leite Jardim, natural da 

Sé Velha da Cidade de Coimbra, recebidos na freguezia da Lamaroza, concelho e dioceze de 

Coimbra, parochianos d’esta freguezia e moradores na rua supra; neto paterno de Francisco 

Marques de Barbuda e de Maria José de Vilhena e materno de Manuel dos Santos Pereira 

Jardim e de Dona Guilhermina Amalia Ribeiro Freire, Viscondes de Monte São. 

Foi padrinho José Menna Nobre de Vilhena, solteiro, proprietario, primo paterno do baptizado e 

madrinha Dona Maria Jacintha de Vilhena Collaço, casada, proprietaria, prima paterna do 

baptizado, representada pelo seu procurador o Comendador José Joaquim Gomes de Vilhena os 

quaes sei serem os proprios. E para constar lavrei em duplicado este assento que, depois de ser 

lido e conferido perante o padrinho e procurador com os mesmos o assigno. 

Era ut supra. 

a) José Menna Nobre de Vilhena 

a) Joze Joaquim Gomes de Vilhena 

O PAROCHO 

a) Manuel da Costa Metello. 

[Averbamentos à margem esquerda] 

Nº 1 – Casou com Maria Amelia Queriol de Vasconcelos Porto, então de 23 anos, natural de 

Lisboa, Mártires, filha de Nuno António Coelho de Vasconcelos Porto e de Rosa de Freitas 

Queriol de Vasconcelos Porto, em Lisboa, na Igreja do Sacramento, no dia 12 de Outubro de 

1907. Boletim nº 762 arquivado no maço nº 5. Em vinte e dois de Fevereiro de mil novecentos e 

sessenta e sete. O conservador, a) assinatura ilegível. 

Nº 2 – Faleceu em Lisboa, Santa Isabel, às 23,45 horas do dia 14 de Fevereiro de 1967. Boletim 

nº 63 arquivado no maço nº 5. Em vinte e dois de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete. 

O Conservador, a) assinatura ilegível. 
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DOCUMENTO I.2. 

Torre do Tombo, Arquivo Distrital de Lisboa, Registos Paroquiais, Concelho de Lisboa, 

Freguesia Mártires, Livro B-8 de Baptismo, Baptismo de Maria Amélia, fl. 129v-130. 

Nº 3 

Maria Amelia 

filha legitima de Nuno 

António Coelho de  

Vasconcelos Porto, e de 

D. Rosa de Freitas Queriol 

de Vasconcelos Porto 

 

Aos vinte e sete dias do mez de fevereiro do anno de mil oitocentos e oitenta e quatro n'esta 

Egreja parochial de Nossa Senhora dos Martyres, em Lisboa, baptisei solemnente um individuo, 

do sexo feminino, a quem dei o nome de - Maria Amelia - que nasceu n'esta freguesia pelas 

cinco e meia horas da manhã, filha legitima de Nuno Antonio de Vasconcellos Porto, medico-

cirurgião, natural da Ilha da Fayal, diocese de Angra do Heroismo, e de Dona Rosa de Freitas / 

Queriol de Vasconcellos Porto, d'occupação domestica, natural de Lisbôa, freguesia de Nossa 

Senhora das Mercês, recebidos na de Santa Engracia e moradores n'esta de Nossa Senhora dos 

Martyres na rua de São Francisco, numero seis, terceiro andar. Neta paterna do Conselheiro 

Nuno Antonio Porto, e de Dona Maria Carlota Coelho de Vasconcellos Porto, e materna do 

Comendador Miguel Ferreira de Gouvêa Pimentel Franco Queriol, e de Dona Felicidade Amelia 

de Freitas Queriol. Foram padrinhos o avô materno Miguel Ferreira de Gouvêa Pimentel Franco 

Queriol, chefe do trafego dos caminhos de ferro do Norte e Leste, morador a Santa Apolonia, 

freguesia de Santa Engracia, em Lisbôa, e a avô paterna, Dona Maria Carlota Coelho de 

Vasconcellos Porto, moradora na referida casa da rua de S. Francisco. Para constar lavrei em 

duplicado este assento, que, lido e conferido perante os padrinhos, comigo assignam. Era ut 

supra. Declara-se que a baptisada nasceu pelas cinco e meia horas da manhã do dia 20 do 

corrente mez e anno. Era ut supra. 

a) Maria Carlota Coelho de Vasconcellos Porto 

a) Miguel Ferreira de Gouvêa Pimentel Freitas Queriol 

a) O Prior Antonio Ribeiro dos Santos Veiga 

 

[Averbamentos à margem] 

Cedula 3.36874 

 



7 

 

Nº 1 - Casou com o nome completo de Maria Amélia Queriol de Vasconcelos Porto com 

Ernesto Jardim de Vilhena, de trinta e um annos, natural de Nossa Senhora de Assunção, 

concelho de Ferreira, filho de Julio Marques de Vilhena e de Maria da Piedade Leite Jardim, na 

Igreja do Sacramento, desta cidade, no dia doze de Outubro de mil novecentos e sete, assento 

vinte e um, arquivado nesta Conservatoria. Em dezassete de Fevereiro de mil novecentos e 

sessenta e sete. O ajudante, 

a) assinatura ilegível 

 

Nº 2 - O casamento referido no averbamento nº 1, foi dissolvido por óbito do cônjuge 

masculino, ocorrido em Lisboa, Santa Isabel, no dia catorze de Fevereiro de mil novecentos e 

sessenta e sete, conforme averbamento exarado sob o nº 1 do assento de casamento vinte e um, 

ano 1907, arquivado nesta Conservatória. Em 17 de Fevereiro de 1967. O Ajudante, 

a) assinatura ilegível 

3 - Faleceu na freguesia de Santa Isabel, Lisboa, em 13. Boletim 5/ Maço 6. Em 3 de Janeiro de 

1978. 

a) assinatura ilegível. 
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DOCUMENTO I.3. 

6ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa, Freguesia do Sacramento, Casamentos, Nº 21, 

12/10/1907: «Nº 21 Ernesto Jardim de Vilhena e Dona Maria Amelia Queriol de 

Vasconcellos Porto». 

 

Aos dose dias do mez de Outubro do anno de mil novecentos e sete, n’esta Egreja parochial do 

Santissimo Sacramento, segundo bairro de Lisboa, na minha presença compareceram os 

nubentes – Ernesto Jardim de Vilhena e Dona Maria Amelia Queriol de Vasconcellos Porto, os 

quaes sei serem os proprios, com todas os papeis do estylo correntes e licença do superior 

hierarchico do contrahente para este matrimonio e sem impedimento algum canonico ou civil 

para o casamento: elle, d’edade de trinta e um annos, solteiro, segundo tenente da Marinha, 

natural e baptisado na freguezia de Nossa Senhora d’Assumpção da vila e concelho de Ferreira, 

diocese de Beja, e morador na de Santa Isabel de Lisboa, na rua de São Bento, numero cento 

oitenta e tres, filho legitimo e segundo do nome do Conselheiro d’Estado effectivo, Doutor Julio 

Marques de Vilhena, natural da / referida freguezia da villa de Ferreira, e de Dona Maria da 

Piedade Leite Jardim, natural da freguezia da Sé Velha, da cidade de Coimbra; - e ella, d’edade 

de vinte e tres annos, solteira, s’ocupação domestica, natural e baptisada na freguezia de Nossa 

Senhora dos Martyres, de Lisboa e moradora n’esta do Santissimo Sacramento, na rua Nova da 

Trindade, numero oitenta e seis, filha legitima de Nuno Antonio Coelho de Vasconcellos Porto, 

natural da Ilha do Fayal, diocese de Angra do Heroismo, e de Dona Rosa de Freitas Queriol de 

Vasconcellos Porto, natural da freguezia de Nossa Senhoras das Mercês, de Lisboa: os quaes 

nubentes se receberam por marido e mulher e os uni em Matrimonio, procedendo em todo este 

acto conforme o rito da Santa Madre Egreja Catholica Apostolica Romana. Foram testemunhas 

presentes que sei serem os proprios, o Comendador Miguel Ferreira de Gouvêa Pimentel Franco 

Queriol, avô materno da nubente, casado, proprietario, morador na rua de Santa Apolónia, 

numero cincoenta e sete, freguezia de Santa Engrácia e o Conselheiro d’Estado effectivo Doutor 

Julio Marques de Vilhena, casado, governador do Banco de Portugal, morador na rua de São 

Bento, numero cento oitenta e tres, da freguezia de Santa Isabel. E para constar lavrei em 

duplicado este assento que, lido e conferido perante os cônjuges e testemunhas, conmigo o 

assignam / collando no respectivo duplicado um sello de cem reis devido por este assento. Era 

ut supra.  

a) Ernesto Jardim de Vilhena  

a) Maria Amelia Queriol de Vasconcellos Porto  

a) Miguel Ferreira de Gouveia Pimentel Franco Queriol  

a) Julio Marques de Vilhena  

O prior, a) Manoel Frederico d’Almeida  

[Anotações na margem inferior desta folha] Boletim – 39/o, Ferreira em 17.2.67 / Boletim – 

39/c, Ferreira em 17.2.67 / Cópia – 142 em 17.2.67. / [Averbamento à margem esquerda da 

folha 1] 

Nº 1 – Dissolvido por óbito do cônjuge masculino, ocorrido em Lisboa, Santa Isabel, no dia 

catorze de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete. Assento cento e quarenta e um da 

Quinta Conservatória de Lisboa. Boletim cento e sessenta e quatro. Maço onze. Em dezassete de 

Fevereiro de 1967. O ajudante, a) assinatura ilegível». 
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DOCUMENTO I.4. 

AHM/Div/1/36/31/15 - Carta de Ernesto Vilhena para Trindade Coelho sobre um 

memorando da loja "Solidariedade",1/3/1913. 

Capa] 1913 - Assunto: Carta de Ernesto Vilhena para Trindade Coelho versando sobre uma 

moção acerca das Colonias Portuguesas 

Carta manuscrita de Ernesto Vilhena e cópia dactilografada: 

 

Lx C/ dV. Exª R. S. Bento 187      Sessão de 12/3/913 

1/3/13 

 Exmo. Snr. Dr. Trindade Coelho 

Os muitos affazeres do ministério impediram-me de responder imediatamente à última carta de 

V. Exa. de 21 de Fevereiro último. Peço a V. Exa. m'o desculpe. No exame ao memorial da 

nossa loja, que eu não sabia ser V. Exa. primitivamente, o autor em questão, eu não pretendia 

discutir e contraditar as ideias pessoais de quem quer que fosse. No relativo à alienação de 

colónias, eu próprio não tive sempre a opinião absoluta que hoje tenho, e já aventei; em certa 

ocasião, que a alienação de terras nos poderia trazer vantagens. Simplesmente, o momento era 

outro; o que então era possível, e teria o caracter de uma operação conveninete de arrumação de 

casa
1
, de concentração de esforços em outras colónias mais vastas e próximas, prescrevia o que, 

attenta a muito delatada questão de alienação do nosso domínio colonial, a declaração expressa 

de Portugal de que se conformava com a sentença, e de que da ameaça se previa a liquidação. 

Respeito, como me cumpre, a opinião individual de V. Exa., e declaro-lhe que sempre supuz a 

moção que apareceu publicada uma manifestação collectiva da loja. Para isso concorreo, 

confesso-o, a minha ausencia dos trabalhos, e talvez, o escasso conhecimento que ainda tenho 

do formulario. 

Nestes termos, com muito prazer sei, que não há motivo bastante para me desligar da loj  ... 

Solidariedade, e nella continuarei, embora reconheça que os meus muitos affazeres me não 

permitem corresponder às objecções que tão distinta camaradagem me impõe. 

Com o testemunho da minha muita consideração creia-me V. Exa 

M
to
 Attº Vn

or
 e Obg

do
 

(ass.) Ernesto de Vilhena 

                                                      
1
 Sublinhado no original. 
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DOCUMENTO I.5. 

AHM/ Div/1/36/31/43 - Carta de José António Jorge Pinto para Ernesto Vilhena em 

resposta ao pedido deste para lhe ser passado um atestado de quite, 10/3/1913. 

 

[logotipo impresso a vermelho] 

  L...E...F... 

A Resp:.. Loj ... Cap ... Solidariedade 

   Nº 270 ao Vall ... de Lisboa 

Sob os auspicios do Gr ... Or ... Lusitano Unido 

Sup ... Cons ... da Maç ... Portugueza ... 

  ENVIA 

V ... F ... U ... 

Vall ... de Lisboa, 10 de Março de 1913 (e ... v ...) 

Ao Resp ... Ir ... Ernesto Vilhena 

 

Resolveu esta Of ... tendo apreciado o vosso pedido de atestado de quite, não vo-lo conceder 

sem que a vossa atitude seja devidamente esclarecida em Loj ... por vós mesmo, porquanto não 

só pecuniariamente os MMç ... estão ligados aos respectivos ... ..., mas tambem moralmente. 

Saude e Fraternidade 

Por mandado da Loj ... 

O Sec ... 

(ass.) José António Jorge Pinto 3 ... 
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DOCUMENTO I.6. 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Correspondência de Ernesto Jardim de Vilhena, Júlio Porto 

de Vilhena e João Jardim de Vilhena com Reynaldo dos Santos 

 

Correspondência com Ernesto de Vilhena 

 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Carta de Ernesto Vilhena para Reynaldo dos Santos, Braga, 

15 de Setembro de 1946, manuscrita. 
Ernesto de Vilhena 
RESIDENCIA 

RUA S. BENTO, 187 

ESCRITÓRIO 
R. DOS FANQUEIROS, 12 – 2º 

ENDEREÇO TELEGRÁFICO 

DERRE – LISBOA 
TELEFONES: 

RESIDENCIA 6.3323 

ESCRITÓRIO 2.7378     Braga (Grande Hotel) 

15 Setembro de 1946 

 Ao Sr. Dr. Reynaldo dos Santos, e meu Prezado Amigo 

Hontem, procurando coisas novas entre Braga e a costa, encontrámos em Prado
2
, na estrada que, 

de Braga a Ponte da Barca, sae á E. para Barcellos, na fachada da Egreja, uma Senhora em 

pedra, que me foi difficil estudar por estar muito alta e encerrada em um nicho com porta de 

vidro, e que é, incontestavelmente um exemplar muitissimo interessante do sec. XV. Deve ter, 

talvez, 1,60, pelo menos: grande corôa mais aberta que as usaes com um véo, e panejamento 

muito complexos e pormenorizados que as das peças que conhecemos. 

Deve ser um Mestre Affonso, mas mais avançado (?). 

Seja como for, parece que é indispensavel conhecer e estudar esta imagem para se poder fazer 

uma ordem da esculptura do sec. XV e do suposto Mestre Affonso. 

O S. Pedro, novo do Museu de Guimarães, é do Mestre do Caminheiro, gemeo do de Ferreira 

(românico, mon. nacional) não longe d’aqui, para os lados de Penafiel. Mas aquelle um tanto 

mais estylisado do que outros conhecidos. 

Em São Paio, perto da Pateira de Fermentellos (mato puro) ao cabo de muito má estrada, na 

Matriz, à E., um pequeno S. Pedro, do Caminheiro, do mais caracteristico que d’elle conheço. 

Meus respeitos à Madame 

Sou attº V
or

 Amgº 

a) E. Vilhena 

P.S. Há muito que penso perguntar-lhe: Conhece o Senhor da Pedra, perto de Obidos? Não é 

esculptura, não é arte? Mas os quadros do douanier Rousseau (por exemplo) o que eram? 

 

 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Carta de Ernesto Vilhena para Reynaldo dos Santos, Lisboa, 

17 de Fevereiro de 1953, manuscrita. 
Lxª 17/2/53 

 Senhor Doutor Reynaldo dos Santos  

 e meu muito Prezado Amigo 

Estive esperando o seu regresso do estrangeiro, para virmos agradecer-lhe, eu e a Amelia, a sua 

muito amavel oferta do “Estilo Manuelino”, que fica sendo mais uma cabal demonstração – se 

fossem ainda necessarias – da suas excepcionaes qualidades de investigador e de historiador da 

arquitectura e da esculptura portuguesas, das grandes epocas. 

                                                      
2
 Sublinhados no original manuscrito. 
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E, agora, que vae fazer? Permitta-me que lhe lembre um assumpto de que já lhe tenho fallado: o 

dos Christos, dos seculos XIV a XVI, ainda existentes em Portugal. Não he que contem com 

grande abundancia, nem, talvez, com exemplares tam característicos como os conhecidos de 

Espanha e de França, mas restam-nos ainda muitos e bastariam já os de Coimbra, Abrantes, 

Braga, Santarem, Aveiro, Pombal e Benfica, por exemplo, para justificarem um estudo, por si 

effectuado. Nos meus registos, tenho a menção de 50, de variado merecimento, é claro, alguns 

sintomas das usuaes mutilações, mas todos, muito “lindos” <merecedores> de que alguma alma 

considere e a esse pretexto d’elles se ocupe. 

Dedique-se o Doutor a essa Obra de Misericordia, que por ela ganhará um sem numero de 

“Indulgentia, inter auto [?]” (a). E com renovados agradecimentos, creia-nos, como sempre. 

Amigos Attº
s
 Obg

dos
 

a) Ernesto Vilhena 

a) Amelia de Vilhena 

(a) Mesmo porque ha que nos pormos bem com Deus, enquanto é tempo. 

 

 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Cartão de Ernesto Vilhena para Reynaldo dos Santos, Lisboa, 

23 de Setembro de 1953, manuscrito. 

Meu Prezado Amigo 

Desculpe-me de só hoje lhe virmos – eu e a Amelia – agradecer, penhorados, a amavel offerta 

de “L’Art Portugais”. Como os Livros desta especie teem de ser lidos pelos 3 da casa, d’ai a 

demora. 

Estas suas “velhas ideias”, como lhe chama, são, escritas por si, sempre novas e sempre de 

grande ensinamento para nós. Com ellas nos deliciámos, mais uma vez. 

Há por cá novidade em esculptura. 

Em colchas, tambem tem havido augmento. 

E, em tecidos diversos, adquiri os que o Sebastião Aranha ainda tinha, e vieram reforçar, 

consideravelmente, a respectiva collecção. 

E para quando os Christos antigos? 

A Amelia e o Julio muito se recomendam. 

Creia-me com toda a consideração e estima. 

Seu muito Adm
dor

 e Amigo Obrigado 

a) Ernesto Vilhena 

 

 

Correspondência com Júlio Porto de Vilhena 
 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Cartão de Júlio de Vilhena para Reynaldo dos Santos, s.l., s.d., 

impresso. 

Júlio de Vilhena 

Agradece reconhecidamente a quantos o acompanharam na grave doença que teve e pede que o 

relevem por não poder agradecer por escrito, como lhe competia, mas por efeito da mesma 

doença ainda continua com o braço direito impedido de redigir. 

 

 

Correspondência com João Jardim de Vilhena 
 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Carta de João de Vilhena para Reynaldo dos Santos, Lisboa, 

Dezembro 1948, manuscrita. 

Lisboa em 14-7-941 

Sr. Doutor e presado Amigo 
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Venho agradecer-lhe muito reconhecido a oferta do seu livro Conferencias d’Arte, que eu li com 

muita atenção, como se estivesse a ouvil-o falar e que me encantou porque muito se aprende 

com tudo quanto V. Exa. escreve ou diz. 

Livros sobre Arte e sobre Historia são muito apreciados por mim. E quando uns e outros tratam 

com proficiencia de assuntos portugueses, considero-os, como se costuma dizer: ouro sobre 

azul. 

Portanto muito e muito obrigado.  

Peço a V. Exa. a fineza de significar a sua Exma. esposa o arrependimento que sinto em não lhe 

ter agradecido mais efusivamente do que fiz, a oferta dos desenhos, no dia dos meus anos. 

Nesse momento eu estava preocupado com o bom exito da receção [sic] dos meus convidados, 

mas, depois quando pude avaliar a beleza desses desenhos e pude ver que elles brilhavam na 

minha colecção de retratos de vultos notaveis portugueses, fiquei entusiasmado.  

E la representavam em caricatura 4 vultos da politica portuguesa: João Franco, Campos 

Henriques, Pimenta Pinto e Teixeira de Sousa e habilmente desenhados pelo Dr. João Cid. 

Ficaram devidamente colocados e catalogados. 

De V. Exa. attº Venerador 

a) João de Vilhena 

 

 

Casa-Museu Reynaldo dos Santos-Irene Quilhó, Fundo Reynaldo dos Santos, 

Correspondência recebida: Carta de Lucinda e João de Vilhena para Reynaldo dos 

Santos, s.l., Dezembro 1948, manuscrita. 

Lucinda de Vilhena 

e 

João de Vilhena 

recordando com saudade o dia 3 de Dezembro de 1947, em que na casa da Avenida Antonio 

Augusto de Aguiar, celebravam afetuosamente o aniversario do sr. Dr. Reinaldo dos Santos, 

vém por este meio, saudal-o por aquele dia, reunindo nesta saudação a Senhora Dona Suzana e 

desejando que com felicidade paz de espirito e saude, esse dia 3 de Dezembro de 1948 seja 

dignamente glorificado e festejado. 

E que no meio desses festejos não se esqueçam dos seus amigos 

a) Lucinda e João de Vilhena 
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PARTE II        
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DOCUMENTO II.1 

Espólio particular, Correspondência de António Pereira Capela com a família Vilhena: 

Cartão postal de António Pereira Capela para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Abril 

1946, dactilografado. 

[Sobrescrito] 

Exº Snr 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12-2º 

Lisboa 

Remetente: 

Antonio Pereira Capela 

Quinta D. João – arregáça 

Coimbra 

 

Coimbra 23/4/46 

Exº Sr 

Uns snrs do Porto que querem publicar um Livro de arte-Estatuaria querem comprar-me fotos e 

chapas de coisas boas, que V. Exa. tem. Por lialdade não vendo, sem V. Exa. diser se as quer. É 

tudo meu, e para meus estudos. 

Estava para meter por intermediário o sr. Abreu, fotografo, mas este morreu este mez e a 

senhora á um mez antes. Entre películas e chapas de magnificas peças de pedra, 21. Fotos são 

67. Peço 800$00. Os srs. do Porto, como teem falta de elementos para a publicação, estão 

anciosos por estas que entendem lhe vái dár fama á obra. Nada mais existe, nem a ninguem se 

entregou ou deu nada, juro pela minha honra. 

Atº Vnr Obgº 

 a) Antonio Pereira Capela 
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DOCUMENTO II.2 

Espólio particular, Correspondência de José da Cruz Paz com Ernesto de Vilhena, Ano 

1953 

 

Carta de José Paz para Ernesto de Vilhena, Montemor-o-Velho, 12 de Outubro 1953, 

manuscrita.
3
 

Em 12/X/953 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12, 2º Lisboa 

Exmo. Senhor: 

Sou José da Cruz Paz, chefe da Estação dos Correios nesta sede do concelho de Montemor-o-

Velho. 

Possuo aqui um deposito de sucatas e dedico-me tambem nas minhas horas vagas, á compra de 

objectos de antiguidade. 

Consta-me que a V. Exa. interessam imagens de Santos, quer em madeira quer em pedra, uma 

vez antigas e revestidas de alguma harte [sic]. 

Assim, vinha pedir a V. Exa. o obsequio de me informar se ainda está interessado na aquisição 

destas e, em caso afirmativo, se possivel, pedir-lhe o favor de me enviar alguns elementos pelos 

quais eu me orientasse. Procederia á fotografia das mesmas, que enviaria a V. Exa., no sentido 

de obter de V. Exa. a importancia a poder comprar, ou fosse, não o envio antecipado da 

importancia, mas sim, um calculo aproximado. 

Se acaso a V. Exa. o assunto já não interessasse por qualquer motivo e, se soubesse, muito grato 

me informasse de pessoa ou pessoas a quem o caso possa interessar. 

Assim como, caso possuísse qualquer álbum com fotos das imagens valorosas, se me enviava 

qualquer desses elementos para meu governo. 

Desculpe-me V. Exa. e com os meus antecipados agradecimentos e cumprimentos, 

de V. Exa. 

a) José da Cruz Paz 

Montemor-o-Velho 

 

P.S. 

Esta direcção de V. Exa. obtive-a na lista telefónica. 

Agradeço muito me escreva. 

 

 

Carta de José Paz para Ernesto de Vilhena, Montemor-o-Velho, 23 de Outubro 1953, 

manuscrita.
4
 

Montemor-o-Velho 23/X/953 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena: 

A saúde e o bem estar de V. Exa. e dos que lhe são queridos são os meus desejos. 

Muito tenho a agradecer o quanto V. Exa. foi amavel para comigo e assim, o seu grande favor. 

Vou de facto trabalhar no sentido de ver se algo consigo, e de tudo porei V. Exa. ao facto. 

A arca tumular a que V. Exa. se refere na sua carta, tenho-a localizada. Acontece até que há já 

tempo procurei avistar-me com o proprietário dessa casa de pasto e fui por este informado de 

que o Senhor Dr. Vergilio Correia, ali de Coimbra, já falecido, lhe chegou a oferecer 600$00 ou 

700$00 por ela. Disse-me todavia que não vendia. Estava então ainda a ser utilizada como pia! 

Agora, encontra-se arrancada e o seu dono foi com a familia para o Brazil, deve haver um ano e 

tal. A casa e estabelecimento está arrendada a um cavalheiro, a quem o dono quando saiu, 

ordenou este fizesse a entrega do objecto a um senhor que é natural daqui, mas que vive em 

Coimbra. É médico. Fui hoje vê-la. Tem vários e secretos dizeres em latim, que se não podem 

                                                      
3
 Anotação manuscrita no topo da página: R. 18/10/53. 

4
 Anotação manuscrita no topo da página: R. 26/10/53. 
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verificar bem, pois tem por cima uma quantidade de sacaria vazia! Isto é tudo assim. Ora o tal 

senhor a quem o objecto foi oferecido, precede-se [sic] um pouco com objectos de arte, no 

entanto há um ano que aqui tem vindo várias vezes e ainda não a fez transportar para Coimbra, 

lembro-me que talvez lhá apanhe, vamos a ver e vou, em calhando, avistar-me com ele, pessoa 

com quem me dou. Vamos a ver se consigo.  

Em caso afirmativo poderá o objecto interessar a V. Exa? Quanto ao resto, vou trabalhar. Agora 

um outro caso: Consegui descobrir aqui nos arredores a imagem que hoje expedi, como 

encomenda postal, a V. Exa. Confesso que não sei o seu valor. O que sei é que a dona, pensa ir 

com ela a Coimbra e mandar avaliar. Então eu, antes que ela o fizesse e a imagem por lá ficasse, 

apressei-me a dizer-lhe que ma cedesse, pois que tinha em Lisboa um amigo que a iria mandar 

avaliar e que depois conforme seu valor faríamos negocio e dentro do exposto, veja V. Exa. o 

que há a fazer. Tem muito, tem pouco tem médio valor? V. Exa. faça favor de, até viesse por tal, 

na volta do correio, me dizer alguma coisa, pois que já lhe meteram em cabeça que valia muito e 

ficando é assim, esta gente sem mandar avaliar fora, não vendem. Agradeço pois V. Exa. veja se 

lhe serve e por quanto para assim ver se faço negocio. 

Os meus cumprimentos. 

Sou de V. Exa, 

a) José Paz 

 

Agradecia ter aqui uma resposta no proximo domingo, dia 25. 

 

 

[ANEXO] 

Carta de Ernesto de Vilhena a José Paz, Lisboa, 27 Outubro 1953, dactilografada. 
 

ERNESTO DE VILHENA 

Etc. 

 

M.N.   Lisboa, 27 de Outubro de 53 

Exmo. Senhor José Paz 

MONTEMOR-O-VELHO 

Recebi a carta de V. Exa. de 23 do corrente, que agradeço, assim como a caixa contendo uma 

Senhora em madeira. 

Esta imagem nenhum valor tem. É um trabalho relativamente moderno, sem qualquer 

particularidade interessante, alem de que foi limpa, ou lavada, a ponto de terem estragado toda a 

encarnação. Como é fácil de verificar nenhum ponto de contacto tem com as imagens 

representadas nas fotos que enviei. 

Não convem V. Exa. mandar-me imagens ou outra qualquer coisa sem meu prévio acordo, 

porque, estando eu sempre inteiramente ocupado, dá-me muito trabalho efectuar devoluções. É 

preferível, tratando-se de imagens, tirar pequenas fotos que me permitam fazer uma primeira 

ideia do seu valor. 

Em matéria de antiguidades, há muito que aprender. Nem tudo serve. Pode mesmo dizer-se que 

poucas coisas servem. 

Aqui vai uma informação útil. Aí perto, em Moinho da Matta, há uma capela e, dentro dela, um 

santo, em pedra, a que chamam São Baldroco (?). Tenho aqui uma reprodução dele, em pedra 

tambem, mas, como é natural, sem pintura, que alguem, em tempos, mandou fazer e me deu. 

Evidentemente, o que interessaria seria o original, e não a cópia dele. 

Com toda a consideração, 

Atº e Obgdº 

a) E. de Vilhena 

 

P.S. – A arca tumular posso dar por ela 1.000$00. Vai um tanto ao acaso porque nunca a vi. 

E.V. 
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Cartão postal de José Paz para Ernesto de Vilhena, Montemor-o-Velho, 20 de Dezembro 

1953, manuscrito.
5
 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua de S. Bento, 187 

Lisboa 

Remetente: 

De: José da Cruz Paz 

Montemor-o-Velho 

 

M-o-Velho 29/XII/53 

Exmo. Senhor Ernesto Vilhena 

Tenho em meu poder uma imagem em madeira, Arcanjo S. Miguel, mede aproximadamente 

0,80 de altura. Tenho outras mas que só fotografando-as. Pelo S. Miguel, tem o Senhor Saraiva 

Nunes de Coimbra, insistido para que lho venda por 300$00, mas vale muito mais, e V. Exa. o 

dirá por favor. Nunca nada lhe venderia sem ouvir V. Exa. Só se a V. Exa. não interessasse é 

que eu os venderia a outrem, mas decerto nunca ao Saraiva Nunes, que é afinal para negociar e 

o que ele vai ganhar, procuraria ganha-lo, é claro.  

Diz o Prior daqui, que nunca viu uma imagem assim tão bonita. É seculo XVIII, diz êle, mil 

setecentos e tal. Tem vestes guerreiro, pois diz o Prior que este Arcanjo S. Miguel combateu os 

homens do demónio. Quanto poderá valer?  

Outro assunto: - Não sei se a V. Exa. possa interessar, mas há quem tenha em venda uma cama 

D. Maria e outra D. João V, da época. Claro que precisam alguns restauros. Interessem ou não a 

V. Exa., qual é o máximo que eu posso dar no sentido de vir a ganhar? Qual será pois o valor 

destes objectos? Se a V. Exa. interessarem móveis, e aqui podesse saltar a um domingo á tarde, 

no rápido ou de carro, sei onde estão coisas boas e que algumas me vendem. 

Os meus respeitos para V. Exa. 

a) José Paz 

 

O medico daqui, Dr. Afonso, tem-se cançado [sic] para apanhar esta cama D. Maria, mas não 

conseguiu. A mim vendem-na. 

 

                                                      
5
 Anotação manuscrita no topo da página: R. 27/12/53. 
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DOCUMENTO II.3 

Espólio particular, Correspondência de António Saraiva Nunes com a família Porto 

Jardim Vilhena (Ernesto Jardim de Vilhena, Maria Amélia Porto Jardim de Vilhena e 

Júlio Porto Jardim de Vilhena), Anos 1924, 1925, 1932, 1933-1943. 

 

1924 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Agosto 1924, 

manuscrita.
6
 

 
Exmo. Conselheiro Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 29 agosto 1924 

Desculpe V. Exa. eu não ir ahi pesoalmente mas devido a hum incomodo subito, é me [sic] 

impossivel satisfazer meu desejo. Não tendo por V. Exa. sido entendido ao telefone, sou a 

comunicar que a Casa do Sal é um Parqo [sic] muito pitoresco que dá ingresso á mata do 

Choupal e que em tempos a municipalidade de Coimbra lhe deu este pitoresco nome de Casa do 

Sal, como illisão [sic] da linda Mata. 

Cousas de Coimbra! 

É servido por via do trem electrico, que parte da Praça 8 maio e vai para a estação Velha, pede-

se bilhete de Casa do Sal que custa 50 centavos. 

Resido neste Largo da Casa do Sal, mas tenho no antigo Convento dos Lázaros, d’onde á 300 

anos saiu a procissão de Canonização da Rainha Santa e que fica distante apenas da minha 

residencia 100 metros. Devo dizer a V. Exa. que julgo que da numerosa ____
7
 e outras demais 

vizitas que á [sic] muitos anos me dão a honra de virem ao meu armazém, V. Exa. já em tempos 

tambem o vizitou. 

Depois do sr. Lavos e Gorjões de Freitas sou o antiquario mais antigo de Coimbra. 

Sou o representante nesta cidade do Dr. Álvaro Teixeira e duma casa de moueis do Norte e 

d’outras do Paiz. 

Sou o unico antiquario que nestes ultimos tempos tem conseguido encontrar tapetes persa e 

arajolos autenticos. Comprou desses sumamente como todo o paiz culto. Meu armazem todos os 

meses apresenta variedades de autenticas antiguidades.  

Como sei que V. Exa. tem o culto por imagens, em pedra – madeira – quadros – colchas etc, 

procurarei dentro do possivel te-lo sempre ao corrente sobre o que se passa neste ramo de 

negoçio. 

Caso V. Exa. me queira dar mais uma vez o prazer de sua vizita esto amanhã me mande chamar 

ao telefones 615, dando conta da hora em que vem. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio S. Nunes 

                                                      
6
 Papel timbrado com o Túmulo de D. Sancho da Igreja de Santa Cruz de Coimbra (cf. foto).  

Anotação manuscrita no canto superior esquerdo da 1ª página: Carta em 8/9/24. 
7
 Palavra ilegível. 
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1925 

Cartões postais de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1925 [?], impressos e 

manuscritos. 

 

 

     
 

 

 

     
 

1932 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Setembro 1932, 

manuscrita. 
Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 10 Setembro 1932 

Com os meus cumprimentos para V. Exa. e sua Exma. esposa sou a dizer que, como pode ver 

pelo envelope já estava hoje para lhe escrever, mas o Tito do Muzeu Machado Castro mandou 

cá recado que V. Exa. estava em Coimbra. 

Quando V. Exa. aqui veio nem eu nem a minha governanta, estavamos em casa. Foi-me dito 

que V. Exas. tinham cá vindo com o senhor Viana. Que lhe possa interessar tenho o 

Sant’Antonio de pedra, preço custo 600$00. O de barro 100.00. As 2 tabuas que V. Exa. viu na 

parede 200.00 são verdadeiras, mas a pintura creio não ser muito boa, porque foram repintadas. 

E tinha escondida a que envio. 

Como V. Exa. verá não é má, era a tal a que eu me referia. V. Exa. fará preço. Caso façamos 

hoje negocio o que eu dou por bem feito, V. Exa. entregará algum dinheiro á portadora, pois eu 

tenho uma Cruz em Celorico Beira e seguindo hoje á 3 ora [sic] estou amanhã ás 8 horas noute, 

com ela em Coimbra, para V. Exa. É Romanica segundo a explicação que me fizeram. 
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E quando recebi os 800$00 não descurei o negocio dos santos de pedra e especialmente um rico 

Sam Pedro.
8
 Tem de alto 80 centimetros mais que o do Museu, mas do mesmo autor. Está a 75k 

de Coimbra, mas necessita aprovação. Tenho tambem 2 riquissimas imagens com o menino ao 

colo
9
 de grande escultor, mas depende da aprovação e são ao pé do Sam Pedro. Aqui perto 

tenho uma riquissima Santa Barbora gotica
10

 melhor do que a do Museu em casa particular, esta 

depende apenas do dinheiro. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Setembro 1932, 

manuscrita. 
Exmo. Snr. Vilhena 

Imensamente desgostoso não me é dado ir ahi. Desejo que V. Exas. cheguem a Lisboa e 

encontrem seu Exmo. filho bem. 

Como não se finalizou qualquer negocio V. Exa. nada tem a dar-me agora de comissões. De 

futuro qualquer cousa boa que eu arranje mandarei ahi, irei ou enviarei fotografia. 

Peço-lhe encarecidamente que logo que V. Exa. possa vá ter com o tal marinheiro que é de 

Arazede, irmão do José Bahia, e que realizando o negocio da Santa Barbara, V. Exa. será 

melhor liquidar ahi com elle, e depois dár para aqui suas ordens e como eu disse de principio a 

V. Exa. V. Exa dár-me um Lucro maior do que as comissões normáes, foi uma cousa que me 

deu muito trabalho. 

De V. Exa. sempre com a maior consideração mº grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Coimbra em 21/9/932 

Estrada da Beira 41. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Setembro 1932, 

manuscrita. 
Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 24 Setembro 1932 

Com os nossos cumprimentos sou a dizer a V. Exa. que recebi carta que ficou no Astoria. Da 

Cruz até ao presente nada, apenas um telegrama em que diziam que por hora não a mandavam. 

Se ela não está em Lisboa á venda é porque talvez o padre da igreija respectiva a tivesse 

novamente reclamado. Em suma sem ir á Beira e estar lá uns dias para tratar deste assunto, nada 

posso dizer e ao mesmo tempo descobrir a que igreija pertence e averiguar de outras Cruzes. Se 

no dia em que V. Exa. veio e comprou o Santo Antonio de barro eu a tenho comprado, já de há 

muito V. Exa. estava de posse dessa raridade do sec. 12 <ou> princípios do sec. 13º com 

explendidos esmaltes azues de Limoges. O que eu lhe garanto é que se eu não a adquiri a mais 

ninguem dou esse direito, e se como eu tenho pensado ela está em Lisboa ela regressará outra 

vez á diocese respectiva como tem com outras cousas acontecido. Hoje nada posso dizer. Se 

tivesse tido dinheiro já á [sic] 15 dias fáz amanhã á noute que estaria em poder de V. Exa.. 

Com referencia ao assunto da carta de V. Exa. em que não comprou cousas interessantes, devo 

dizer que nesta região á pouco, famílias que teem cousas estam para fora e das poucas cousas 

que viu, se V. Exa. não comprou foi por se não ter chegado a acordo com os donos. Rogo a V. 

Exa. de se não esquecer da Santa Catarina ou Barbara das trovoadas que reside em Arazede. 

Não posso ir ás Beiras tratar das cruzes sem V. Exa. ahi arrumar este cazo e me enviar o lucro. 

A despeza até ela ser posta sobre vagon em arazede [sic], bem acondicionada e com as 2 mãos 

bem resguardadas é de 

minha viagem a arazede e volta  15.00 
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madeira prego, palha e carpinteiro  14.00 

carro bois para a estação   10.00 

meu almoço, qualquer despeza mais  11.00  50.00 

 

Não tendo mais nada a comunicar a V. Exas 

Sou com toda a consideração de V. Exas. attº Vnr. e obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41- 1º Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Setembro 1932, 

manuscrita. 
Exmo. Senhor Vilhena   Coimbra 27-9-932 

Da Santa de Montemor cujo dono é Antonio Brito Parreira – escrevi ante-hontem para lá a 

pessoa minha conhecida para mover tudo afim do homem se resolver. Espero resposta a todo o 

momento cuja correspondencia ou decisão que espero seja favorável, imediato mando a V. 

Exas. 

Santa de Arazede, (a Barbara) – escrevi domingo ao José Bahia e hontem para Lisbia ao Samuel 

Marques, pedindo-lhe em meu nome para resolver e fazendo-lhes ver a cada um deles a 

importancia que V. Exa. e familia de sua Exma. esposa desempenham no pais, e enviando ao 

mesmo tempo a morada de V. Exa. 

Cruz Romanica – envio o telegrama que recebi no dia á noute em que V. Exas. sairam de 

Coimbra. Creio, segundo correspondencias que enviei a padres e que já cá devia estar a 

resposta, da terra da proveniencia da Cruz. 

Teria ela sido por qualquer circunstancia entregue novamente á igreja? Talvez! 

Se fizermos algum negoçio até sabado, ou eu aqui conto ir á Beira á terra das Cruzes que eu sei 

existirem mas que nunca as vi, para ver se ponho o dedo na ferida e valendo-me de importantes 

amizades que tenho naquela região conto comprar ou que seja entregue para eu a negociar com 

V. Exa. 

Morada em Lisboa de minha ex-mulher presentemente não a sei, só daqui por mais alguns dias. 

Vou no entanto enviar a V. Exa. alguns dados que podem por pessoa de Confiança rapidamente 

em Lisboa, V. Exa. algo averiguar se ela ahi está. 

Chefe dos Guardas do Museu das Janelas Verdes informar de algum Cavalheiro ou senhora ali 

foi com uma Cruz, cuja descrição V. Exa. dará. 

Com minha ex-mulher dizem aqui em Coimbra que anda e é o mentor dela, um tal Silva creio 

que conhecido pelo (engº Silva!) tipo alto de bengala, creatura muito conhecida nos Bric á Bracs 

dizem que percebe muito de antiguidades e de bons coleccionadores. Dizem que já esteve bem 

de meios, depois mal, tem tido altos e baixos. Na rua do Alecrim na Laura Costa, devem saber a 

morada dele ou onde ele costuma estar. Ou V. Exa. telefonar para qualquer Bric á Brac da rua 

D. Pedro 5º ou rua da Escola Politécnica dando a estas indicações e dizer que costuma andar 

com uma senhora Regina Batista de Coimbra, que naturalmente tambem se assina Saraiva 

Nunes. Estes informes deste casal deu-mos á tempos o tal rapaz João do Nascimento que para 

Lisboa levou a tal colcha que V. Exas. compraram. 

Reside em Lisboa um coleccionador que ahi tem casa, já de idade, dizem que brazileiro que tem 

residencia em Lisboa (Brandão
11

, tenho ideia deste apelido), homem que em casa nem tem 

instalação electrica por causa dos incêndios, vive só, e faz tenção de deixar o Museu ao Brazil. 

É pechincheiro. Este Cidadão tambem pode dar indicação da minha ex-senhora. 

Tambem vende para o Dr. Martins de Carvalho, advogado Estoril. 

Livros 

A Exma. Senhora sua esposa que dê os numeros certos que faltam da Revista Legislação e 

Jurisprudencia. Para Aveiro já escrevi acerca do tal livro que lhe falei 2 volumes – exposição 

d’arte districtal d’Aveiro em 1882. 1 volume nome dos objectos e expositores. O outro 

encadernado a ouro, com estampas magnificas (raro). Edição limitada. 
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Meus Livros       Preços Minimos 

3 volumes da Vista Alegre      200.00 

Ceramica portugueza – Vasconcelos     200.00 

Keil – Colecções e Museus de Lisboa      20.00 

 

São tudo obras raras como V. Exa. sábe. 

A outra Ceramica de Viana do Castelo é tambem para 200.00. V. Exa. dirá. 

De V. Exas. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes. 

Estrada Beira 41 Coimbra 

 

P.S. 

Teremos interesse os dois na venda dos livros, porque assim não averiguando nada V. Exas. em 

Lisboa, rapido vou á Beira e de lá ____
12

 o que se passar. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Outubro 1932, 

manuscrita. 
Meu Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 21 Outubro 1932 

Meus respeitosos cumprimentos para V. Exa. e Exma. Senhora D. Amelia. 

Livros: 

Foram em encomenda postal só em 14 do corrente. Motivos eu recebi o dinheiro cuja carta e 

conteudo agradeço e deixei isso separado na impressão de que me demoraria menos tempo e 

tambem porque desejava mandar-lhes de presente brôa doce mas não se arranjou, e no mesmo 

dia em que recebi postal ilustrado mandei livros. 

Vasos de barro encarnado com feitios exteriores: 

De nada me esqueço como vê. V. Exa. escreve a seguinte direcção: Pinho, proprietario da 

fabrica de Manilhas e Ceramica, rua João Cabreira. Coimbra. 

É este cavalheiro, antigo alfaiate, que os fáz com aprimorado gosto. Diga V. Exa. que os quer 

identicos aos do palacete do Medico Dr. Archer de Carvalho na Quinta da Rainha, são 

lindissimos e disse-me este meu amigo, que o Pinho leva baratissimo, creio que a 2.50 cada. 

Mande V. Exa. como ensaio fazer 6 ou 12, crendo [sic] pode lhe dizer que foi o Saraiva Nunes 

cunhado do escrivão de direito Almeida Campos, que indico V. Exa. Ele tem por nós uma 

grande consideração. É um curioso com habilidade. Os do Dr. supra, nos feitios exteriores tem 

troncos pequenos de arvores etc. São os melhores modelos. 

Livros: 

Novamente envio outra lista, porque resolvi desfazer-me de tudo. Como V. Exa. tem muitos 

amigos, pedia-lhe para lhe mostrar a presente lista. 

Ferragens antigas: 

Tenho arranjado já mais algumas, e 2 antigas e espessas borlas de colcha ou cousa parecida 

(encarnadas) com cordão grosso e comprido com dourados. 

Curiosidade 

A colcha com muitas figuras que comprou ahi ao tal John, e que eu lhe disse que conhecia pois 

estava no Visconde Tinalhas, casa do parente Sarafana da Figueira da Foz, o maroto do 

cavalheiro que a comprou, para lhe tirar ao centro o defeito de grandes buracos que tinha, como 

não arranjou seda igual, cortou dos lados e a todo o comprimento duas grandes tiras inutilisando 

assim dezenas de figuras. Analize-a bem! 

Santas de Montemór e Arazede 

Encarreguei pessoa de averiguar em Montemor e nada se arranja. 

Pode V. Exa. rasgar. 

Da de Arazede não tornei a saber nada. 

Marfins sec. 14º 
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Estive em casa do tal Dr. Archer de Carvalho, que me mostrou 2 peças, sendo uma um pequeno 

tríptico em parte colorido, pede 6 contos, outra um Calvario com uma pequena Cruz 4 contos. 

Disse-me que V. Exa. já viu. Esteve lá um tal Arnaldo Soares, com o Viana, que intrujou o Dr. 

dizendo-lhe que ia para Inglaterra e que lá tratava do caso. Que súcia! 

Alabastro sec. 14º 

Envio foto de uma peça pertence ao Dr. Sanches da Gama que vive em Celas é sogro do tal Dr. 

Archer de Carvalho, tem de altura 49 e largura 27c. Escola Ingleza. Pede 20 contos. Este creio 

que V Exa. ainda não viu, mas este cidadão tem má impressão de V. Exa. porque diz ele 

ofereceu pouco, pelos marfins do genro. E além disso está esperançado em o tal Arnaldo Soares 

que para a Inglaterra deles, levou a fotografia. E o poeta Sanches da Gama já sente as libras a 

tilintar no cofre. 

Conde de Dijô. Casa de Celas 

Este cavalheiro, conhece não é verdade? 

É muito rico, mas não liga nada ás cousas antigas. Encarregou-me á 2 anos da venda duma 

preciosa colcha enorme e pezada, que diz ele no solar de Vila da Feira, andou sempre aos 

trambolhões e era para em pequeno brincarem. 

Na lista que envio de livros, existe um que é: - Cartas ao Director do Correio do Norte por A. 

Filipe Simões, com uma carta do senhor Fernando Palha acerca da colecção de Ceramica, tudo 

relativo á exposição de Arte em Lisboa em 1882. Na apreciação dessa exposição diz a pg. 7 o sr. 

Simões – “Não tanto pela beleza da bordadura como pela singularidade do assumpto, torna-se 

notavel a colcha do sr. Antonio Teixeira de Sousa de Lamego, na qual se vê a Cidade de Diu, os 

seus baluartes designados com palavras portuguezas e guerreiros trajados e ornados á moda da 

epoca.” 

Esta colcha supra (agora falo eu) é dos fins do sec. 16 e principios do sec. 17. 

A do sr. Conde de Dijô (já não a vejo á 2 anos) se não é a mesma é semelhante. 

Ele chegou hontem á noute do estrangeiro, mas saiu hoje de manhã para Vila da Feira. Procurei-

o mas não o encontrei. Este é acessível e tira-se-lhe a colcha em boas condições. Daqui por 8 

dias deve estar cá com a familia. Dou-me muito bem com ele, em tempos estivemos numa 

extinta companhia de Seguros os 2, ele como Director e eu Inspector. 

Convento de Ceiça –  

Pode ficar com a fóto. É hoje fabrica de descasque de arroz. Os 3 Santos dos nichos, um o da 

esquerda parece-me ser um bispo a do meio é Santa Maria a chuva levou-lhe oy carcomiu-lhe as 

mãos e o da direita não me lembra. As roupagens não são más. Creio disse-me o padre de 

Lávos, que os rapazes estam mal de dinheiro. Eu escrevi para lá nesse sentido. O amavel padre 

de Lavos que quer que a sua igreija seja monumento nacional por lá ter um quadro de Pascoal 

Parente e um precioso S. Francisco, etc, tem para vender um missal com as 8 ou 9 gravuras 

assinadas por Bartolozi
13

. Se lhe interessa, diga V. Exa. quanto dá. Ele não faz preço. Lavos fica 

a 6 kilómetros da Figueira da Foz. 

Santa de Marfim sec. 17º 

Tenho quem venda uma Senhora da Conceição, peanha de talha, o marfim em baixo com uns 

raios. É tamanho talvez __
14

 com corôa de prata. Pretende? 

Pratas – 

Junto 4 fotografias. Mostrei-lhe quando aqui esteve a relação especie e preço. Pertencem à viuva 

do Dr. Henrique Homem Borges Soares de Albergaria primos dos Napoles de Sarzedo e 

Oliveira do Conde, dos Cabraes de Nelas etc etc. Morreu com a fortuna arruinada. A viuva da 

familia dos Tabordas e Cortes Reaes de Oliveira do Conde e Alcains. 

Vamos combinar! Ela esteve aqui hontem. Foi a Oliveira, regressa daqui a 8 dias, ela tem aqui 

algumas cousas. Ela preciza de vender rapido. Sem eu ser ouvido ela vendeu para um parente de 

Castelo Branco as 4 peças que levam uma Cruz. Peças á [sic] que são brazonadas. Ela não 

vende a menos de $60 centavos a grama, garantiu ela terminantemente. Se pretende tem que me 

avisar já, como se há-de combinar isso para rapidamente se reunir tudo e outras cousas mais. 

O solar desta casa era Travancinha (Ceia). 
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O faqueiro grande é bom. Na lamina das facas tem <o nome do> fabricante inglez e no pé das 

peças tem 2 folhas (D. João Vº?) 

Tentúgal –  

Vou na 2ª feira ver os bonecos de barro e jarras, não tenho podido ir por estar o campo 

inundado. 

Cruzes Sec 12º 

Da Cruz com esmalte nada mais lhe posso dizer a não ser o seguinte – já 2 postaes escrevi á 

minha ex-senhora para a Rua de S. Pedro de Alcântara Nº 17-3º Dº onde ela tem um quarto em 

casa de umas senhoras, não sei se permanente ou não, nada conheço da vida desta mulher. 

Postaes esses para levar a cruz a V. Exa. no caso de a ter. Resposta nada! O Alberto de Sousa, 

tambem desconfio, que a tenha, nada sei sr. Vilhena! 

O maroto do Padre de Açores (Celorico da Beira) que agora está em Torrozelo (Ceia) escreveu-

me muito lamentoso dizendo que se tinha esquecido da minha direcção [sic]
15

 e que a vendeu ao 

tal Moreira que por lá apareceu e que procurasse eu em Trancozo. Mas eu gostava para socegar 

de franqueza para eu me calar, dizerem onde está a Cruz. Hei-de-lhe mostrar o postal do patife 

do padre. Para mais não pode haver compradores de Cruzes senão eu, porque me tem dado 

muito trabalho. Diz V. Exa. para eu me calar, mas eu não me posso calar, porque nunca vi 

partida tam bem arranjada. 

Se o Snr. Ernesto de Vilhena a tem, diga-mo e eu fico satisfeito seja-me franco. Se minha ex-

mulher a vender mais satisfeito fico porque isso tem um bom fim (minhas filhas!). 

O Alberto de Sousa, que mora nessa rua, andou nessa data a copiar os Brazões do Concelho de 

Trancozo, informou-me V. Exa. Estou completamente ás aranhas, falo, escrevo, calam-se! Uma 

patifaria! Já não pelo dinheiro, é a acção. 

A outra Cruz concelho de Pinhel é diferente das 2 dos Museus Coimbra e Lxa. e diferente das 2 

outras de que lhe mostrei correspondencia e que ouve conflicto com o povo.  

Esta outra já a tive em preço á 5 anos, voltei agora novamente a tratar do assunto junto de 

parentes meus para nisso influirem e juncto carta duma prima minha, cujos meus parentes estam 

tratando com afinco do caso. Esta Cruz processional no seu genero é unica na peninsula, tem 

álem do Cristo igual ao de V. Exa e Coimbra o mesmo feitio dos braços e nas extremidades em 

baixo, figuras do sec. 12 mal amanhadas tambem. V. Exa. póde rasgar a carta que envio. 

Assuntos Diversos 

Com referencia a Santos (S. Pedro dois) e (Santas com Menino ao colo) espero sempre resposta. 

Hei de lhe arranjar uma lista com nome de terras de Portugal das unicas e variadas cruzes que 

existem, porque se eu morrer ou deixar este pais fica V. Exa. com um arquivo completo. 

Por aqui vê V. Exa. nesta carta a minha deligencia em ser agradavel a V. Exa.  

Com os meus respeitos para a Exma. Sª D. Amelia sou de V. Exa. com a maior consideração attº 

Vº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira 41-1º CoimbrA 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Novembro 1932, 

manuscrita.
16

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 10 Novembro 1932 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. Senhora D. Amelia, sou a dizer que quando 

cheguei a Coimbra, encontrei e recebi já ante-hontem a importancia de 244.00
17

 que agradeço. 

Junto o postal para V. Exa. ficar com elle e juntar á fotografia referente aos santos de Ceiça. 

Recebo postal de V. Exa. acusando outro meu de Aveiro. A minha governanta vai no meado da 

semana proxima a Lisbôa e levará as cousas para V. Exa. vêr
18

. Tenho mais um pequeno 
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paneaux
19

 com azulejos representando S. João a batisar [sic] Cristo e em cima um passaro e dois 

anjos. Tem umas pequenas faltas em baixo. Rogo com urgencia o seguinte: Ver quadro bom em 

cobre que aqui está em casa
20

 de D. Leopoldina Caldeira, rua Poiáes S. Bento Nº 70 – 2º 

representa a Rainha D. Leonor na fundação das Misericordias em Portugal. Em tempos 4 ou 5 

anos veio aqui para eu o mostrar para avaliar ao Mestre Antonio A. Gonçalves e ele disse-me: 

“Olhe Saraiva, valor em dinheiro não sei, mas como pintura dou-lhe 16 valores”. É da senhora 

das prata que agora está aqui ate 4ª feira. Se a velha da Rua dos Poiaes não fizer preço, V. Exa. 

diga (no caso de lhe interessar) quanto dá, pois aqui se resolve. 

V. Exa. fará ainda o favor do seguinte: -  

Dizer se compra uma Cadeirinha, com dourados
21

. Sendo assim eu despacho-a da B. Alta 

empalhada com esteiras para V. Exa. ver. E um reposteiro antigo brazonado?
22

 Representa uma 

grande cruz de malta em cima um elmo e por cima do elmo um dragão. A rapariga tambem o 

póde levar. 

V. Exa. fará o favor do seguinte: O sr. Jacintho de Vasconcellos, fidalgo de antiga linhagem 

mas um grande labrego, velho residente em Soure, tem uma irmã D. Maria da Madre de Deus 

Vasconcelos Coutinho de Lacerda R. S. Mamede 31-1º ao Caldas. Esse cavalheiro á mais dum 

ano, que anda comigo de volta para eu ir a Lisboa, ver na casa da irmã 3 caixotes com azulejos 

que ali tem
23

 e que vende barato. Nem ele sabe o que +e e eu ainda menos. Ainda hontem me 

escreveu sobre o mesmo assunto. Rogo a V. Exa. para ver e comprar. Ele não faz preço. V. Exa. 

querendo o fará, baixo claro – para não se estragar o que há na riquíssima Quinta de S. Thomé 

em Soure
24

. Ali é que é tambem uma maravilha em mobiliario e Santos Goticos de pedra. Ou V. 

Exa. compra á irmã ou se dirige a Jacintho Vasconcelos Soure. Agora na minha viagem de uma 

semana, corri toda a região que parte de Aveiro á Beira mar, Ílhavo, Ermida, Vagos, Convento 

de Pereira (aqui encontrei uma capela dos frades abandonada mas com o altar de pedra 

Renascença, espalhado pelo chão e sem um unico Santo) e na antiga e extinta vila de Sosa, uma 

rica Santa de pedra com menino na sacristia mas leia V. Exa. o postal junto. 

De V. Exa. com consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41-1º Coimbra 

O Conde de Fijo [sic], ainda não está aqui permanente, mas amanhã vou lá. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Oliveira do Conde, 17 de 

Novembro 1932, manuscrito.
25

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua de S. Bento Nº 187 

Lisbôa 

 

Oliveira Conde em 17-XI-932 

Com os meus respeitos, sou a dizer que só na proxima semana posso mandar a Lisboa pois 

queria ver se conseguia mais numero de cousas. Tome V. Exa. nota – 

Oliveira Conde ao pé do Carregal Sal. B. Alta igreja antiga com tectos manuelinos, rico tumulo 

isolado no altar mór (gotico), importante é que no altar mor a um lado Esta um riquíssimo S. 

Pedro em pedra já vi o de Cantanhede é melhor este que diso tenho ali muita gente de categoria 
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amiga. No Verão de 1933 venha vê-lo e depois V. Exa. diga compre ate x. Sendo bem pago 

elles vendem. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Novembro 1932, 

manuscrita.
26

 

Exmo. Sr. E. Vilhena    Coimbra 23/XI/-932 

Com os meus cumprimentos, sou a dizer que a Senhora do postal tem uma grande areia, já a 

tinha esclarecido das pratas (dizendo que V. Exa só pretendia o serviço de quarto se fosse 

antigo) pois novamente voltou a falar a V. Exa. no mesmo assunto. É doida! No tal casa [sic] na 

Rua dos Poiaes a S. Bento 70 – 2º casa de D. Leopoldina Caldeira tem ela um belo candieiro 

azeite com peixe e o tal quadro em cobre. Anda aflicta por dinheiro e disse-me ela hoje para V. 

Exa. novamente tentar em lá ir com urgencia. Tem aqui um Samouvars em forma de urna, de 

cobre com banho de prata, (casquinha) se V. Exa. o pretende a Aurora leva-o – agora. V. Exa. 

responda-me a isto na volta do correio. Ela não tem ido por doença privativa de mulheres todos 

os mezes.  

A Dama que escreveu a V. Exa. é Maria José Taborda Barros Borges Soares de Albergaria. Rua 

Oliveira Matos. Chalet Novo – Coimbra. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Dezembro 1932, 

manuscrita.
27

 

Exmo. Snr. Vilhena 

Coimbra em 6/12/1932 

Mandei buscar ao Astoria a Sta. Catarina e o Silva entregou-me uma carta com um carimbo 

duma casa comercial que eu ás 11 horas ali fui a entregar e que V. Exa. não chegou a ler, (carta 

essa motivada por eu momentos antes o não ter encontrado já no Astoria) e entregou-me mais 

50.00 que V. Exa. ali deixou, não sei para quê. Esta importancia estará á ordem de V. Exa. para 

a entregar a quem V. Exa. ordenar, crendo [sic] posso mandar-lha ou entregar aqui ao Sr. A. 

Viana. 

Aguardo ordens de V. Exa. Não me foi entregue o Santo Antonio de marfim. Caso V. Exa. o 

tivesse levado não posso fazer outro preço do que 100.00, que é o certo. Era o que eu dizia na 

carta que V. Exa. não chegou a ver. E dizia que a Santa era de 200.00. 

No negocio de Santos de pedra para V. Exa., estou satisfeito. Com o Santo Antonio e com esta, 

já lá vão 709.00 afóra as massadas e despezas com outros. 

Quando me vierem parar á mão, continuo com os meus freguezes antigos “Museus”. É pouco 

mas é sempre certo. Se vendi os outros 2 da outra vez e o armario foi por intermedio do Viana. 

Tinha um pequeno paneaux de azulejo, mas nem o cheguei a mandar ao Astoria, para ter a 

mesma resposta, vendi-o hoje ao Dr. Bissaia. Com V. Exa. sou pouco afortunado em 

antiguidades, já da penultima vez andei, mostrei-lhe diversos e nada. V. Exas. são muito boas 

pessoas, mas para negocio existe qualquer cousa. Na semana passada á noute estava na Central 

a tomar cafe com 2 amigos e entrou o Viana e disse-me por estas palavras “Ó Saraiva estive em 

Lisboa e em casa do Vilhena vi sua mulher”. Conversámos em antiguidades e os 2 amigos 

disseram – Saraiva, com o sr. Vilhena, não pense em negociar, sua mulher escangalha-lhe tudo. 

E mesmo toda a gente que em Lisboa fala de vósses [sic], sábe que ela para melhor se governar, 

o trata sempre por Doido. Achei gráça á piada, rimo-nos e fiquei a pensar porque é que a 

mulherzina e com que fim, pretende dár-me por doido. Era favor V. Exa. dizer-me o nome do 

senhor que pretende a Liteira. Da mesma casa mandaram-me hoje mas já vendi, uma estatua 
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com o soco de marmore e a figura em jaspe! mesa de cabeceira antiga, pintada a óleo, muito 

grande e com as portas com ferragens de ferro e almofadadas, etc. Tudo foi vendido. Os jornaes 

de Coimbra d’hoje dedicam grandes artigos de protesto, contra a saida das colecções do Museu. 

Estam combinadas para esta noute reuniões dos representantes das forças vivas da Cidade, para 

compra do espolio e para fazer regressar o que foi vendido. Insurjem-se contra os novos ricos e 

bric á bracs. Vái por aqui o diabo, mas do Museu a meu ver é que tiveram a culpa de deixar sair, 

antes do governo se pronunciar. Como em Coimbra está agora a massa jornalistica quente com 

referencia a antiguidades, mandei hoje a jornalista amigo a súmula de artigo a publicar, 

referente á Cruz de Esmaltes. É a chamar o governo a proteger o espolio nacional e para ver se a 

conseguem apanhar. O Viana já em segredo me disse que foi minha ex-senhora que a comprou e 

a quem ela a vendeu. Eu nunca larguei de mão este caso e ainda á pouco o Capitão Almeida 

Moreira, do Grão Vasco, me mandou pedir esclarecimentos para enviar ao Ministerio da Justiça. 

Do artigo de Coimbra depois enviarei o jornal a V. Exa. Estou á espera de ir á Beira, afim de 

revoltar o Zé Povo da aldeia a que a Cruz pertencia e a fazer-lhe ver o seu grande valor. É um 

povo levado de trinta demonios e váe ser a mesma peripécia que aconteceu com a Cruz anterior, 

que para os contentar o Governo lhes mandou entregar a referida Cruz. Á minha ex-senhora 

posso assim elocoentemente [sic] que não estou Doido, mas sim no meu perfeito juizo e senhor 

de todas as minhas faculdades mentaes e de trabalho. 

É uma partida bem feita e que fará com que a Cruz apareça ou que seja paga a pezo d’ouro se o 

Zé Povo quizer. 

Pedindo a V. Exa. para não se esquecer da Liteira e do Stº Antonio de marfim, sou a dizer que 

terei sempre muito prazer em indicar o nome de V. Exa. a qualquer pessoa que necessite de 

vender antiguidades. 

Sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Dezembro 1932, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. E. Vilhena 

Coimbra 14 Dezembro 1932 

Agradeço a carta de V. Exa. com data de 8. 

Cheguei hoje de fora e segue hoje resposta pra o Exmo. Sr. Campos Henriques acerca da liteira. 

Amanhã ou depois mando a importancia dos 50.00 ao sr. Viana, disseram-me que ele já cá veio 

no domingo. Incluo o artigo referente á celebre Cruz, de nada vale pois já lhe não posso valer. 

Fica o assunto arrumado. Deu ao Mendes para um artigo do ilustre homem de letras A. Páes da 

Silva. 

Os meus respeitos à Exma. Senhora D. Amelia. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 

[ANEXO
28

] 

SILVA, Alexandre A. Pais da, “O Nacionalismo na Arte. Não devemos deixar sair para o 

estrangeiro objectos que valorizam qualquer dos nossos museus”, in Gazeta de Coimbra, 13 

Dezembro 1932: 

O nosso património nacional, enriquecido com tantas preciosidades, algumas de procedência 

oriental, outras provenientes de artistas portugueses e tantas outras, que honram a industria e 

revelam o génio e a cultura dos povos, que habitam as nações europeias, constitue uma riquesa 

incalculável e representa para o país um elemento educativo e que muito util se torna para a 

instrução e civilisação. 
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Os museus, com as suas notáveis colecções, que a paciente e persistente iniciativa de sábios 

mestres e ilustres professores, tem reunido nesse trabalho de organização e cuidadosa 

classificação, são verdadeiros santuarios da arte, cujas reliquias venerandas devem ser 

religiosamente guardadas e conservadas, não devendo permitir-se que se percam ou por 

qualquer forma desapareçam, com prejuizo da ciência e menosprezo dos legitimos interesses da 

nação e da localidade, onde se encontram cristalisadas. 

Infelizmente, porém, como se vê pelo clamor da imprensa e pela voz de pessoas categorisadas, 

estão sendo retirados do Museu Machado de Castro algumas colecções, que pertenceram ao 

Mestre Gonçalves, que tinha pelo museu um culto e um disvelo constante, a que tinha ligado o 

seu nome e ao qual consagrou grande parte da sua vida. 

Não podem os conimbricenses ficar indiferentes por esta atitude, o que representa além de um 

prejuizo para a cidade, uma falta de respeito pela arte. 

Ao Estado compete providenciar a tempo, não devendo sacrificar-se mais as preciosas 

colecções, que deslocadas do logar para que foram destinadas, jámais poderão ser admiradas 

pelas pessoas que nos visitam e que nos museus encontram sempre motivo para conhecerem os 

prodigios da arte, nas suas interessantes modalidades. 

Perde-se a harmonia do conjunto, em que a estética se revelava e se combinava num ambiente 

de luz e de cor. 

Assim se vai perdendo grande parte do património artístico nacional, já bastante prejudicado 

com a saída para o estrangeiro de muitas preciosidades. 

Acabamos de ter notícia de que na povoação de Fôrno, concelho de Celorico da Beira, foi 

vendida por uma quantia insignificante uma
29

 cruz processional de cobre dourado identica aos 

dois exemplares, existentes no país, um no Museu de Arte Sacra, desta cidade, e outro que 

pertence ao Museu de Arte Antiga, conhecido pelo Museu das Janelas Verdes, em Lisboa. 

É um importante objecto de arte, que sendo na opinião dos entendidos trabalho de artistas do 

século XII, com esmalte limosino, no estilo usado naquele tempo, como se pode observar em os 

cofres esmaltados de Limoges, o que pertenceram ao cabido da Sé de Viseu, e hoje fazem parte 

do Museu Grão-Vasco. 

Destes relicarios ou cofres vemos referencia no livro de Aarão de Lacerda sôbre o Museu Grão 

Vasco e num trabalho organizado por Filipe Simões a propósito da Exposição retrospectiva da 

arte ornamental, que teve lugar em Lisboa em 1882. 

De uma preciosa cruz, em tempo se referiu o falecido Mestre Gonçalves em artigo publicado, 

com gravura, na Ilustração Moderna, nº 36, a qual adquiriu em 1928 para o Museu de Arte 

Sacra, onde se encontra juntamente com outras peças de arte, riquissimas, e pode ser admirada 

na vitrine respectiva, na galeria superior. 

É como se depreende desta ligeira referencia, de muita importancia, não só pelo aspecto 

artistico, como pelo valor monetário da preciosa cruz, o qual nos informam ser calculado numa 

dezena de mil escudos. 

É pena que um objecto desta natureza e tão apreciado pelos críticos de arte fosse vendido a um 

desconhecido, não havendo talvez possibilidade de ser adquirido em proveito do património 

artistico nacional. 

É, pois, necessário que os poderes públicos intervenham num assunto que envolve o prestigio da 

arte e do nome português. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, sem local, sem data [Dezembro 1932?], 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Esperando que a padroeira de Coimbra dê a V. Exa. rapidas melhoras sou a dizer que a Cruz, (e 

bem grande tem sido para mim) chega amanhã. Não consegui que viesse como amostra, mas 

sim paga, e bem grande tem sido meu sacrifício em estar a juntar dinheiro aqui ali e acolá para 

amanhã pagar, abstraindo das viagens que já fiz. Creio V. Exa. ficar para o seu Museu, que me 
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dizem ser cousa importante com a melhor Cruz, não sei, mas talvez, única. (Refiro-me aos 

esmaltes). 

Pretendo com os documentos que envio, provar a V. Exa. que está lidando com uma pessoa 

lialissima e honrada. Uma caualheira cujo nome me escuso de dizer sei que me poz perante V. 

Exas. na rua da amargura. No jornal incluso V. Exa. verá na parte a encarnado como eu estou 

categorizado. Uma vergonha! Arruinou-me gastando-me centos de contos, e difamou-me. 

Devo o estar ainda vivo á portadora dedicada ao extremo. A creada mais fiel e dedicada que ao 

mundo pode aparecer. Na grande campanha de vingança e descrédito basta como fecho contas a 

V. Exas. que no ano de 1930 o Chefe da Policia de investigação rapaz que foi em tempos meu 

empregado, me chamou ali, para me prevenir que minha mulher andava em Coimbra, fazendo 

contra mim a campanha do descredito. Que me acautelasse. 

Coitadas das minhas pobres filhas!! Se eu lhes contasse como ela anda em Lisboa, ficavam 

pasmadas! Eu não vou a Lisboa á [sic] 2 anos, mas aqui mo veem contar. 

Pedindo desculpa, sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Fotografia e Postais ilustrados de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, sem local, sem 

data [1932] 

 

                 
 

1933 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Janeiro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 17 Janeiro 1933 

Ausente de Coimbra durante quasi 1 mez em casa de meu pai, sou embora tardiamente a desejar 

a V. Exa. á Exma. sua esposa Senhora D. Amelia e a seu Exmo. filho, um ano prospero e cheio 

de felicidades. 

Rogo a V. Exa. fique com o Santo Antonio de marfim pelo preço que ofereceu. Quando me 

trouxerem o outro ao qual esse estava colado então lho venderei. Naquela data só me trouxeram 

esse. Outro assunto: tenho 1 S. Pedro, que me vendem. Altura maxima 0,60. Está de pé. Está 

pintado. Tem na mão esquerda uma chave. Na direita 1 cruz espetada num páu que váe até aos 

pés. É tudo pedra ança. Na cabeça a grande tiara dos 3 poderes real, imperial, sacerdotal 

(triregnum). Não tem mutilações. Na face ar austero e magestatico (má catadura). Barba 

estriada. 

Está na região de Aveiro. Está á minha ordem na junta. Tenho a entregar 1 conto de reis á junta, 

e 100.00 as pobres protegidos do padre. Não tenho dinheiro, como arranjar isto? Tambem não 

digo onde é, para não ficar como da Cruz e outras cousas em que de santos me meto e fico 

sempre mal. V. Exa. resolverá este magno problema. Quantos contos V. Exa. me dá de Lucro? 

S. Pedros é difícil arranjar, como V. Exa. sábe. 

Hora neste posso ganhar dinheiro e recompensar os prejuízos que em Santidades tenho tido. V. 

Exa. resolverá. É um caso, em que dum dia para outro o pode ter em casa. V. Exa. chega a 
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Aveiro no Sud vamos de carro a pouquíssimos quilómetros e segue no rapido da noute. O S. 

Pedro que vendi ao Museu sendo difícil de arranjar, tambem lhe posso arranjar um, mas ainda é 

duvidoso e V. Exa. disse-me, que arranjando-lhe eu um igual, me daria uns continhos.  

Da Foto-junta “Espirito Santo” V. EXa. dár-me-há 4 contos? Em 15 dias posso ter um. 

São tudo peças raras, que de há muito vinha tratando e que só agora vieram resoluções 

definitivas. 

O Santo Antão que o sr. Gersão á pouco retirou do Museu, que comparado com estas 2 peças é 

uma macacada, declarou ele, que o retirava porque o Museu não tinha dinheiro para lho pagar e 

porque havia quem desse 6 contos por esse santo. Hora V. Exa. resolverá! 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Janeiro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 23 Janeiro 1933 

Com os meus melhores respeitos para V. Exas. sou a acusar a recepção de sua carta que muito 

agradeço e especialmente a rapidez da resposta. Fotografia do S. Pedro nada feito por varias 

razões. O S. Pedro é proprietario rico de varios pinhaes de ferias na região de Aveiro. Todas as 

pessoas importantes dessa terra o vendem, mas de fotos por causa do mulherio nem pensar 

nisso. Mesmo se V. Exa. fosse a Aveiro o S. Pedro iria viajar até á terra e casa, onde o padre 

vive, V. Exa. e eu nem iríamos á dita igreija. 

Podemos arranjar um meio visto V. Exa. não poder ir a Aveiro.  

Gostava de arranjar com V. Exa. um bom negocio, penso, vejo e ando, mas nada. 

Vejamos! Uma ideia pratica. Não conhece ninguem em Aveiro? Há pelo menos ali um padre 

que em tempos pediu a V. Exa. qualquer favor e V. Exa. atenciosamente respondeu. Ele tem V. 

Exa. em grande consideração. Entendia eu o seguinte: V. Exa. depositava em Aveiro mil e cem 

escudos, essa pessoa a quem mandasse o dinheiro, V. Exa. dizia-me o nome e eu iria lá e punha-

a em contacto com o padre e junta da terra do S. Pedro, o S. Pedro ia a Lisboa, agradando ficava 

e V. Exa. depois daria-me o meu lucro. É o unico meio. Não á [sic] outro. Compra directa de 

Santos de pedra não faço.  

Já vendi a Santa Catarina e estou quasi a arrumar Sto. Antonio para Lisboa. 

Do S. Pedro, que vive em igreija de aldeia remota, a não ser assim nada se averigua e lá morre, 

pois é difícil de saber que tal cousa em terra pequena exista. 

Do Espirito Santo, identico á foto avisei já que disistia e espero fotografia doutro. 

Com os meus cumprimentos para V. Exa. sua Exma. esposa e menino. 

Sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Janeiro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 Janeiro 933 

Com os meus respeitos sou a dizer a V. Exa. que o Snr. Antonio Viana me procurou á dias. 

Por forma alguma me conveem as propostas por ele expostas sobre o S. Pedro. 

Este assunto pode ficar arrumado! 

Uma Cruz de que lhe falei e mostrei correspondencia no Caminho de Coimbra a Tentúgal 

datada de 1134 e em que lhe disse que por via dela ouve [sic] á 4 anos uma grande questão, 
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estão agora em vias de ma entregarem. É a tal igual á dos Museus de Coimbra e Lisboa, mas 

tendo a mais, figuras. 

Para esse fim me vieram aqui procurar 2 estudantes da Universidade de Coimbra, filhos dessa 

terra. Se pretender a fotografia dessa Cruz tirada numa boa fotografia em Vizeu e a do S. Pedro 

tirada em Aveiro, pode V. Exa. enviar a quantia de 100 escudos, que em um prazo maximo de 

15 dias ahi V. Exa. as terá. 

Ambas as peças se V. Exa. as não quiser já teem comprador. 

Não ponha V. Exa. o Sr. Viana como intermediario ou meu tutor ou meu abonador, que não 

temos nada feito. Faço tenção que na minha mão essas peças nem a sombra veja. 

É extraordinario da parte de V. Exa. esse pedido, quando sabe que na mira (já que outro lucro, 

não pude ter) das comissões que por carta em tempos me prometeu referente á Cruz limosina eu 

até hoje tenho feito todos os esforços para a apanhar ou saber onde ela está. Publicação de 

artigos nos jornáes, correspondencia diversa e minhas viagens, e ainda ontem comecei com o 

envio directo da copia impressa extraída da Gazeta a todas as pessoas da localidade. 

Já V. Exa. vê que tenho feito todos os esforços. Não ter dinheiro é o unico defeito que posso ter. 

Agora eu pelo facto de estar na miseria, eu sujeitar-me ao Sr. Antonio Viana, isso não! Ainda 

não perdi a dignidade. Por fotografia boa e grande, é o unico processo. V. Exa. apreci-as [sic]. 

Gostando váe depois a Aveiro por o S. Pedro e a Coimbra ela vem para aqui, e compra 

querendo a Cruz. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Fevereiro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1 de Fevereiro 1933 

Chegado hoje a Coimbra sube [sic] que V. Exa. aqui esteve e que a Aurora conversou com V. 

Exa. 

Oliveira do Conde – S. Pedro- 

Vim agora de lá. Ela disse-me que V. Exa. tambem lá foi, mas lá ninguem me disse nada a 

respeito da viagem de V. Exa. 

Eu já ofereci 5 contos, mas os homens sabem que é bom e que é o orago da terra não estam 

resolvidos.  

Faça V. Exa. a oferta maxima por escrito, para eu entregar á Junta. 

O S. Pedro a que ultimamente me referi está no districto de Aveiro. É apenas com 60cm e este é 

mais alto e mais forte como V. Exa. viu. 

Continuo a afirmar-lhe que sou uma pessoa muito seria e que nunca digo uma cousa por outra. 

Se me tivesse avisado desta ou da anterior viagem de á [sic] poucos dias, eu mesmo que não 

estivesse teria deixado a alguem que os acompanhasse a correspondencia do caso, preço que 

pediram e indicação da terra. 

Não acabo de perceber a razão porque V. Exa. está arreliado comigo,e se insurge tanto por 

causa da Cruz, não a tendo V. Exa. e tendo eu feito os maiores esforços por ser para V. Exa. Se 

V. Exa. a tivesse comprado e me disse-se – Ó Saraiva esteja calado, que sou eu que a tenho. Eu 

imediato me teria calado. Eu, onde vejo antiguidades raras cito sempre o nome de V. Exa. com 

o maior respeito e sempre com a maior consideração falo de V. Exa. Mas, eu sei quem e o que 

lhe terão dito de mim. A essas 2 má línguas, uma em Lisboa e outro em Coimbra, eu não lhes 

posso tapar a boca, apezar de tantos favores me deverem, nem V. Exa. calcula! 

Com os meus respeitos pela Exma. Senhora Dona Amelia, attº Vnºr e mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41. Coimbra 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Fevereiro 1933, 

manuscrito.
30

 

[Sobrescrito] 

Ernesto de Vilhena 

Rua de Sam Bento Nº 189 [sic] 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Vilhena 

Hontem 5, tomei a liberdade de enviar a V. Exa. como encomenda postal um prato flamengo. É 

o início de outras cousas que estou esperando. 

Pretendia que V. Exa. ficasse com ele por 200.00.
31

 

De V. Exa. com a mais alta consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira 41  Coimbra 6 de Fevereiro 933. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Fevereiro 1933, 

manuscrito. 

 
[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Sam Bento Nº 187 

Lisbôa 

 

Exmo. Snr. Vilhena 

Coimbra 10/2/933 

Agradeço o envio dos 200.00 do prato. 

3ª feira o mais tardar darei as minhas noticias referentes a imagens e esculturas de pedra. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Já tenho em casa 2 Boas imagens. Desta terra espero a informação oficial acerca deste Sam 

Pedro. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Fevereiro 1933, 

manuscrita.
32

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 14 de Fevereiro 1933 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Sua Exma. esposa, sou a comunicar mais uma vez que 

recebi os 200.00 do prato flamengo.
33

 Da mesma igreija recebi 2 imagens que aguardam a visita 

de V. Exa. 
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 Sublinhado manuscrito. 
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Uma é um Sam João. Sem defeito algum, apenas, um dedo partido. Pezo 31k. altura 0,68m. Pela 

escultura parece-me ser do mesmo author e mesma epoca do Santo Antão que V. Exa. aqui 

comprou por intermedio do sr. Antonio Viana. 

Outra é uma Santa, com um Menino ao colo (o Menino não está a mamar) e tem o Menino na 

mão, uma bola, com uma assinatura que me parece Manuel luis. A Santa peza 33k. Tem de 

altura 0,73cm. Naturalmente por ter figurado em procissões, caiu do andor e partiu-se no 

pescoço. Está portanto o pescoço colado ao tronco. A Santa tem na cabeça uma corôa. Sigo hoje 

14, para fora. E devo estar de regresso na sexta-feira de manhã, devendo ter no meu regresso 

mais 2 imagens que enviei a descripção a V. Exa. 

Da Cruz Romanica em que há tempos falei a V. Exa. mais nada me tornaram a dizer. 

Do S. Pedro de Oliveira do Conde, não recebi resposta alguma, mas continuo a afirmar que me 

parece duvidosa a sua aquisição e dificílima. 

S. Pedro da região de Aveiro, ainda não recebi fotografia da creatura que disso encarreguei. 

Ficou o assunto arrumado compra 900.00 era mil mas abateram cem. E mais cem escudos de 

gratificação sancta ao padre. Deve ficar esta semana já em casa do padre que disso tratou. 

Mostrarei a V. Exa. toda a correspondencia trocada. A abundancia de esculturas que V. Exa. é 

agora conhecedor para venda já é devida a uma personalidade do clero que por mim se tem 

interessado e que conseguiu dos padres a guarda e venda aqui em casa onde eu moro. 

Por estes 2 dias devo escrever novamente. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41   Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., s.d. [Março 1933], manuscrita. 

Exmo Snr. Vilhena 

Telegrafei ás 10 d’hoje ao Padre Manuel da Cruz de Eixo, prevenindo da ida de V. Exas. hoje. 

Nos 2 santos que hontem disse estarem detraz do altar-mór da igreija de Eixo e que o Pe. vende, 

em tempos eu ofereci 100.00 por cada uma. 

V. Exa. deha-lhe um pouco mais. 

De V. Exa. attº Vnr. e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Março 1933, manuscrita. 

Exmo. Senhor Vilhena 

Coimbra 7-3-933 

Sahi no dia 1 á tarde, directo a Avô. Regressei em 5. Averiguei o seguinte: 

Avô 

O Pe. José Fernandes Ribeiro, não vende nem pede auctorisação para a venda da Cruz de metal. 

Os 3 dias de Carnaval esteve ali o pintor de Lxª Alberto de Sousa, que tambem a pretendia, e 

como o não conseguiu avaliou-a em 600$00. 

S. Braz de pedra. O dono sr. Thomaz de Mascarenhas, ficou de arranjar a fotografia ou desenho. 

Coja – a tal capela e ainda outra chamada dos Lameiros não teem nada de notavel. Na dos 

Lameiros um sacrario de pedra d’ança, mas não vendem. 

Capela de Santo Antonio –  

S. Pedro e o outro que me parece ser outro S. Pedro
34

. Ofereci e estive ali um dia, o maximo que 

podia oferecer. Ou sim ou não em 8 dias resolve-se o caso. Sem Bispo que é o que eu pretendo. 

Mas Snr. Ernesto de Vilhena, tenha paciencia se eu conseguir tem que dar os 3 contos, ofereci o 

maximo e ainda em 5 dias gastei 150.00, que hei-de compensar incluindo em qualquer venda. 

Louroza – 
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Fui lá, porque o Pe. Erculea [?] de Vila Pouca da Beira, que lá diz missa disse-me para lá ir ver 

3 imagens de pedra
35

. Lá fui. Das 3, uma a senhora com o Menino ao colo “Senhora aparecida” 

por ter aparecido numas lapas é uma bela e rara imagem. Vou a ver se o Pe. Erculea [?], me 

vende essa. Diz ele, que em 15 Junho é inaugurada a igreija de Louroza e antes disso resolve a 

venda. 

As outras 2, Sam Paulo e Senhora com Cristo ao colo, não são muito antigas. 

Arganil 

Estive na Quinta do Mosteiro, para ver se conseguia a venda por 500$00 da Cruz que tem ao 

meio gravado o Espirito Santo e uns anjos dos lados, em folha muito leve, como a de Avô, e do 

prato flamengo que tem ao meio duas figuras, segurando ao hombro uma grande parra de uvas. 

Com o feitio que tem, disse-me que se resolvesse vender diria quanto queria, escrevendo. 

Esta semana, sigo a Eixo, Eirol, Vagos e Vale Vouga. Junto a carta que vim encontrar do padre 

d’Eixo e um postal em resposta a uma carta que lhe escrevi de Avô, em que eu lhe dizia para se 

fazer a troca, pretendendo-se o Espirito Santo ao S. Pedro. Falta agora verificar se é pedra. 

Como verá pelo postal, ele diz que anue. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 

[ANEXO 1] 

Exmo. Sr.   Eixo 28 

Hontem recebi o seu telegrama na minha terra em S. Bernardo, mas já á noute. 

Hoje pela conversa da minha creada vejo que não foi V. Exa. quem aqui veio por de certo iria a 

Eirol onde lhe seria entregue a imagem. 

Como V. Exa. disse que mandava aqui um fotografo e eu precisava da fotografia da Santa 

Eulalia, padroeira de Eirol, para um paneau, aguardava o fotografo para lhe pedir para irmos a 

Eirol. 

Deu tudo uma grande trapalhada. 

Vou manda la buscar para nova hipótese da minha saída ou então o sacristão a entregará. 

Diga pois o que há a fazer e tenha paciencia. Se o telegrama tivesse chegado um pouco antes 

ainda me encontrava em casa. Se me tivesse procurado, noto que a minha terra fica a caminho 

de Aveiro ainda se resolveria o caso. 

De V. Exa. attº e obgº 

a) Pe. Manuel da Cruz 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

2/3/33 

Recebi sua carta e estou de acordo com o que dis. Quando vier seria conveniente avisar com 

antecedência ou entender-se com o sachristão a quem vou comunicar o caso bem como aos 

restantes membros que estão de acordo. 

Attº e obgº 

a) Pe. Manuel da Cruz 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Águeda, 14 de Março 1933, 

manuscrita.
36

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 14/3/933 

Em aditamento á minha carta de 7 do corrente mez sou a dizer a V. Exa. o seguinte: 

Eirol – 

O Espirito Santo é de pedra de Ança. Visto pela rectaguarda vê-se que em procissão ou cousa 

parecida o deixaram cair e tem a cabeça colada ao corpo e uma cunha estreita á rectaguarda de 

madeira para o segurar, a cruz á frente é de madeira. 

Junto o postal para V. Exa. ver que os homens estão com pressa do dinheiro. V. Exa. se quizer 

póde mandar os 900.00 maes 100.00 Total 1.000$00, em vale do correio para o Reitor Padre 

Manuel da Cruz de Eixo, correio de Aveiro, dizendo-lhe que é para pagar o Espirito Santo e que 

diga ele quando quer que eu o vá buscar. Como vê pelo postal, os homens estam com pressa ou 

desconfiados que o não queiram já. 

Esta carta por equivoco tem Coimbra, quando afinal estou escrevendo em Águeda de regresso 

de Eixo e Eirol, como V. Exa. pode ver pelos carimbos do envelope. 

V. Exa. resolverá! 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira 41 

Coimbra 

 

Eixo 8   Exmo. Senhora 

Como tiue occaseão de lhe dizer um dia aqui em minha casa encomendei na casa ratiolla a 

imagem que deve estar pronta em fins de Março e por isso pedia lhe o favor de liquidarmos o 

mais breve o caso da imagem de Eirol. 

De V. Exa. attº e obgº 

a) Pe. Manuel da Cruz. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Março 1933, 

manuscrita. 

Exmo Senhor Vilhena 

Coimbra 20 Março 1933 

De regresso de Aveiro e Vouga vim encontrar os 1.000.00 de V. Exa
37

 que hoje descontei, afim 

de ir liquidar o caso do Eirol. 

Ao padre de Eixo, ofereci 250.00 por o S. Francisco de barro, que a Exma. Senhora D. Amelia 

pretende. Disse que não vendia, porque foi um presente que á 4 anos lhe deram. No entanto eu 

abdico faz minhas comissões ou lucros e quando agora for pagar o Espirito Santo, ofereço 

400.00, importancia a qual a Exma. sua esposa me disse que a mim me dava. É uma peça bem 

boa e julgo pelas existentes no museu de Aveiro, não me enganar, dizendo ser de Machado de 

Castro. Em Aveiro há muitos trabalhos em barro antigos e ali tenho já um cavalheiro que tem 

Bons e vende. 
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Em Vagos ofereci 400.00 por a Santa Catarina
38

 e como V. Exa. me disse que a mim me dava 

700.00, vamos a ver o que o Padre Alísio, resolve. Ficou de me dar a resposta ultima. 

Há agora um caso que me tem repugnado em contar-lhe. Junto uma carta datada de 8 é do padre 

de Coja, com referencia aos Sam Pedro e outro Santo, que V. Exa. viu na Capela de Santo 

Antonio. Logo que V. Exa. daqui saiu, eu tambem sahi, fui para Águeda região, donde lhe 

escrevo a contar o nulo resultado da minha viagem. 

O Padre de Coja, estava tentado a vender-me sem pedir a auctorisação ao Bispo de Coimbra. 

Passados dias recebo esta linda carta. 

A minha oferta até agora é de 1.500.00. E apezar de já ter perdido 150.00 de viagens não me 

emporto [sic] de aumentar mais a oferta. V. Exa. disto tudo tirará as deduções que entender. 

Como me disse aqui para ser o mais lacónico possivel, direi que me caiu a alma aos pés, quando 

vi o chaufeur Batista com V. Exas. a seguirem para o Norte de Arganil etc. 

Para a outra vez em negocios da região de Coimbra, o Senhor Viana indica a V. Exa. os 

chaufeurs dele e eu direi a V. Exa. quem tem bons carros e que guarda segredo profissional, isto 

para assuntos indicados por mim. Se não fosse a brincadeira dos chaufeurs, fique V. Exa. certo 

que isto se tinha conseguido.  

No entanto eu irei sempre subindo. 

Eu tinha isto de tal forma arranjado que fui até á Várzea de Coja cumprimentar o Bispo da 

Guarda, que ali em casa dele passa o Inverno, e que é primo do padre de Coja, que escreveu esta 

carta. 

Vou amanhã terça á noute para Aveiro e região onde tenho muita cousa em vista e a figura o 

Espirito Santo de V. Exa. Amanhã antes de sair escrevo outra carta sobre outros assuntos. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

 

[ANEXO] 
39

Exmo. Snr.   Coja 8 

Sem que fale com o Exmo. Bispo Conde nada posso dizer sobre o cazo que sabe. Só pederei ir a 

Coimbra, depois da Quaresma. Hontem recebi cartão d’ahi dum Sr que tambem deseja a compra 

das imagens que estam na Capela de Sto. Antonio e diz que dá 20 por cento a mais sobre o 

ultimo lanço
40

, pedindo para ser attendido. Muito estimo que o meu Exmo. Sr tenha a melhor 

saude. Com muita estima e sentido respeito.  

Amigº, obgº 

a) Pe. Augusto Rodriguesa Candosa 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Março 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 21 de Março 1933 

Como continuação da carta que hontem 20 enviei a V. Exa. váe agora esta registada por causa 

do pezo e desenhos. 

No papel vegetal váe uma explicação de miudezas que tenho em meu poder aqui em Coimbra, 

que a V. Exa. possivel é que lhe interessem e cuido posso lhas mandar numa caixa para V. Exa. 

examinar e oferecer caso não concorde com os preços ou então vindo aqui breve V. Exa. 

examinará: 

Resumo ate 21/3/933. 

Em Coimbra 

1 chave    10.00 

2 espelhos metal   5.00 
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1 Cristo chumbo ou estanho   10.00 

1 Cruz metal grande   30.00 

1 ferrolho de ferro   35.00 

1 peça Ceramica Briozo?  40.00 

1 peça alabastro   500.00 

   _______________________ 

Outro assunto: como sigo para Aveiro onde estou até domingo naquela cidade e arredores até ao 

Vouga rogo a V. Exa. me escreva para aquela cidade em resposta a esta carta e á de hontem para 

a seguinte direcção: 

Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Bruno 

Aveiro 

Este Hotel é aquela casa grande com cupula mesmo defronte da estação c. ferro, ali recolherei o 

Espirito Santo de Eirol e ali tenho já arrecadado desde a semana passada um Espirito Santo 

antiquissimo
41

 em pedra diferente do Eirol com cruz de pedra com Cristo pomba e na cabeça em 

vez de 3 Tiáras só Duas. Rica peça e rara. Peço 2.000.00
42

. Conto ali reunir esta semana, junto 

postal de Paradela, mais um antiquíssimo Sam Bartolomeu e uma Santa Ovaia
43

, com menino ao 

colo, cujos preços ainda não sei. Que ordena que se faça? 

Não poderia ir domingo a Aveiro? 

Quer que despache tudo para Lisboa? 

Tenho oficina em Aveiro que faz tudo baratissimo, boa embalagem com palha etc, maxima 

segurança. Não se poderia evitar a vinda destas cousas para os Oliváes?
44

 

Espero a resposta de V. Exa. em Aveiro. 

Rogo que se alguem Lisboa ou Coimbra, procurar algum dia preços minhas vendas ou 

proveniencia V. Exa. nunca diga. 

De V. Exa. com a maior admiração e consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

Exmo. Senhor 

Recebi o postal de V. Exa. ao qual me cumpre responder. 

Em vista de V. Exa. dizer que brevemente vem a esta região entan é melhor vir n’essa altura 

aqui porque tratamos do assunto pois já falamos com o Exmo. Senhor padre Daniel. 

De V. Exa. atº e Obrigada 

a) Gracinda Bastos 

Pecegueiro do Vouga – Paradela 

Era favor avisar quando vinha por causa de estar. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia Porto de Vilhena, Aveiro, 27 de Março 1933, 

manuscrita. 

Exma. Senhora 

Aveiro 27 Março 1933 
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Muito grato por a carta de V. Exa. sou a desejar o bom regresso do Exmo. Sr. Ernesto de 

Vilhena. 

Ando por o Vale do Vouga desde quinta-feira passada. 

No Hotel aqui em Aveiro esta a Santidade e mães a Santa Ovaia e Sam Bartolomeu.
45

 

Esgotou-se-me o dinheiro e regresso a Coimbra, onde aguardarei sempre as ordens de V. Exa. 

Arranjei no Vouga mais 2 espelhos em ferro grandes com cruzes em cima, bonitos de que de 

Coimbra mandarei os desenhos. 

Anda-se muito, corro muita terra, e aparece muito pouco. 

De V. Exa. com a mais alta consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia Porto de Vilhena, Coimbra, 29 de Março 

1933, manuscrita. 

Vim encontrar aqui carta de V. Exa. eu de Aveiro respondi á que lá encontrei de V. Exa. em que 

lhe comunicava que as Santidades estavam arrecadadas no Hotel Avenida defronte da estação 

de Aveiro, entregues aos cuidados do dono do Hotel sr. Bueno da Rocha e que me retirava para 

Coimbra, onde estou agora sempre por se me ter esgotado o dinheiro. A acrescentar a todas as 

compras, envio hoje os desenhos mal tirados de 2 espelhos em ferro, que estavam nas Portas
46

 

lateráes da igreija de Páço, no Vale do Vouga e que consegui convencer o padre a que mos 

vendesse. Do Sam Jerónimo, vamos a ver se consigo a anuição do padre que ficou de pelo 

correio me dar a ultima resposta. Envio fotografia da Santa Ovaia ou Ovidia, a fotografia é 

horrivel. A Santa tem pintura da epoca. O menino agarra na trança á Mãe. Ela tem um colar com 

grande medalhão. Mede 60 cm de alto. Era ainda á 2 mezes imagem de grande veneração em 

Paradela no Vale do Vouga
47

. Por promessa <antiga> uma mulher levou-a á cabeça para a 

estação c. ferro. Junto carta do Padre de Coja em que novamente se refere que só depois da 

Quaresma, pede auctorisação ao Bispo Conde acerca do Sam Pedro e do outro Santo, pelos 

quáes eu ofereci 1.500.00. Recebi carta da Junta de Paroquia, acerca da Cruz Romanica
48

 unica 

que tenho em vista. Está ainda na esquadra desde á [sic] 3 anos. Vou pedir auctorisação ao 

Governador Civil desse districto para ser fotografada. Diz a Junta que a Cruz em breve lhe será 

entregue para me avisarem para a ir buscar. 

Váe esta registada por causa dos documentos que vão dentro. Estimo que o Marido de V. Exa. 

regresse com Deus e com saude. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 

Junto: 

2 Desenhos de ferragens 

1 fotografia 

1 carta do Padre de Coja. 

 

[ANEXO 1] 
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[ANEXO 2] 

Côja 23 

Meu Exmo. Sr. 

Venho pedir muita desculpa do meu silencio. Pouca saude e muitos affazeres e d’ahi 

difficuldade em escrever ás pessoas de amizade. Emquanto ao que sabe, nada posso resolver 

sem falar com o Exmo. Sr. Bispo Conde. Por não poder agora sair para longe da freguezia, fica 

a minha ida a Coimbra para depois da Paschoa. A pessoa que d’ahi me escreveu sobre o mesmo 

assumpto, é Professor em Coimbra. Como nada posso dizer, nem responder ao dito Sr. 

Muito estimo tenha a melhor saude. 

Com muita estima. 

a) Pe. Camdosa [?] 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 6 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Vilhena 

Aveiro 6-4-33 

De resposta á carta de V. Exa. de 3. 

Estive novamente Eixo, hontem: 

S. Jerónimo. É verdade ser madeira. Não serve nem padre o vende. É presente do Comandante 

Jaime Afreixo, natural desta terra. 

S. Izidoro – Nicho por cima da porta principal e na parede ampliado em azulejos, não se vende. 

É o orago da terra. 

Santa Catarina, Vagos – está em vias de se comprar, ofereci 400.00 e V. Exa. dá 700.00. Estas 2 

semanas más, por serem religiosas, para continuar a insistir. Junto um postal que em fins mez 

passado pedi, para confirmar meus esforços. 

Caso de Coja, 2 Santos – 

Na ocasião ali da visita de V. Exa., realmente estava lá outra gente, pintor Alberto Sousa e outro 

companheiro. Possivel é que este, tivesse então as 2 peças, visto que tambem negocia, e ali 

andou á procura de ferragens antigas e ao qual á [sic] 8 anos, vendi 2 cruzes goticas e bem mal.  

Briozo e alabastro – despacho amanhã de Coimbra como tarifa 8. V. Exa. vê e não querendo 

manda ou diz o que se lhe oferecer. 

S. Bartolomeu – junto foto, não a mandei porque pensei que talvez não fosse do que V. Exa. 

quer. Estava em Nicho, interior da Capela, no Vouga. 

Cruz Romanica – quando V. Exa. vier a Coimbra mostro ultima correspondencia de Março a 

este respeito. Tudo váe a bom caminho. É a tal importante que á [sic] 3 anos o Governo mandou 

sustar venda e apreender. 

Junto Guia pequena velocidade – estação Sta. Apolónia Nº 32536, despacho hoje 6/4/33 segue 

já com semana Vagon completo de Louças Vista Alegre, tudo bem recomendado para não 

haver desastre deve chegar Lisboa – o mais tardar d’hoje a 2 dias. Não fiz seguro. C. ferro a 

pagar ahi. 

Consta de 2 caixotes grandes. O maior contem o Santo do Eirol, que por envio de V. Exa. 

paguei ao padre Manuel da Cruz de Eixo 900.00 e mais 100.00 para seus pobres. Nesse caixote 

váe mais a cabeça do S. Bartolomeu, para se V. Exa. quizer a escultura, ela ficar, não querendo 

a mandará, e depois em caso positivo será enviado o resto da peça. 

O caixote mais pequeno, contem a Sta. Ovidia ou Ovaia, e ferragens antigas. 

Espirito Santo, antiquíssimo – 

Antiguidade, não a sei. 
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Está pintado. Tem 75 cm de alto. É tudo pedra. 

Não tem defeitos. Foi hoje fotografado. 

Foi uma tolice em no ano passado o terem mandado pintar. 

Dos Envios hoje c. ferro 

Santa Ovaia, pretendia      1.000.00 

Sam Bartolomeu         200.00 

Ferragens: 

1 chave       5.00-10.00 

2 espelhos de metal amarelo    5.00 

Cruz em metal amarelo     20.00    30.00 

Ferrolho      15.00    30.00 

Espelho com cruz, em cima    20$       30.00 

Espelho com cruz, em cima     30.00 

Nota 

Da Santa com menino é a única peça em que alguma cousa posso lucrar, V. Exa. dirá. 

As outras é quasi preço custo com aumento de 10 e 15%. 

Creio ter respondido a tudo. 

De V. Exa. Com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

António Saraiva Nunes 

Estrada da Beira – 41 

Coimbra 

[Nota no local do Remetente: Da Santa Catarina de Vagos.] 

 

Exmo. Senhor 

V. Exa. perdoará a demora. Não posso por enquanto dar outra resposta a V. Exa. senão 

que…urge esperar até que eu me inteire completamente do assunto. 

Creia-me V. Exa. Attº e grato 

a) Pe. Alysio de Mello 

Prior de Vagos 

(27-III-933) 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto Vilhena 

Coimbra 8 abril 1933 

Junto envio hoje senha de c. ferro, tarifa 8/108, com porte pago. É uma pequena caixa com 

12,100 de pezo, com destino a Lisboa Rocio. Contem uma peça em alabastro e uma outra que 

julgo ser Briozo? 

Na ausencia de V. Exa. no estrangeiro, eu tinha dito que o preço da peça de alabastro era 

500.00, mas pensando melhor, vi que o preço era axagerado e váe outro preço. Assim como a de 

Briozo eu pedi 40.00, mas váe outro preço. 

Alabastro  350$00 

Briozo(?)   25$00 

Os 3 caixotes, 2 de Aveiro e um aqui hoje, com custo, embalagem, porte pago disto e transporte 

á estação, importaram os 3 em 22.00. 

Desculpe V. Exa. eu não mandar hontem mas cheguei aqui muito massado porque nestes 

ultimos tempos á procura destas cousas tenho andado em media 15k por dia a pé, numa procura 

intensiva. 
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Junto uma carta que em Março recebi de Pombeiro, concelho de Arganil. V. Exa. verá o seu 

conteudo, e quando passar por aqui a irá ver interessando-le. 

Eu não vale a pena ir lá sem V. Exa. ver, ou saber se lhe interessa. De Poiares lá temos que 

andar bastante a pé e tenho tanto para onde ir que deixo isso ao cuidado de V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41. Coimbra 

 

[ANEXO] 

Pombeiro 7-2-1933 

Exmo. Snr. 

Acabo de receber a sua carta de hontem 6 do corrente á qual me apresso a responder. 

Tenho em verdade cá na freguesia diversas imagens de pedra, mas não lhe posso vender 

nenhuma, porque sei que isso seria mal recebido pela freguesia e podia até levantar celeuma. 

Da minha parte eu não tinha duvida em alienar algumas, mas não quero indispor-me com os 

paroquianos. 

Há todavia uma obra em pedra de que eu posso dispôr sem perigo de recriminações. 

É um sacrario em pedra branca
49

, obra primorosa, mas que está muito mutilada e já muito 

deteriorada pela tinta. 

Eu não percebo nada destas coisas antigas, mas pelos traços, isto deve ser da escola de João de 

Ruão. Quando eu para aqui vim há muitos anos, já isto estava arrumado há muitos anos e nunca 

consegui saber donde veio. 

Está aqui com certeza há mais de 80 anos e é muito crível que esteja há mais de cem. 

Se V. Exa. tiver interesse em vêr e examinar, tem de ter o incomodo de vir até cá, e se o quizer 

adquirir, tambem creio que não encontrarei oposição. 

O que lhe posso afirmar é que era uma obra muito delicada e um verdadeiro primor. 

Quanto a imagens, é como já lhe disse. Não lhe posso ceder nenhuma. 

Não respondi á primeira carta de V. Exa. por dois motivos. Um era este que acabo de lhe dizer. 

Visto que não lhe podia ceder nenhuma imagem de pedra, ficava assim entendido. E o outro foi 

porque eu recebi a sua carta com grande atrazo, o que frequentemente acontece, porque eu não 

resido na sede da freguesia, mas numa outra povoação ainda distante cerca de tres quilómetros, 

onde o distribuidor vem só em dias alternados, o que dá em resultado eu receber 

correspondencia com tres e mais dias de atrazo; e como V. Exa. me disse que estaua ahi de 

passagem e se demorava pouco, eu calculei que a minha resposta já não iria a tempo. 

Por tudo isto peço a V. Exa. me desculpe esta falta e subscrevo-me com consideração. 

De V. Exa. Attº Vem
or

 e adº mtº obgdº 

a) Benjamim Dias de Carvalho. 

 

[No verso da última página] 

Nota – 

Tem muitas imagens arrumadas. Terra importante noutros tempos de varios fidalgos. Há 2 

Livros com extensas monografias desta terra. Nos livros (um) é que descreve as imagens que 

estam arrumadas. 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Ernesto Vilhena 

Coimbra 11/4/933 

No Vale do Vouga há uma igreija em que pretendem substituir a cadeira da igreija. Junto 

desenho explicativo das condições em que está e epoca. 

                                                      
49

 Sublinhado manuscrito. 
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Se V. Exa. quizer por troca mande uma nova tambem de couro gravado e de braços igual ou 

semelhante a esta. O padre o que quer é uma cadeira nova gravada, para as festas de agora, e de 

braços. 

V. Exa. crendo [sic] mande arranjar uma e engradar e despachar em pequena velocidade com o 

meu endereço para Aveiro, que eu depois a faço seguir em camionete para seu destino. 

A grade da que dahi viria serviria para o envio da antiga a V. Exa. 

Eu não quero absolutamente nada do meu lucro, pois que isto não é negocio. Eu já em tempos 

falei nisto mas só agora o padre mostrou pressa.  

Váe ser creado um Bispado, que em tempos já existiu, em Aveiro. É feito com terras das 

dioceses de Coimbra, Vizeu e Porto, de modo que é neste campo que ando a trabalhar porque os 

padres e em especial os da diocese de Coimbra, já não obedecem ao Bispo nem lhe pedem 

auctorização, eles é que põem e dispõem. 

Se V. Exa. não se quizer estar a massar, eu posso comprar-lhe no Porto ou em Valbom uma 

para troca e depois mandar a V. Exa. a factura.  

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) A. Saraiva Nunes 

[ANEXO] 

  
(a) o couro deste lado está um pouco rasgado 

(b) o couro deste lado está um pouco rasgado 

Braços carunchosos. Couros assento e costas couros lavrados de Moscóvia. Sec. 17º ao centro 

do encosto tem gravado, um brazão que parece uma arvore copada. Há no vale do Vouga um 

solar com um Brazão de pedra igual. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., s.d. [Abril 1933], 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Digº Administrador-delegado da Cª Diamantes Angola 

Rua de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos sou a pedir para me dizer se recebeu os 3 caixotes e as minhas cartas de 

6-8-e 11 do corrente. 

Esqueceu-me de dizer a V. Exa. que a cadeira que tem o tal Brazão, que eu disse que era, uma 

arvore, essa arvore é uma palmeira. Brazão dos antigos Condes de Palma, hoje extinta mas 

reunida á casa dos Condes de Óbidos e Sabugal. O Solar hoje abandonado daquela região deve 

datar de 1632. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 14 de Abril 1933, manuscrita. 

Exº Sr. E. Vilhena 

Aveiro 14/4/933 

Escrevo por não ter tempo para mais muito á pressa. 

Envio Santo, Espirito Santo, grande velocidade Guia Nº 07785. 

Pode V. Exa. levantar amanhã sabado. 

Domingo escrevo a V. Exa. 

Muito e mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Abril 1933, 

manuscrita.
50

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 17-4-933 

Descansadamente só hoje posso agradecer a V. Exa sua carta de 12 do corrente, que 

reconhecidamente agradeço. E sobretudo a sua generosidade dos 300.00. Minha creada andava 

na ultima miseria de vestuario e como era importancia com a qual eu não contava a ela lhos 

entreguei. Diz ela que tendo hontem ido á igreija ali pediu a saude de V. Exas. e bem estar feliz 

neste mundo. Eu desejo a saude e melhoras de V. Exa. Da carta de V. Exa. sciente de tudo. 

Espirito Santo – Enviei em g. velocidade de Aveiro em 14. Guia c. ferro Nº 07785. V. Exa. dirá 

o que dá. 

Envios de Domingo 

Tenho para descontar em compras de V. Exa. 633.00 

Briozo e Cabeça de S. Bartolomeu – 

Fica á minha ordem o Briozo (?) e a cabeça para V. Exa. averiguar. 

Cruz Romanica – Enviei a carta do Presidente Junta paroquia. Hontem escrevi para Guarda 

para na Esquadra policia me tirarem uma fotografia. 

Santa Catarina de Vagos 

Santos de Coja 

O que houver direi. 

O Alabastro – foi-me vendido pelo proprio secretario do Museu d’Aveiro sr. José de Pinho, este 

o Dr. Alberto Souto Director e os guardas muito me teem indicado e estam a indicar, porque 

eles para comprarem não teem dinheiro. 

Souzelas – Veja o que ali me aconteceu. 

Há bons santos e altares tudo de pedra e rica paramentaria, mas…Leia 

Calix Torres Novas – 

É como indico. 

Junto Carta de Esgueira – Família Eça 

Fui ali, teem 2 “chien de Fo” como o desenho. Veja se lhe interessa. O resto nada vale. 

Cacia – a igreija vái agora a fazer obras de restauro. O padre váe mandar restaurar uma cadeira 

de Braços, alta em bons e altos couros, veja se quer esta trocada. 

Sciente da Cadeira Silva Escura – Tenho ali uma linda santa a comprar
51

, mas como não vale a 

pena a cadeira trocada, eu vou oferecer mais qualquer cousa, em recompensa da não venda da 

cadeira e como tenho que ali ir, vejo se consigo o tal grande prato flamengo. 

Vou dar uma grande volta a Saurosa – Salreu – Angeja – S. Gonçalo – Rada etc etc. 

De V. Exa.com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

Coimbra 

                                                      
50

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: R. 20/4/33 cheque 1.500$00. 
51

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto Vilhena 

Coimbra em 23-4-933 

Comunico a V. Exa. que cheguei hontem de manhã a Coimbra, de regresso da região de 

Aveiro
52

 e que aqui encontrei a carta de V. Exa. com data de 19 do corrente que muito agradeço 

e junto um cheque de escudos 1.500.00 que reconhecido agradeço. 

Amanhã de manhã sigo novamente para Aveiro e na 3ª Feira, V. Exa. receberá em Lisboa 

extensa carta com o resultado dos meus trabalhos na semana finda e com uma guia do c. ferro, 

contendo pelo menos 4 esculturas
53

, que em boas condições foram compradas e de Bôa epoca. 

Vão os desenhos e explicações de outras. Na semana proxima e depois deste envio conto deixar 

aquela região, por menos temporariamente, pois ali mais nada ter que fazer. 

Há a explicação dos objectos por epocas como V. Exa. deseja. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXOS] 

  
 

               
 

 
 

                                                      
52

 Sublinhado manuscrito. 
53

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 24 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Encontro-me na area desta cidade desde 18 terça-feira de manhã. 

Tenho continuado cada vez mais, com uma intensa procura, e nestes 3 dias desde Cúria a Aveiro 

já consegui 3 explendidas esculturas que aqui tenho já no Quarto do Hotel. Espero ainda hoje 

conseguir uma viagem um pouco longinqua, para o que tenho de alugar um carro a ver mais 

uma Santa Catarina e amanhã outra imagem. Esta semana devo aqui ter no Hotel pelo menos 

um Total de Cinco. V. Exa. deve ficar admirado, mas tudo isto se consegue <devido> ao 

ambiente desta região que já lhe expliquei e ao meu grande trabalho e tambem ás simpatias que 

toda a gente tem para a minha humilde pessoa. No conselho de Coimbra o que á [sic] de Bom, é 

Monumento Nacional e a procura ali muito grande, de modo que para vender pouco ou nada, 

pois a Campanha contra os antiquarios foi grande. Na igreija matriz de Esgueira
54

 a 1k aqui de 

Aveiro, vi hontem um altar de pedras com imagens, cousa Bôa, disseram-me ali que tem sido 

varias vezes fotografado por pessoas de Lisboa e Porto. Nesta igreija onde nunca entrei senão 

agora, fui encontrar uma Escultura de Santa Catarina obra primorosa, diferente daquela que hoje 

devo arranjar, e que devo amanhã conseguir, talvez. A igreija ou Santuario da Senhora das 

Barrocas, Monumento Nacional (Aveiro) o Governo mandou á pouco restaurar as portas, 

arranjei hontem 5 pregos de ferro
55

, todos estriados, ___
56

 e com dourados que lhe pertenciam, 

referente a essas portas. Os pregos 10.00, creio que não será caro. Se V. Exa. ainda não me 

respondeu para Coimbra sobre a ultima remessa Espirito Santo, rogo me escreva já, pois mais 

bocado menos bocado, necessito que V. Exa. mande esse dinheiro á conta do qual V. Exa. já me 

mandou 633$. Quanto mais dinheiro tiver em meu poder, mais me ocupando e por conseguinte 

mais compras faço. 

Vou mandar tirar uma foto a uma peça tambem de valor afim de depois V. Exa. dizer o que se 

lhe oferece sobre o assunto. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Aveiro 24/4/933 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 25 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 25 de abril 1933 

Já hontem agradeci por carta enviada de Coimbra, o envio do cheque de Esc. 1.500.00, ficando 

á ordem de V. Exa. esc. 133.00. 

Resumo do que averiguei semana passada 

A Santa Catarina é muito boa em que falei a V. Exa. da igreija de Esgueira
57

, todos os meus 

esforços foram baldados porque nada se consegue. 

Comprei e envio 3 imagens, Guia c.f. Nº 07925, grande velocidade 3 caixas. 

Uma é um Santo
58

 com uma bengala <partida> e 1 livro que não sei a epoca, nem nome. 

Tem alt. 0,60. Deve ser da mesma epoca, daquelas 2 santas que em principio eu mandei, uma 

com rosas nos braços e outra degolada e com a cabeça na mão. Deverá este valer tanto como 

qualquer dessas duas, ou seja esc. 400.00? 

Outra imagem é um Espirito Santo
59

, com um chapeu cónico na cabeça feitio esquisito diferente 

em tudo dos outros que para ahi estam. Valerá tanto como o de Eixo ou seja esc. 1.100.00? 

Mede de altura 0,70. 

                                                      
54

 Sublinhado manuscrito. 
55

 Sublinhado manuscrito. 
56

 Palavra ilegível: apagamento da cópia. 
57

 Sublinhado manuscrito. 
58

 Anotação manuscrita sobre o período sublinhado: 300$. 
59

 Na diagonal do parágrafo, manuscrita, a anotação: 1.000$00. 
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Outro é outro Espirito Santo
60

, no genero do de Silva Escura (ultimo enviado) mas este mais 

pequeno, em pedra muito fina e nos detalhes, roupagens e pomba, tambem um pouco diferente 

dos anteriores. Encontro-o tambem bôa escultura. Mede 0,63. Valerá tanto, como o do Eixo esc: 

1.100$00? Espíritos Santos, creio que não devo comprar mais, pois me parece que V. Exa. já 

tem em abundancia e variedade. 

Seguem portanto 3 caixotes com o pezo de 120k. 

Junto factura 3 caixas e transporte c.f. – 40.00 

Há aqui uma imagem S. Pedro em barro muito encarnado, de alt. 1m talvez, Boa escultura. 

Atitude severa chapeu 3 ordens na cabeça, chaves numa mão, a outra preciza colada e tem uns 

pequenos defeitos nos dedos. Pezo muito grande. Roupagem e vestuario tudo bem lançado. 

Estava noutros tempos num nicho que existia junto á farmacia Reis. Quer que lhe mande foto?
61

 

Talvez se consiga compra. 

Mario Duarte, Director Finanças viúvo duma senhora que era a Baroneza de __
62

, irmã do Barão 

de ___
63

 vive nesta cidade. Não está de bôa harmonia com os filhos. Tem 2 Bons primitivos, por 

um ofereceram-lhe em tempos 30 contos. E por outro 100. Tem uma antiquissima Santa prata 

com menino ao colo
64

. Falei-lhe em V. Exa. disse-me ter sido amigo de seu Exmo. pai, e que 

quando quizer ver as antiguidades, que cito e outras mais, tem a casa ás ordens.
65

 Tem outros 

valiosos objectos. É possivel que se os quadros interessarem a V. Exa. os venda. A ocasião não 

é má. 

Há aqui um cavalheiro Inacio Cunha que tem 1 peça escultura em pedra que pertenceu á extinta 

igreija de S. Miguel
66

. Pelo desenho verá V. Exa. que é uma pedra em redondo ao fundo tem o 

padre eterno, com uma bola na mão e na outra tem apenas o ante-braço, já lhe falta a mão. O 

tecto é em pequenos quadrados com rozetas ao meio. Creio ser de 1470, e é obra muito bem 

feita, não calcula. Está em meio corpo, mas o vestuario, bola, mãos, e a barba e rosto muito bem 

feitos. Julgo ser uma bôa peça. _____
67

. Pode valer 700$00? 

Está num quintal ao cimo dum paredão. Não posso dár as medidas exactas. Esta vende-se mas a 

resolução demora alguns dias. 

Chegou-me agora 8h noute uma Santa Catarina. Váe amanhã. 

Creia V. Exa. que sendo as <suas> colecções de grande importancia, o que todo o mundo culto 

sabe, eu farei com qye elas aumentem muito e muito mais.
68

 

Tenho uma terra onde há 3 santos tam raros como a santa preta
69

. Em indo a Vizeu, já faço o 

pedido ao prelado, para o padre vender, e sei bem que serei atendido
70

. 

Amanhã faço novo envio Sta. Catarina. 

Com os meus respeitos para V. Exa. sou com a maior consideração mtº obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

          
 

 

                                                      
60

 Na diagonal do parágrafo, manuscrita, a anotação: 1.200$00. 
61

 Sublinhado manuscrito. 
62

 Palavra ilegível. 
63

 Palavra ilegível. 
64

 Sublinhado manuscrito. 
65

 Sublinhado manuscrito. 
66

 Sublinhado manuscrito. 
67

 Período ilegível, por apagamento da cópia. 
68

 Sublinhado manuscrito. 
69

 Sublinhado manuscrito. 
70

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 25 de Abril 1933, manuscrita. 

Aveiro 25 de abril 1933 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Junto G. c. ferro, grande V. Nº 07935 com data de 25/4/33. É uma caixa contendo: 

Escultura de Sta. Catarina
71

, fins sec. 14º altª 0,60, pintada. Tem numa das mãos uma espada na 

outra uma roda de navalhas, aos pés calca uma figura d’homem com barbas. As 2 figuras teem 

coroas no genero das esculturas sec. 14º. Por queda em cerimonias processionáes, tem a cabeça 

colada ao tronco. 

Vale a meu ver tanto como o que V. Exa. oferecia por a de Vagos, 700.00? V. Exa. o dirá.
72

 

Junto factura deste envio na importancia – 15.00. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Exmo. Senhor 

Conforme aqui combinamos logo que se tenha avaliado o valôr da pedra Será V. Exa. avisado e 

então combinaremos qual o preço. 

Já falei com o Dr. Alberto Souto que ficou de a ir vêr. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Ignacio Cunha 

 
73

Recebi antes de ir a Vagos esta carta que é do dono do Padre Eterno, que mandei desenho a V. 

Exa. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Vagos, 26 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto Vilhena 

Vagos 26/4/33 

Vim aqui hoje de proposito por a Santa Catarina
74

. 

Estive com o Prior Alisio Costa, que mostrou os melhores desejos de ser agradavel, mas que já 

tratou do caso e achou grande relutância por parte do povo. Fiz-lhe a oferta maxima 700.00, e 

ele declarou que iria novamente tentar, porque a importancia tambem o tentava, expliquei-lhe 

para quem se destinava e ele disse que conhecia tam distinta pessoa de assuntos coloniáes
75

. 

A capela onde está a Sta. é chamada do Espirito Santo. Achei a imagem boa. Na côroa é mais 

complicada do a que enviei. É de corpo tambem mais encorpada. E esta tem a roda de navalhas 

na mão e a que foi tem-na aos pés. A cara do Rei e da Sta. que foi, acho-a mais expressiva do 

que esta, e parecendo-me que são ambas da mesma epoca. 

A de Esgueira tambem tem a roda aos pés, mas é o panejamento diferente destas 2 e as caras. 

Em Aveiro há 2 capelas particulares do feitio desta com cousas tambem boas.
76

. Uma é do 

Brigadeiro João d’Almeida, outra da familia Caldeira. Já tentei mas qualquer dos 2 não vende. 

Amanhã estou em Silva Escura. Sexta faço os envios de Aveiro, do que tiver comprado e depois 

sigo a Coimbra. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

 

 

                                                      
71

 Na diagonal, manuscrita, a anotação: 500$. 
72

 Sublinhado manuscrito. 
73

 Nas costas da carta anterior. 
74

 Sublinhado manuscrito. 
75

 Sublinhado manuscrito. 
76

 Sublinhado manuscrito. 



49 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 28 de Abril 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 28/4/933 

Junto Guia c.f. grande velocidade Nº 08006 relativa a uma caixa, contendo Uma Santa de pedra 

d’Ança, com Menino ao colo. É um trabalho como V. Exa. verá perfeitíssimo  e todo o trabalho 

do vestuario muito bem lançado
77

 parece renda. Não será esta imagem do principio da 

Renascença e de João de Ruão? É um trabalho tam fino e com um manto tam delicado, que o 

parece ser. Tem no manto encastoadas 2 pedras. Foi comprada hontem em Silva Escura. Não 

valerá 800.00?
78

 Tem um pé do menino partido. Com referencia ao prato flamengo
79

 está 

arrolado e diz o padre que váe tratar do caso, com a comissão cultural. Sigo para Coimbra. 

De V. Exa. com a maior consideração mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Aditamento 

Envio 5 pregos
80

, que eram do portão da igreija da Senhora das Barrocas (Monumento 

Nacional). Devem ser de 1650 e tal. 

Os cinco pregos e cx desta santa e carreto   15$00 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Abril 1933, 

manuscrita.
81

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 29 Abril 933 

Comunico a V. Exa. que me encontro em Coimbra. Envio as datas das minhas cartas: 

24/4/33 

Guia c.f. Nº 07925. 3 cx c/ esculturas (3) 

25/4/33 

Guia c.f. Nº 07935. 1 cx c/ escultura (1) 

26/4/33 

Referente á Sta. Catarina de Vagos. 

28/4/33 

Guia c.f. Nº 08006. 1 cx c/ escultura (1) e 5 pregos ferro. 

 

Para a semana tenho 3 cousas interessantes a enviar de Aveiro, para as quaes já deixei signáes. 

O tal Pe. Elcino ainda não foi avaliado e portanto não será resolvido esta semana. 

Do S. Pedro de Barro, mesmo que V. Exa. queira, tambem nesta semana proxima não será 

resolvido. 

Depois de ir a Aveiro, a enviar o que lá tenho a V. Exa. sigo imediato a Leiria – Ourém e á 

região de Marinha Grande para cá onde conto arranjar bons assuntos.
82

 

O Governo nomeou agora <para> organizador do Museu de Leiria por proposta da respectiva 

Camara Municipal, a creatura mais incompetente daquela terra o sr. Inacio Veríssimo 

d’Azevedo com o qual, e com os elementos que possuo, muito conto fazer. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

Coimbra 

 

                                                      
77

 Sublinhado manuscrito. 
78

 Sublinhado manuscrito. 
79

 Sublinhado manuscrito. 
80

 Sublinhado manuscrito. 
81

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: Carta e cheque de 3.100$00 em 1/5/33. 
82

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Maio 1933, manuscrita. 

Coimbra 2/5/33 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 30 e um cheque que incluso vinha de 3.100$00, 

que muito e muito agradeço, bem como a quitação dos 133.00.  

Deste cheque fica em meu poder a diferença da factura dos meus envios 3.055.00 para os 

3.100.00 envio hoje de V. Exa ou seja 45.00
83

, que eu destino a um porte pago de uma tarifa que 

junto envio e ás embalagens e carretos c.f. de Dois envios amanhã dia 3. 

Na carta de V. Exa. sciente o que diz, com referencia aos santos da epoca decadente que eu 

conheço menos mal, e com os quáes quando haja de os adquirir os não confundo com os das 

epocas archaicas dos sec. XIII-XIV-XV e outros mesmo anteriores. 

Espirito Santo M. Aveiro – sem pintura, tambem já tinha reparado nele e vou amanhã, 

naturalmente sem resultado, ver se é do Museu ou particular e ainda se poderei tentar uma troca. 

Nada podendo fazer de harmonia com o que suponho, verei em futuras viagens se poderei 

adquirir um semelhante. 

S. Pedro em Barro e Peça Inacio da Cunha, vou mandar tirar 2 fotos e enviarei depois para V. 

Exa. 

Sciente da partida de V. Exas e epoca de regresso. 

Ferragens – não tenho mandado nada porque nas terras onde tenho andado nada tem aparecido. 

Meu envio hoje tarifa 8/108 Nº 18087 porte pago. 

Uma tábua com um baixo relevo contendo diversas figuras. 

Pelo trabalho, parece-me ser obra de entalhador do sec. 17º digo esta epoca, porque na obra de 

Artistas de Lamego do Dr. V. Correia ha uma foto dum altar (parte superior), em que as cortinas 

de talha são semelhantes a esta peça que envio. 

Envios a fazer amanhã de Aveiro. Já tinha dado signal na semana passada. 

Uma é um santo da epoca da decadencia mas que eu considero mais antigo do que o enviado na 

semana passada. 

Como já disse, de futuro absterme-hei por completo em compras desta natureza. 

O outro envio é: - 

Uma Cruz, que encimava a capela de Sta. Rita de Cacia, anexa ao Convento de S. Domingos em 

Aveiro, á poucos anos arrazado, para no seu terreiro fazerem o Campo de Foot-Baol [sic]. 

Caracteristicas da Cruz: 

Considero-a de 1580, é interessante porque a base e braços imitam o tronco duma arvore com 

seus nós e tem a toda a volta entrelaçadas grinaldas com flores. 

No apogeu da Renascença na Italia, vejo nos monumentos tumulares, grande profusão tanto nos 

tímpanos, como nos lados, de grinaldas com flores e folhagens, e no sec meados do 16º quando 

em Portugal o Estilo da Renascença estava no seu apogeu encontro na janela do Convento 

Cristo de Thomar, umas semelhanças. 

O Convento foi fundado em 1423. 

Pela descrição, havia ali um S. Pedro, genero do de Coja e Museu de Coimbra, mas partiram-lhe 

a chave e depois degolaram-no e serviu depois para enchimento da casa dos aperitivos e reunião 

do referido Campo, e outras barbaridades mais; o Convento e igreijas [sic] era particular e o 

Campo de jogos hoje tambem é o do mesmo dono, de modo que o Governo ali nada aproveitou. 

Estas 3 peças, a que segue hoje, e as 2 que vão amanhã, custaram <quais> as importancias que 

menciono, não devendo V. Exa. pagar mais se delas gostar. 

Baixo relevo em madeira   200.00 

Santo pedra     200.00 

Cruz pedra     200.00 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Sua Exma. esposa, sou mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

                                                      
83

 Sublinhado manuscrito. 



51 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 3 de Maio 1933, manuscrita.
84

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 3 maio 1933 

Junto a V. Exa. envio a guia g.v. nº 08107 referente a 2 caixas, com antiguidades como hontem 

me referi em carta enviada de Coimbra. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Pezo 74k. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Trancoso, 6 de Maio 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Trancoso em 6 maio 1933. 

Estou aqui na minha terra e regresso amanhã para Coimbra. Tivemos aqui umas partilhas e a 

minha ex-senhora tambem aqui está. 

Fiquei agora sendo sabedor, e admirado e está bem provado, a tal celebre cruz, ela não a 

comprou e ainda está por vender. 

Em região de Aveiro, donde vim directo aqui, comprei 2 magnificas imagens goticas (mais para 

lhe fazer surpreza) ahi as terá em 20 quando chegar, sec. 14 e regular tamanho. 

Depois irá tudo explicado. Vae comigo ficar muito contente. Tambem tenho arranjo [sic] um 

alabastro. As imagens são de santas.  

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para o chefe de repartição do expediente da Companhia 

dos Diamantes de Angola, Coimbra, 9 de Maio 1933, manuscrito.
85

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Chefe da Repartição do Expediente da Cª Diamantes de Angola 

Rua dos Fanqueiros 12-2º 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor 
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Coimbra em 9-V-933 

Tendo partido hoje para o estrangeiro o Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena, muito desejando saber o 

nome de qualquer senhor dessa repartição a quem eu poderei dirigir uma guia de c. ferro para o 

levantamento de varias esculturas de pedra para o Exmo. Sr. E. Vilhena. 

Desejava que aquando do regresso desse Exmo. Sr. estas já estivessem em Lisboa. 

Pedindo a V. Exa. a sentida fineza de me responder na volta do correio para a morada abaixo 

indicada sou attº Vº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida 

Aveiro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Maio 1933, manuscrita. 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 19 Maio 1933 

Respondo a carta de V. Exa. de 7 do corrente. Não valia a pena escrever antes pois V. Exa. só a 

22 ou 23 regressa. 

Agradeço o envio dos 1.200$00, ficando á ordem de V. Exa. 85.00. 

Julgava que a Sta. com Menino ao Colo e pedras encastoadas, me desse maior margem, mas 

paciencia. Ainda ganhei 150.00. Fui a seguir ao Botão para ver a outra, <sec. XV> mais uma 

vez, e tenho a dizer-lhe que daquela epoca á [sic] mais, que me lembra está uma na Matriz de 

Cever [sic] do Vouga
86

, igreija curiosa e antiquissima. 

Coja – Tenho que ir amanha 20, proximo desta localidade e ali ver o que se passa. 

Vagos – Nada de resposta. Escrevi agora ao Padre Alysio Costa. 

Pergunta V. Exa. se a gente de Aveiro, não me dá indicações interessantes. Devo dizer, que já 

para ahi tem seguido bastantes cousas e outras até ao fim do mez seguiram. Alem disso, conto 

enviar, boas peças Ceramica e barro e Desenhos de Mobiliario. Em fim, nos ultimos dias de 

Março, vou variar um pouco. Arrendei proximo do Museu uma loja para recolha e embalagens. 

Em 28, reune a meu pedido a Junta Paroquia de S. Gonçalo (Aveiro) e em 21 a de Alquerubim, 

tudo para resolução de assuntos. 

Creio que tenho trabalhado! E com este meu trabalho, até as minhas 3 pequenas alguma cousa já 

lucraram. Á [sic] 3 meses morreu meu pai, e á pouco fui fazer partilhas, e bem contra vontade 

de minha ex-esposa fiz doação de uma pequena propriedade que herdei, ás minhas pequenas. 

Claro que se não fosse os lucros que com V. Exa. vou tendo, não podia fazer isso e tinha que 

vender. São 3 meudas a agradecer-lhe e a desejar-lhe sempre muita saude. Foi ali que sube [sic] 

que a “celebre Cruz que tanto me arreliou, está em poder do mesmo Moreira, em Gonçalo, 

suborbio [sic] da Guarda, onde a mulher delle é professora, e diz ele que já lhe ofereceram 

2.500$00. Disto não trato mais, para arrelia chegou. Ahi fica a indicação para V. Exa. Pozitivo é 

ela lá estar. 

Retalhos e paramentos antigos – Tomo nota, e verei o que se pode arranjar. Á [sic] 4 e 5 anos fiz 

grandes compras para o estrangeiro.  

Tenho assim respondido á ultima carta de V. Exa. de 7 do corrente mez. 

Cheguei hontem 18 de Aveiro e sua região. Em 13 do presente fiz despacho, em g. velocidade, e 

em 15, enviei a respectiva guia ao chefe de expediente da C. Diamantes, para fazer a fineza de 

mandar levantar e enviar para o palacio de V. Exa. em S. Bento. Não a enviei para o filho de V. 

Exa. porque é epoca agora tremenda de fim de ano, e porque as ordens de V. Exa. era enviar 

para a Rua dos Fanqueiros toda a correspondencia. 

A respectiva remessa consta do seguinte: - 

2 caixotes e uma Grade. 

1 caixote – com uma virgem e menino ao colo, alt. 0,88 cm. Bela escultura, gotica, roupagens 

bem lançadas, pés menino, pés senhora é tudo do sec. 14º. 
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1 caixote – com uma Sta. Catarina, alt. 0,74 tendo na cabeça coroa e encimada por flores de liz 

(igual á de Vagos) e tambem sec. 14º em tudo identica ás esculturas, que se veem nos livros Les 

Chefs d’oeuvre de Marcel Laurent. 

Grade – com um tímpano, baixo-relevo do Padre Eterno. Falta uma mão e ao fundo tem um 

buraco que estava tapado a cal. É Renascença e tem semelhanças com os trabalhos florentinos 

de Benedetto Mayano [sic], e outros. Era o tal do sr. Inácio Cunha
87

, que foi avaliado por o Dr. 

A. Souto. 

As 2 imagens, eram da igreija de Verdemilho
88

 (terra de Eça de Queiroz) a 3k de Aveiro e a 2k 

de Ilhavo
89

. Foram vendidas pelo paroco e junta de Paroquia. Santa com menino ao colo estava 

ao culto
90

 

Encaixotamento e transporte c.f. 2 cx.  30.00 

Grade Tímpano “       “   25.00 

      55.00 

Fica á ordem de V. Exa. 30.00 

Pretendia 

 Sta. Catarina    700.00 

 Tímpano    700.00 

 Sta. com menino   1600.00 3.000.00 

V. Exa. verá! 

De V. Exa. com a maior consideração e desejando que regresse bem mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Maio 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros 12 – 2º andar 

Lisboa 

 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 Maio 1933 

Envio hoje uma carta registada. Era para a entregar a V. Exa. no Sud á estação Velha, mas perdi 

a ligação. 

Desejando que V. Exa. tivesse chegado bem, 

Sou com a maior consideração mto. Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Maio 1933, 

manuscrita.
91

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 26 Maio 1933 

Acuso recebido o postal de V. Exa. de Paris. Como não sei se estará de posse da minha ultima 

carta, envio copia. 

Vagos – Não podemos contra com a Santa nada se fáz. 
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Coja – junto carta do Dr. Alberto Vale, medico e influente politico naquela região para quem em 

minha viagem a Arganil em 20 e 21, arranjei recomendação, nada se faz, apezar de já os ter 

colocado em 2 contos. 

Não se arrelie V. Exa. que outros se arranjaram. 

Anuncio – junto o do Seculo. 3 vezes veio publicado. Uma senhora da Rua Garrett escreveu 

hoje ao homem a saber quanto quer. Depois mandarei Carta. 

Espero para á semana mandar cousas de grande sensação. Esta semana passei-a sempre na 

região de Coimbra. Domingo de manhã saio para a região de Aveiro.  

Rogo a fineza de na 2ª feira me mandar dinheiro para a direcção que indico, na pagina em 

branco. Vou ter uma semana de grande actividade. Espero de Celaviza, entre Góes e Arganil 

(terra do sr. Antonio Maria da Silva) peça de raríssima sensação.
92

Vamos a ver se consigo esta 

grande victoria deste lado da diocese e districto de Coimbra. Para ter conseguido tudo isto, 

tenho que ouvir missas e estar em tudo de acordo com os padres. 

Para o caso de Celaviza, peço tambem depois a sua maxima atenção e favorecer-me no preço 

que indicar. Cousas destas são raras.  

De V. Exa. e esperando que tivesse chegado bem sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 
 

[ANEXO 1]
93

 

Coja 26-5-933 

Exº Senhor 

Em resposta a carta de V. Exa., de 22 do corrente, venho dizer-lhe que o Senhor Prior d’esta 

freguesia e a Comissão cultural afirmam que não podem vender os santos, a que V. Exa. se 

refere, sem previa autorização do Prelado da Diocese. 

O Sr. Prior disse-me que tenciona ir brevemente a essa cidade e que então se entenderá com o 

Sr. Bispo a respeito do caso. 

Com a maior consideração 

De V. Exa. mº obgº 

a) Alberto Valle 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira – 41 

Coimbra 

 

Exmo. Senhor 

Parece-me que será melhor desistir. O pouo não veria de bons olhos tal negócio, que não sei de 

resto se seria autorizado superiormente. Quanto a mim, também confesso que me repugna 

bastante. Creia-me, no entanto, 

Atº e Obg
do+

 

a) Pe. Alysio de Melo 

Prior de Vagos 

(21-V) 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 1 de Junho 1933, manuscrita. 

Coimbra 1 Junho 1933 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Recebi em Aveiro a carta de V. Exa. de 29, que muito agradeço e o seu conteudo. 

Senhora como a do Botão
94

 - conheço aquela e a de Cever [sic] do Vouga. Tanto uma como 

outra não se vendem, mas…hei-de encontrar outras mais. 

S. Pedro – não se encomode [sic] porque viu, que num prazo muito curto apareceram 2, e por 

isso outros mais devem aparecer. 

Mez Maio estive fora de Coimbra 20 dias e visitei 49 igreijas. 

Fico sciente de tudo quanto V. Exa. diz na sua carta. 

Desde domingo até á [sic] poucas horas que estive na região de Aveiro. Na reunião da Junta de 

Paroquia de S. Gonçalo, os membros nada resolveram de positivo, disem [sic] que vão pedir 

auctorisação superior. Claro que nada feito. Eram 3 Santos, entre os quaes um Santo Antonio 

nada mau, boa escultura e que em nada se comparava com o que aqui primeiro viu. De 

Alquerubim ficou a reunião adiada para este domingo dia (4). 

É uma Santa Marinha. Um São Estêvão. E uma boa, rara, escultura, sem defeito em pedra de 

Ança de… “Um São Pedro”. 

Está ao culto. Está sentado, tem numa das mãos grande chave. A outra tem 2 dedos no ar (isto é 

a mão fechada e 2 dedos levantados. Cabeça o tal chapeu das 3 ordens. 

É conhecido por o “S. Pedro de Tabuas”, está á beira da estrada que conduz a Albergaria a 

Velha, em pequena capela com porta de ferro. Tem o grande defeito de estar pintado. Mas é 

Muito Bom. 

Vê V. Exa. que aparecem os S. Pedros sentados e de pé. A questão é de trabalhar como eu, e ter 

um modo de levar os padres etc, como eu tenho. Tambem ali juntei 2 ferros com cruzes 

 em cima, que serviam para suspender as lâmpadas. E uma grande pinha com 

laminas dos lados tudo em ferro que não sei para que diabo servia aquilo. Será florão de tecto? 

Não sei. Tambem puz de parte. Mas, tudo isto depende de resolução. Mas, creio ter tudo seguro. 

O Presidente da Junta é o director da Fabrica Vouga em Aveiro, Major Ferreira, pessoa muito 

minha amiga. Esta igreija anda a ser reformada para novo. A Santa Marinha está por cima do 

portal da igreija. O tal Santo Estêvão, está num altar.  

A “Grande sensação” 

Já fechei negocio. Encontrei aqui hoje carta, mandei agora uma boa quantia em Vale do Correio. 

Sabado, vem na camionete e nesse mesmo dia despacho. A explicação vae no Sabado. 

Envios de Aveiro 

Junto Guia pequena velocidade Nº 35553. 

Despacho em 30 do mez findo. Foi engano do maroto do carregador, quando levou á estação em 

vez de preencher guia em grande, preencheu em pequena. Desculpe V. Exa. 

Contem o Caixote. 

Uma Santa Renascença sec 16º. Belíssima obra, repare V. Exa. nos braços, cabelos e nos 

panejamentos das costas e frente. Belo cinzel, que bom artista. A cabeça váe separada do corpo 

e a cabeça está uma desgraça. Pode ter restauro? E uma cabeça nova? O corpo é uma maravilha. 

Era do nicho do portico da igreija de Frossos e depois da implantação da Republica foi feito um 

belo serviço <á pedrada>. Esta semana não averiguei ali de positivo mais nada, e essa preço 

com minhas despezas em 3 dias e viagens está em 250.00. Não pretendo ganhar nela nada, veja 

se perde V. Exa? ficar com ela, por esse preço. 

Os meus lucros vou os aplicando naquela região em compras doutras antiguidades, que estam na 

tal loja em Aveiro que arrendei. Claro que nada dali sai sem V. Exa. as ver. Estou juntando 

Barros, faianças, moveis etc etc. 

Em Troviscal (<concelho> Oliveira do Bairro) districto de Aveiro, comprei e tenho ali: 
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Uma mesa pequena torneada, costureira páu santo, identica á que em tempos mostrei a V. Exa. 

em Tentúgal (casa dos pasteis). Tampo comp. 0,60 larg. 0,42. V. Exa. ofereceu pela outra 

350.00, quer que eu lhe envie esta pela mesma quantia? 

E um Bufete pau santo, tendo á frente 3 gavetas dos lados e á frente com risquados em renda no 

sitio das gavetas. É de encostar á parede peças raras e interessantes, pretendia por ele 800.00. 

Tem de comp. 1,20 larg. 0,80 altura a mesma.  

Desejava a resposta de V. Exa. afim de as tirar dali ou lhes dar destino. Conservação boa. 

Se tiver nestes preços que faço a V. Exa. é um lucro que não chega a 10%. 

Cruz que veio anunciada Seculo 

Como disse pedi a uma senhora para me escrever ao Homem (eu naquela ocasião o caso era 

para isso, descompuz o homem). Veio a resposta que envio. Segundo ele diz, amanhã ou depois 

vem o desenho que eu depois envio. Essa senhora hoje respondeu-lhe que o maximo que podem 

dár, caso sirva, é metade do que ele pede. V. Exa. fique com a carta para regulamento e ver o 

que isto dá. 

De V. Exa. com a maior consideração mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 Coimbra 

 

P.S. A embalagem desta peça custou 15.00 e respectivo carreto, e ainda cá ficam de V. Exa. em 

dinheiro, mais 15.00, resto do que mandou a mais. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 6 de Junho 1933, manuscrita. 
Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 6 Junho 1933 

Mandei hoje para o sr. Antonio Viana 2 pratos – 2 cruzes – 2 jarrinhas. 

Procurou se teria a mandar mais alguma cousa, pois tinha uma camionete a seguir para Lisboa, 

com antiguidades. 

Mandei ao Astoria, buscar o Briozo (?). Está tudo averiguado. 

Recebi hoje grande copia de correio, sigo agora para Aveiro. 

Santa de Celaviza – Recebi carta hoje do padre, tudo váe bem, mas quer mais dinheiro para 

arredondar uma cousa que preciza. 

Cruz Romanica de Gonçalo – Guarda. Escreveu, que manda já o desenho. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida 

Aveiro 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 11 de Junho 1933, manuscrita. 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro dia 11/6/1933 
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Com os meus respeitos, sou a dizer a V. Exa. que passei nesta região uma parte da semana, e 

que sigo hoje a Coimbra, onde estou amanha. Estou imensamente fatigado. Corri a região de 

Oliveira Azemeis e Vale de Maceira de Cambra, nas proximidades do afamado Convento de 

Arouca. 3ª feira faço os despachos que nesta vão descriminados. Está tudo encaixotado, mas 

hontem 10, foi feriado e hoje domingo está o cáes fechado. Rogo o favor de me enviar amanha 

2ª se tiver oportunidade dinheiro dos atrazados para aqui 

Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida  Aveiro 

Eu na 3ª de manhã estou aqui novamente e é nessa ocasião que faço os despachos. 

Tenho tido uma despeza fantástica e os preços que faço a esta nova remessa é quasi os preços do 

custo acrescidos de 15% de lucro, pois estam as peças sobrecarregadas com infinidades de 

despezas. Ficaram algumas boas peças a resolver. 

Envios de 3ª feira, 

Dia 13 

Em que mando a guia c.f. 

1 caixa – contendo 

1 santo c/ 0,67 alto, palmeira numa mão e na outra debaixo do braço um livro. Segura numa 

mão uma Relha ou Grelha. Vestuario gola ao pescoço c/ cordão e borlas suspensa. Está á côr da 

pedra    Preço 500.00 

  
1 caixa, contendo 

1 Santa c/ 0,77 alto a que chamam “Santa Marinha”, Tem na base ou pedestal um baixo relevo, 

tendo 3 cordeiros ou cousa parecida, um em cada lado. Na cabeça corôa com bicos, feições 

correctas, cabelos etc tudo bem lançado. O vestuario é ao gosto das figuras das tapeçarias da 

Edade Media, que em Tapeçarias etc se encontram. Numa mão tem uma palma, na outra um 

Livro. Boa escultura. 

Está á cor da pedra.    Preço 700.00 

 

Uma Caixa – contendo 2 santos, á côr da pedra. Denotam muita antiguidade. São bons 

documentos. 

Santa – 0,47. Tem numa das mãos um cacho. Está mutilada. 

Santo – 0,52, longas barbas. Numa mão um livro na outra um baldão ? O padre disse-me que era 

uma chave? Sendo isto são apenas vestígios de chaves. 

    Os dois 400.00 

Um atado 

c/ 2 ferros encimados por cruzes era de suspender lampadas nas igreijas. Sec. 17º 

    Os dois 30.00 

Uma grande pinha em ferro – com folhas á volta. Aplicação? 

    Esta pinha 15.00 

 

Resumo do que eu peço 

(Para V. Exa. depois verificar) 

Santo c/ a Relha ou Grelha  500.00 

Santa Marinha    700.00 

2 Santos pequenos   400.00 

2 ferros c/ cruz     30.00 

1 pinha ferro      15.00 

Embalagem e carreto de 2 caixas(a)   30.00 

     1.675.00 

(a) São 3 caixotes, mas como ainda cá tenho 15.00 de V. Exa. facturo só Dois. 

 



58 

 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Meus respeitos ao Exmo. filho de V. Exa. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 13 de Junho 1933, manuscrita.
95

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 13 de Junho 1933 

Com os meus respeitos, acuso a recepção da carta de V. Exa. com data de 12 do corrente, e bem 

assim um cheque na importancia de Mil escudos. 

Agradeço a importancia dos 700.00 que vem com o aumento de 50.00 na Santa Renascença, que 

igualmente agradeço. 

Fica em meu poder á ordem de V. Exa. 300.00 para se encontrarem noutras minhas vendas. 

Envio Guia Grande Velocidade, data 13/6/33 Nº 08915, remessa 5 v. constante do que expliquei 

em minha carta, por V. Exa. recebida em 11 do corrente mez. 

Cruz de José Moreira – Gonçalo – correio Guarda – 

O Homem não mandou até hoje para Coimbra, nem desenho nem fotografia, apezar de andar 

sempre a intrujar. Hontem disse á senhora que de Coimbra lhe escreveu a meu pedido, que 

disse-se [sic] ao homem que desistia da compra, o que ela fez. V. Exa. agora crendo [sic], é 

escrever-lhe em resposta ao tal anuncio do Seculo. 

Cruz Gotica – 

Em minha ultima carta, esqueceu-me dizer que no meio das serranias de Arouca, na terra 

“Arões” está uma que o padre me disse que vendia. Espero resolução em breves dias. Isto de 

cruzes, é uma cousa engraçada, não á meio de lhe mandar alguma, mas tanto hei-de andar que 

devo conseguir. É como os Santos, é questão de começar. 

Santa Celaviza, sentada com Menino ao colo, e outras peças mais estou aguardando resposta. 

S. Pedro sentado, ainda não arranjei o de Madeira, vou amanhã ao Porto procurar. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 

 

P.S. Como agora de urgente, não tenho aqui mais nada a enviar, pode V. Exa. quando entender 

escrever para Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Junho 1933, 

manuscrita.
96

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 18 de Junho 1933 

Com os meus mais respeitosos cumprimentos para V. Exa. e seu Exmo. filho Senhor Dr. Julio, 

sou a agradecer a carta recebida hoje 17 [sic], o envio de 1.400.00. 

Esta importancia com a de 300.00 enviada anteriormente perfaz a importancia do envio, ficando 

ainda a favor de V. Exa. Esc. 25.00. 

Nos ferros que enviei, falta um que era a parte de baixo duma das cruzes
97

. Como esta semana 

vou a Alquerubim, quero ver se lá estará, porque a igreija anda em obras, e numa grande 

balbúrdia, e aparecendo mando. 

Santo com a grelha ou relha, não sabia que a cabeça era de argamassa, porque não a teria 

comprado, para a outra vez terei mais cuidado. 

Cruz gotica de Arões (serranias) de Arouca, 
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Estou esperando resposta do padre, e desenho e espero Conseguir. Ele além de padre, é 

mecânico e fornecedor de relógios de torre importados da Alemanha. É alem disso, muito culto 

e contou-me na semana em que estive com ele em Vale de Cambra, o seguinte: - 

Que um pouco semelhante á da igreija dele, tinha visto numa casa de paramentos do Porto, uma 

tambem gotica á venda (indicou-me a casa). Disse-me que a dele era um pouco mais pequena do 

que a do Porto. E que a do Porto tinha para ali sido enviada em troco por um colega dele. 

Depois do envio da minha ultima carta com guia, fui como dizia a V. Exa. ao Porto a ver se 

encontrava o Sam Pedro de madeira que não encontrei e por curiosidade fui á tal casa: que é: 

Carvalho & Irmão, paramenteiros, escultores, antiquarios etc etc… R. dos Caldeireiros. Porto. 

Teem na verdade uma Cruz Gotica á venda em Latão com Cristo da epoca, nas extremidades a 

flor de liz em baixo uma bola para depois encaixar no páu ou vara. Sem feitios, genero da que 

V. Exa. viu em Avô (igreija). Os homens pediram-me 500.00. Fui lá 3 vezes e baixaram para 

400.00. Verifiquei que os homens são ricos e que não a dão por menos de 400.00. É boa e bem 

lançada. Se a pretende, V. Exa. escreva volta correio que eu como esta semana tenho que ir a 

Aveiro, vou de caminho ao Porto, e mando-lha de lá e juntamente a factura da Casa. Eu não 

pretendo para mim nada, bem basta os favores e delicadezas de V. Exa. 

Pretendo apenas, na minha esfera de trabalho, informa-lo de tudo. 

Esculturas, esta semana possivelmente não enviarei nada. Tenho de verdade muito e muito bom. 

Enorme sensação. Mas…estam de quarentena, não pretendo o reclame dos jornáes, como 

aconteceu ao J. Nascimento. Gosto muito de fazer as cousas com segurança. 

No Museu de V. Exa. pode ir vendo, ponto de destaque para essas esculturas custodias 

Vizigoticas com baixos relevos, dizeres, capiteis etc. 

É da antiga e extinta vila ou cidade Sif. 3k da Povoa do Concelho (freguezia do concelho de 

Trancozo, Districto da Guarda. 

Vou em breves dias lá, para ver como hei-de tratar do caso. 

Rogo a V. Exa. para apresentar os meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e ao Snr. Dr. 

Julio. 

De V. Exa. com a maior considerção mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Junho 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 21 de Junho 1933 

Agradecendo a carta de V. Exa. com data de 12 do corrente, sou a responder. 

Cruz Gotica á venda no Porto –  

Vou amanhã para Aveiro e depois vou ao Porto, devendo V. Exa. receber esse objecto esta 

semana. 

Na minha ultima carta, esqueceu-me de dizer, que não descrevo os casos do E. Santo do Museu 

de Aveiro e do S. Pedro de Outeiro do Botão, pois tenho tudo anotado bem como de todos os 

casos em que tenho a V. Exa. falado. 

O homem de Gonçalo é um grande figura, está fazendo com V. Exa. as mesmas scenas que fez 

comigo e com a senhora que daqui lhe escreveu e depois desistiu. 

O Seminario de Coimbra – tem umas casas agora terminadas aonde recolhem os padres velhos 

(azilo) que já não podem paroquiar. 

É ali uma das minhas fontes de informação, e ali estive hoje largo tempo á conversa com varios 

sacerdotes, pois até aqueles senhores já sabiam do caso do Nascimento. Foi na verdade um 

grande transtorno que muito prejudica. 

Almofariz – tive o prazer de saber que V. Exa. comprou o que pertenceu o que pertenceu [sic] á 

casa de meus pais. É interessante e não é vulgar. Éramos possuidores de cousas raras e de 

vastíssimas propriedades, mas a má administração tudo levou pouco nos restando e com as 

invasões francezas ardeu a casa com capela de Vila Garcia com todo o recheio. É desta aldeia o 

meu parentesco com o Lente de Direito Alberto da Cunha Rocha Saraiva, tratando-se até o 
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sobrinho dele por primos com as minhas pequenas. Sube [sic] tambem das atenções que V. 

Exas. e sua Exma. e bondosa esposa teem tido para com a minha filha mais velha. Por tudo 

muito, muito obrigado. 

Os meus respeitos para sua Exma. esposa e filho. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41  Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 26 de Junho 1933, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 26/6/933 

Com os meus cumprimentos, sou a dizer que não mandei a Cruz Gotica do Porto, porque na 

semana passada não sahi do districto de Coimbra, tendo vizitado inumeras igreijas 

principalmente as das terras que ficavam no concelho de Cantanhede onde eu julguei mercê dos 

jazigos de pedra que ali existem, e que á centos de anos teem fama, algumas esculturas raras 

existissem. Nada e o muito pouco que á [sic], está ao culto. Fui informado que em 1912 o 

falecido Mestre A. A. Gonçalves, por ali fez varias aquisições. Vizitei = Cordinha – Ourentã – 

Tocha – Febres – Sepins – Outil. 

E no concelho de Condeixa – Vila Seca – Buarcos – Bendafé – Figueiró do Campo e Belide. 

Apenas no Furadouro, encontrei um Santo Antonio que não é máu e uma nossa Senhora do 

Rosario, mas o Pe. Cravo, está com receio e não sei se alguma cousa se arranjará. 

O Padre de Alquerubim (concelho de Águeda) escreveu-me que tem lá mãos uns ferros que 

póde dispensar, tambem são interessantes. Como esta semana estou toda na região de Aveiro, 

onde tenho muito que fazer, eu os mandarei buscar, para lhos mandar. 

Santa curiosa, documento interessante – Estou fugindo o mais possivel de comprar disto, mas é 

o seguinte: 

Uma oficina de Lavrantes de pedra, em Aveiro tem lá uma santa com roupagens muito bem 

lançadas, peça curiosa, roupagens rendilhadas e nas mãos tem uma caixa com tampa (circular; 

com feitios, que se vê nalguns quadros pintados em madeira. Mas…não tem cabeça. A altura 

deve regular por 0,40 cm. Tambem a quer? 

O dono da oficina, como é da arte dele, pediu-me 60.00. Recebendo eu resposta afirmativa, 

mando-a. Desras cousas neste estado só V. Exa. dizendo, se bem que seja uma peçasinha digna 

de qualquer museu. 

Junto Guia c. ferro, Grande Velocidade Nº 16256, despacho de Coimbra data de 26 do corrente. 

Está a remessa já no vagon devendo chegar amanhã a Lisboa. Pezo 69k. 

É um caixote, contendo a Santa sentada com Menino ao colo, de Celaviza (Arganil). Acabaram 

já á [sic] tempo todos os impedimentos que existiram para a saída dela. Tudo ficou bem e só ali 

voltarei se V. Exa. comprar naquela região alguma quinta. Está assim em toda a segurança, o 

negocio feito. É como V. Exa. verá e já muito bem sabe, uma peça rara. Esta peça é de todos os 

Modelos de escultura que tenho enviado, não só o mais raro, mas aquele que mais me custou. 

Eu pretendia 3.000.00. Poderá ser? Os santos aqui são mais caros do que em Aveiro, de modo 

que caixa, trabalho, porte etc 150.00, uma carroça 10.00. Total 25.00. Como cá tenho 25.00 de 

V. Exa., estamos pagos. Peça como esta não tornamos a conseguir nenhuma. Da região de 

Aveiro, onde me devo agora demorar pretendo mandar-lhe umas boas peças (raras) ás quaes 

deve ter acabado a quarentena de segurança. Saio depois de amanhã para região de Aveiro, 

onde me demoro, rogando a fineza de dirigir correio para Antonio Saraiva Nunes. Hotel 

Avenida. Aveiro.  

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 30 de Junho 1933, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 30 de Junho 1933 

Para findar o mez, envio junto as 2 esculturas restantes do grupo das 4. 

São 2 Virgens, tendo de altª 0,93 e 0,95. Creio que devem ser de 1460 a 1470. Como V. Exa. 

verá são 2 bons exemplares. São coloridas com pinturas antigas. Uma a que tem o Menino com 

uma maça na mão é Nossa Senhora da Paz é a mais alta. Venerava-se na igreija de Vale de 

Ílhavo e foi á [sic] pouco substituída por uma de Cartolina 
98

. Nesta uma mão é de madeira. 

A outra é tambem trabalho muito bom. Não <tem> defeito, apenas no pedestal está com falta 

dumas lascas pequenas, que aqui tenho guardadas para seguirem no Caixote da Santa sem 

cabeça. Vão em 2 caixotes, guia grande velocidade Nº 09164 de 30/6/933. 

Pretendia por a de Vale Ílhavo (Menino da Maça)   1.400.00 

     Por a outra tambem com Menino    1.400.00 

     2 cx e carretos           30.00 

Poderá ser? V. Exa. lá verá      2.830.00 

De alta categoria e alto preço por agora não á mais nada. 

Acuso recebida hoje carta de V. Exa. com o envio dum cheque na importancia de 3.000.00, 

relativo ao envio de 26 do corrente mez que muito agradeço. 

Hontem 28 [sic] enviei, remessa guia G. Velocidade Nº 09148 expedido de Aveiro e juntei carta 

com a respectiva Guia. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

E de V. Exa. com a maior consideração sou amigº e obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida Aveiro 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 3 de Julho 1933, 

manuscrito.
99

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Digº Administrador-Delegado da Companhia Diamantes de Angola 

Rua dos Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 3 de Julho de 1933 

Comunico a V. Exa. que no sabado á tarde fui ao Porto buscar a Cruz. Tenho-a aqui e ou hoje 

ou amanhã a envio a V. Exa.com a Santa sem cabeça. Estava a ver se arranjava mais alguma 

cousa para junto enviar. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida - Aveiro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 4 de Julho 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 4 Julho 1933 

Para a estação Rocio, segue hoje como Tarifa Nº 8/108, senha de C. ferro Nº 00608, despacho 

desta cidade, portes pagos, um Caixote, contendo: 

1 escultura pequena em pedra – a que já anteriormente me referi (sem cabeça) 

1 Cruz Gotica em Latão – comprada no Porto. E 2 envelopes contendo, UM, o desenho da tal 

cruz gotica das serranias, com palavriado vario do padre, para V. Exa. se pronunciar e me dizer 
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o que quer que eu faça. O outro envelope, contem bocados pedra ança do soco d’uma das (2) 

esculturas, ultimamente enviadas. 

Paguei no Porto (Cruz)    400.00 

Viagem Porto e almoço      25.00 

Santa         60.00 

Caixa, transporte, porte pago      15.00  500.00 

Não quero que me mande mais do que esta importancia, já foram caras, porque estavam em más 

mãos. 

Junto: 

Senha c.f. Nº 00608 

Factura da Cruz 

Corte do Diario Noticias para certificar que minha estada aqui é necessária. Depois creada 

Diocese, o Bispo há-de ser como os outros, e mais nada se faz. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida – Aveiro 

 

[ANEXO 1]  

 
 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito]
100

 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira, 41 

=Coimbra= 

 

Junqueira 17/VII/933   Exmo. Amigo Sr. Saraiva Nunes 

Acabo de receber o seu postal e logo tratei de acondicionar a cruz em encomenda postal 

registada e á cobrança de 260$00 como V. Exa. indicou. 

Cuidei imediatamente deste negocio porque vou ausentar-me uns dias e só regressarei na 6ª ou 

sabado. Espero que tudo corra bem e se houver alguma dificuldade o mandará dizer. 

Sempre a dispôr de V. Exa. me subscrevo attº e obgº 

a) Pe. M. J. Tavares 

 

[ANEXO 3] Factura da Cruz 
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[ANEXO 4]  

            
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Julho 1933, 

manuscrita.
101

 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 8/7/933 

Apresentando a V. Exa. e Exma. familia os meus cumprimentos, sou a dizer que desde hontem 

de manhã, que estou em Coimbra onde vim tomar conta de numerosa correspondencia. 

Respondendo á carta de V. Exa. com data de 4 do corrente sou a agradecer o envio de 4.500.00. 

Estimei saber que V. Exa. ficou contente com as remessas enviadas. 

Envolucros das Remessas a enviar – Não mais porei peça de Museu, ou cousas semelhantes. 

Entrega ao Domicilio – sempre que fôr possivel, porei isso na Guia. Vou amanhã de manhã para 

Aveiro, e da estação de Mealhada ou Mogofores, 3ª feira devo enviar remessa de 8 imagens de 

pedra. 

Essas imagens são: 

Senhora do Rosário, como menino ao colo 0,74. Não me parece trabalho portuguez. 

Santo? 0,65 com um carneiro ou porco aos pés. 

Santa Luzia 0,70 

Martir S. Sebastião (está ligado abaixo dos joelhos) 

Santo c/ chapéu atraz da cabeça e Menino pela mão. A cabeça necessita ligar-se ao corpo 

Espirito Santo, bastante mutilado 

2 Cruzeiros. As imagens em posições diferentes. 

Na semana passada ofereci dinheiro por um S. Pedro (João de Ruão) é do tamanho do de Coja, 

mas tem uma particularidade, que nem o do Museu, nem o de Coja teem. É numa das mãos ter 

um Livro e na outra mão não tem nada. A cabeça e barbas e panejamentos é perfeitamente como 

a dos outros. É o orago duma terra ao pé da Curia e estam com muito boas tenções de o 

substituírem, a dificuldade é que um, novo custa 1.700$00. Há esperanças de se conseguir. 

Peça de Alabastro – Estou em transáções, com uma boa de Aveiro que devo em breves dias 

conseguir. É com varias figuras e da mesma epoca da do Dr. Sanches da Gama e da que para ahi 

mandei á mezes. 

Pedindo para apresentar os meus respeitos ao Exmo. Sr. Dr. Julio e a Sua Exma. esposa, 

Sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Mogofores, 12 de Julho 1933, 

manuscrita.
102

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Mogofores 12/7/1933 

Junto Guia G. Velocidade Nº 01752 de 12 do corrente, pezo 427, nove caixotes. Rótulos Fragil. 

Domicilio. Váe o desejo de V. Exa. de entrega ao Domicilio. 

Não mandei na 2ª feira porque só hoje consegui que das aldeias aqui chegassem as carroças com 

os caixotes. Uma massada. Váe a Lista dos Santos, correspondendo casa a seu caixote. V. Exa. 

verá se os preços estão bons e modificará crendo [sic]. Não meto caixotes, transportes, etc, 

quantia que váe além de 150.00 e que já inclui nos preços que aponto. 

Desejava que me disse-se a sua impressão e se quer a cruz, cujo desenho ia no caixote que em 4 

do corrente, enviei como tarifa. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

a) S. Nunes 

 

Senhora Rosário c/ menino     1.200.00 

Santo com cão em baixo     400.00 

Santa Luzia       600.00 

1 Cristo pregado na Cruz     400.00 

1 Cristo pregado na Cruz     400.00 

O Martir S. Sebastião (mutilado)    200.00 

Santo com Menino (mutilado)     200.00 

Espº Santo (mutilado)      200.00 

Santo Antonio (mutilado)     200.00 

        3.800.00 

 

Nos Santos Mutilados, os bocados que foi possivel arranjar ou encontrar, vão dentro dos 

respectivos caixotes. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida – Aveiro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 13 de Julho 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 13 Julho 1933 

Acusando e agradecendo a carta de V. Exa. com data de 12 do corrente, sou a responder. 

Remessa grande, seguiu hontem ao domicilio. 

Cruz das Serranias, como V. Exa. viu no que o padre dizia, junto ao desenho, fixava entre 

300.00 a 350.00. 

Nesta data eu mandei-lhe dizer que ficava com ela por os 300.00, como ele dizia, e para ser 

melhor serviço, lhe dizia para a enviar contra-reembolso directo a V. Exa. Portanto daqui por 

alguns dias 8 ou 10, V. Exa. deve ahi recebe-la, pois da terra dele ao concelho (correio) ainda é 

distante. Entendo que assim é melhor serviço. 

Postal ilustrado – Envio junto. Tendo V. Exa. curiosidade de apreciar a Tábua, está ahi em 

restauro (Luciano Freire ou discípulo). É pertença aqui do Museu. 

Peça de Alabastro – Não enviei, nem envio porque agora novamente como á [sic] 3m os 

honrados cavalheiros, voltaram, com a palavra atraz. Ou por V. Exa. ou por mim, um dia se 

conseguirá, ahi fica a direcção: D. Emília Laranjeiro Marques, professora Instrução primaria. R. 

Manuel Firmino 12 - Aveiro
103

. Um dia que por aqui passe a verá. 

Os meus respeitos para a Exma. esposa de V. Exa. e filho. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

                                                      
102

 Anotação manuscrita no topo: Carta em 14/7 c/ cheque de 3.895$00. 
103

 Sublinhado manuscrito. 



65 

 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida  Aveiro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 19 de Julho 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 19 Julho 1933 

Ausente alguns dias no districto de Aveiro, só hontem fui ao Banco receber a importancia 

3.895.00 que muito agradeço
104

. 

Tomei conhecimento de tudo quanto V. Exa.dizia. Rogo não mande restaurar as esculturas, sem 

primeiro eu ver se consigo encontrar mais alguns bocados. 

Cruz das Serranias – V. Exa. já deve estar de posse dela. Creio que já o padre a mandaria a V. 

Exa contra-reembolso. Não é 300.00, mas sim 260.00, mais 10.00 para despezas de Correio que 

V. Exa. ahi pagará ao padre. 

Cruz de Gonçalo – Folgo que V. Exa. tivesse chegado a acordo com esse cavalheiro. Esse 

cidadão tem um colega com quem V. Exa. deve ter cautela, um rapazola de apelido Martins 

tambem duma aldeia ao pé da Guarda. Quando um não figura é o outro. São 2 cavalheiros 

respeitáveis. 

Santo Antonio – Tem razão é tudo o que tenho encontrado e são já mais de 12 a mesma cousa, 

pouco se afastando uns dos outros, não sei porquê. É Santo com que não volto a insistir. 

Não tenho sido feliz, com as minhas pesquizas, muito pouco tem aparecido. 

Junto Senha G. Velocidade Nº 09456, expedição de Aveiro de 19/7/33. pezo 38k. Entrega ao 

Domicilio. 

É uma caixa contendo uma Escultura de pedra d’ança (á côr natural) de 0,67 alto. Representa 

Sto. André, tendo numa mão, um Livro, e na outra uma Cruz mais ou menos como esta 

configuração. A explendida modelação da Cabeça e a forma como são tratadas as barbas e 

o cabelo (igual genero dos 2 S. Pedros), leva-me a afirmar que é de Juão [sic] de Ruão. Será? 

Apenas por curiosidade, gostava de saber. 

Não faço preço. Creio que vale 1.000.00 dá [sic], senão manda abaixo disto o que entender. A 

cruz vão embrulhados num papel 2 pedaços. O nariz está esmurrado. 

Cá vou vendo se aproveito até ao fim do mez. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida 

Aveiro 

 

P.S. Falou-me em tempos que viu um Sto André. Será igual? 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 19 de Julho 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

Exº Sr. E. Vilhena 

Recebi dinheiro e amanha mando boa peça e escrevo. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) A. Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 20 de Julho 1933, manuscrita. 
Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 20/7/933 

Com os meus respeitosos cumprimentos, sou a enviar: 

Guia Nº 09484 Grande Velocidade. Despacho de Aveiro de 20/7/933, pezo 237k. Entrega ao 

domicilio Caixa contendo: 

Bela pedra escultura 1,10x 0,52 a Senhora Boa Morte. Vão 2 sapatos um está completo, outro 

falta-lhe a ponta (vão embrulhados em jornáes). Peça Renascença. Esta obra de escultura e uma 

outra que eu depois direi e que já enviei, faziam parte da ermida celebre do Bom Sucesso – 

Verdemilho, onde se passou o que vem descrito (quinta fradesca) do Romance de Camilo C. 

Branco O Olho de Vidro. Eu não conheço esse drama, mas V. Exa. talvez o possa ahi adquirir. 

Aqui só uma pessoa o tem, mas já ofereci bastante dinheiro e não o quer vender. 

Eu no fim do mez tenciono fazer-lhe bons relatorios. Origem das peças até hoje enviadas. 

Outras que não consegui a compra. Pratos flamengos. Cruzes. É para a historia que um dia V. 

Exa. queira arquivar ou publicar. Valerá <esta peça> mil escudos. V. Exa. verá! Apareceu-me a 

compra hoje sem contar. 

Os meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. De V. Exa. com a maior 

consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes. Aveiro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 25 de Julho 1933, manuscrita.
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Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 25 Julho 1933 

Com os meus respeitosos cumprimentos, para V. Exa. e Exma. familia sou a expor os meus 

trabalhos relativos a esta semana. 

Nicho Renascença pedra de Ança: - 

Existe aqui em Verdemilho em cada do proprietario Dr. Amadeu Tavares da Silva 

 
Ele disse-me que talvez o vendesse, a V. Exa. interessa-lhe? 

Este Dr. tambem tem um S. Braz
106

 muito antigo á côr da pedra , está vestido de Bispo com 

báculo numa das mãos e em baixo uma creança muito tosca. Na cabeça chapeu de Bispo. Não é 

muito alto, poderá ter ahi 50 cm. 

Sto. André – Fui no sabado a Fermentelos
107

, ver diversas imagens que me indicaram mas que 

não serviam. Mas mostraram desejos de vender, caso o preço lhe conviesse, um Sto. André, de 

pedra d’Ança e á côr da pedra
108

, cuja característica diferindo do outro que na semana passada 

enviei é ter numa das mãos o Livro e na outra em vez de ter a cruz de frente teem ao lado da 

mão, dando a impressão que a ela está encostado. 

S. Tiago de Litem (Pombal) – Vou amanhã lá a ver, umas imagens que me indicaram. São estas 

cousas apenas, que em resumo até hoje tenho em vista mais ou menos positiva. 

Envio hoje como G. Velocidade, entrega ao Domicilio, Guia Nº 09553, envio Aveiro de 

25/7/933. 

Caixa contendo imagem de pedra d’ança alt. 0,72, com menino ao colo colorida, roupagens 

muito bem lançadas, cujo nome creio ser N. Senhora do Rosario pois tem pelos hombros 

lançado um rosario com a cruz, que junto com uma pequena roza, encosta as 2 cousas á mão do 
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menino. É boa escultura. Por varias cousas dá-me a impressão de ser escultura dos fins do sec. 

14º. V. Exa. com os seus altos conhecimentos, melhor do que eu, sábe a epoca. O colorido 

sendo bastante antigo é muito curiozo, bem feito, com o ouro muito vivido. 

Como cousas boas se vão tornando raras e mais difíceis de arranjar, pedia por ela 1.500.00. 

Estará bem, estará mal, V. Exa. o dirá. 

Fui no domingo a Coimbra, tinha lá uns montões de correio, mas nada positivo. Sempre os 

malditos Bispos e outras dificuldades mais. 

Então V. Exa. gostou das remessas que enviei em 19 e 20 do corrente? 

A ultima como era muito pezada, fiz mal em não lhe ter atado uns arames fortes á volta. Para á 

[sic] outra vez irá com mais cuidado. 

Como terminus, vou falar num assunto que bastante me prejudica, e que a V. Exa. o váe arreliar, 

mas paciencia, temos que os dois ser prejudicados no caso. 

Acontece que hoje me vieram amigavelmente entrevistar 8 representantes do povo de 

Alquerubim. É a proposito daquela Santa Marinha, que tem uma palma na mão e em baixo na 

báze 3 cordeiros ou cousa parecida em relevo. Esta imagem é a padroeira de Alquerubim. Eu 

devia ter reparado, visto que ela encimava a porta principal da igreija, que daria sarilho. Os 

representantes do povo católico, alegam que o padre a vendeu sem falar com o povo. Que o 

padre ali está á [sic] 8 mezes, que é idiota etc… que o povo quando passava para o trabalho a 

não via, e que fazem questão do caso, e que esperavam pelo regresso dela com festas de 

arromba e com 2 bandas de musica. Para o meu nome não andar envolvido em jornáes, porque 

com isso nada lucro, V. Exa. faria o favor mandar-ma em grande velocidade, porte a pagar cá 

com a brevidade que a V. Exa. fôr possivel. 

V. Exa. agora nestes 3 envios 19, 20, 25 do corrente não descontará nada <fará o favor>, que eu 

imediato lhe mando a importancia que V. Exa. me deu por ela e despezas para lá. Não tenho 

aqui doc. nenhuns mas como vou a Pombal amanhã e depois a Coimbra, conto estar nesta em 

sexta-feira da presente e vejo quanto por ela V. Exa. me enviou. 

Tenha paciencia, mas isto são os ossos do meu trabalho. 

Eu lhe arranjarei depois igual ou melhor, sabe V. Exa. que sou um incansável trabalhador, e que 

tudo consigo. Tenho por este caso, tido hoje um dia arreliadíssimo, mas nem tudo pode ser a 

lucrar. 

Com os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Ameliae Exmo. Sr. Dr. Julio, sou de V. Exa. 

com a maior consideração mtº obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida  Aveiro 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Julho 1933, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 28 Julho 1933 

Regressei ontem de Pombal, e para V. Exa. ver a minha verdade, junto o bilhete de c. ferro. 

Estive na extinta vila de Abiul e Santiago de Litem, onde deixei cousas magnificas em vista. 

Imagens de virgens (Santas) e uma magnifica pia gotica com esplendidos trabalhos. Arrendei 

em Pombal uma loja e para depois de V. Exa. regressar do Gerez, ali começarei a trabalhar. 

Agora parece-me que seria melhor depois dessa data, eu reunir ali cousas boas e depois enviar 

tudo directo a casa de V. Exa. em camionete. V. Exa. dirá se assim devo fazer. Amanhã vou a 

Aveiro para ver se tenho lá Correio de V. Exa. e por agora até segunda ordem de V. Exa. está 

isto parado. 
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Sobre o caso da Santa Marinha a que me referi em minha ultima carta eu não encontro 

descriminada a importancia que V. Exa. me deu por ela, mas creio que fazia parte do envio 

seguinte: 

Santo com grade  500.00 

2 santos cabeça cortada 400.00 

Santa Marinha   700.00 

Ferros e encaixotº  100.00  1.700.00 

Creio ser portanto só da Santa 700.00 afora outras despezas. 

Isto bem entendido no caso de V. Exa. entender que eu a deva entregar. 

Com os meus respeitos para a Exma. Snrª D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio, sou de V. Exa. com 

a maior consideração mtº obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

P.S. A região de Pombal tem boas obras de João de Ruão. 

Abiul, tem um curioso arco publico com colunas Renascença, e uma Santa enormissima na 

igreija que me disse o padre que consta ser daquele escultor. É bonita. Tem varias cavernas com 

lindos satalictes [sic] e em abundancia pedras com vegetais petrificados (pinho) por exemplo. 

Em S. Tiago de Litem quinta S. Lourenço viveu João de Barros. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 29 de Julho 1933, manuscrita.
109

 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 29 Julho 1933 

Acuso recebido cartão de V. Exa. com data de 26, em que me diz que não faz mal em enviar a 

Santa. 

Igualmente acuso recepção da carta com data de 28 e o cheque junto de esc: 3.340$00 que muito 

agradeço, e o envelope com a mesma data contendo a Guia da Santa. 

Santa Vinda de Lisboa – Foi hoje entregue ao povo. 

V. Exa. verificará se as contas serão: 

Importancia que V. Exa. pagou    700.00 

C. Ferro para cá        37.00 

C. ferro para lá        37.00 

Embalagem para lá        15.00 

Idem para cé         15.00  804.00 

Enviei hoje – Vele correio (registado)     362.50 

Restante – a enviar por estes dias. Esc:     441.50 

Dos assuntos da Carta de V. Exa. de 28/7/33: 

Cruzes – agradeço as comissões enviadas. 

Esculturas – está muito bem o que V. Exa. enviou. 

Embalagens – de futuro terei maior cuidado. 

Nicho, Renascença – farei com que vá preço barato. 

Stos. André e Braz igualmente. 

Agora de positivo nada tenho, quer V. Exa. que quando arranjar vá armazenando, ou que mande 

para Lisboa para V. Exa. em Setembro dár sua apreciação e preço? 

Ou querendo vou armazenando e darei depois eu explicação de tudo para onde V. Exa. quizer. 

Agora já tenho Capital para compras e esperas, que V. Exa. tenha sempre muita saude. 

Os meus respeitos para sua Exma. esposa e filho. 

Pode V. Exa. agora escrever sempre para Coimbra. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

- Coimbra – 

Vou agora enviar a V. Exa. os relatorios em que á tempos lhe falei. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Agosto 1933, 

manuscrita.
110

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 8 Agosto 1933 

Com os meus respeitosos cumprimentos, e desejando que V. Exa. tivesse chegado bem, sou a 

acusar a recepção da Carta de V. Exa. com data de 2 do corrente, e fiquei sciente de tudo quanto 

V. Exa. dizia. 

Tenho estado aqui em Coimbra a descansar, mas volto novamente a trabalhar. Envio carta 

registada, porque são documentos importantes. 

V. Exa. se entreterá ahi a ler e depois arquivará pois são elementos importantes para a historia 

da arte em Portugal. 

1º Esculturas de igreijas com nomes de terras, vendidas a V. Exa. 

2º Esculturas sacras compradas a particulares, vendidas a V. Exa. 

3º Elucidario, referente a estes assuntos 

4º Cruzes, de que sei a existência 

5º Pratos flamengos de que sei a existência 

6º Tombo artistico de esculturas sacras de pedra (a) 

(a) É uma pequena parte do Muito Bom que eu conheço, mas estou vendo o que isso ainda 

pode dar e em Dezembro deste ano, darei a V. Exa. o complemento enorme, deste 

importante Tombo, em que a escultura sacra ainda existente em igreijas ficará 

completíssima. Para o efeito destes assuntos, considero desde agora até ao fim de 

Dezembro, a 2ª parte. 

Não me esqueço tambem de outras indicações, que V. Exa. me tem dado, por exemplo Outeiro 

do Botão (Capela S. Pedro), Santo André de Montemor-o-Velho etc. 

Pedindo para apresentar á Exma. Senhora D. Amelia e ao Exmo. Sr. Dr. Julio os meus respeitos, 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes. 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra. 

 

Esculturas de pedra de Igreijas, com nomes das terras Vendidas a V. Exas. 

Santa com menino ao colo corôa na cabeça    Troviscal 

S. João         Troviscal 

Espirito Santo com cruz de madeira     Eirol 

Espirito Santo        Silva Escura 

Santa Ovaia com menino ao colo     Paradela 

Santo com bengala na mão e n’outra Livro    Troviscal 

Santa Catarina com cabeça colada ao corpo    Eixo 

Santa com menino ao colo, e aplicações em lacre ou gesso  Silva Escura 

Santo com bengala na mão e noutra Livro    Silva Escura 

Santa grande com menino ao colo, (manto na cabeça)   Verdemilho 

Santa Catarina        Verdemilho 

Dois santos pequenos á côr pedra, cabeça tirada    Branca 

Santa sentada, menino ao colo      Celaviza 

Santa grande tem corôa com menino ao colo    Branca 

Santa grande com menino ao colo, braço santa 

de madeira, a Senhora da Paz      Vale de Ílhavo 

Lote 9 Santos: 

 Senhora Rosario com menino 

 Santa Luzia 

 Sam Sebastião 

 Santo com cordeiro ou porco na báse 

 2 Cristos com cruz de pedra 

 E. Santo (mutilado) 
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 Santo com menino pela mão (mutilado) 

 Santo Antonio (mutilado)     Tamengos 

Santa com menino ao colo “Senª Rosario, côroa cortada   Troviscal 

 

Esculturas Sacras de pedra 

De Particulares Vendidas a V. Exas.  1933 

      Agosto 

 

Santa com Menino ao colo (olhos vidro)    Quinta da Mata – Soure 

 Vendida por sr. Malva – Gerente Livraria Atlantida – Coimbra 

Santo com um porco na base (Sto. Antão)    ______
111

 

 Vendida por o ferrador. 

 

Santa com cabeça em cima dum Livro      Avô 

Santa com rosas nos braços      Avô 

 As 2 de Capela particular ao pé da igreija 

Espirito Santo á côr da pedra      Anseriz        (a) 

Santo de barbas, baixo relevo em côr da pedra    Anseriz 

 As 2 Esculturas da capela demolida dos antigos Viscondes 

 de Oliveira do Conde 

Baixo relevo em alabastro      Aveiro 

 Vendido por José Pinho, secretario do Museu 

S. Bartolomeu com cabeça decepada a agarrar o diabo   Paradela 

 Vendido por casa particular, antiga residencia do 

 paroco. 

Espirito Santo com chapeu cónico (fóra do vulgar)   Sarrazola 

 Vendido por particular 

Espirito Santo (o mais pequeno)     Cacia 

 Vendido por particular 

Tímpano Renascença com o Padre Eterno    Aveiro 

 Vendido por o Capitalista Inacio Cunha 

Santo com uma grelha na mão      Curraes á Junqueira 

 Vendido por o padre, de capela que lhe pertence 

Santa negra com menino a mamar     Curraes á Junqueira 

 Vendida por o padre, de capela que lhe pertence 

Santa pequena, sem cabeça com caixa hostias na mão   Aveiro 

 Vendida na oficina dum canteiro 

Santo André com cruz numa Mão     Vilar – Aveiro 

 Vendido pelo snr. Gamelas, era duma demolida  

 Capela desse logar. 

Santa com cabeça tirada, Renascença, na base tem 5 cabeças anjos Verdemilho 

 É a Senhora da Oliveira 

Senhora da Boa Morte       Verdemilho 

 Estas 2 esculturas pertenciam a uma Quinta particular que 

 outróra pertenceu a padres e onde se desenrolou um drama 

 que a C. C. Branco, deu origem ao Romance o “O Olho de 

 Vidro” 

Esta quinta tem á entrada um grande portico em cima num nicho uma boa santa com menino ao 

colo. Não ma venderam porque os proprietarios de hoje, tinham medo dalguma sublevação do 

povo, por ser esse arco com a santa a extrema dos logares de Verdemilho e Bom Sucesso. 

 

Cruz com grinaldas de Rozas, Renascença    Aveiro 

 Vendida por particular Manuel Bée, hoje o 
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 dono do Campo de Foot Boel, antigo Convento 

 S. Domingos 

 

Elucidario 

Avô – Districto de Coimbra 

Anseriz – Terra outrora fidalga, sem estrada a ½ hora de Avô 

Paradela – No Vale do Vouga, concelho de Cever [sic] do Vouga 

Sarrazola – a 500m de Cacia. 

Cacia – apeadeiro Linha Norte a 5k de Aveiro 

Curráes á Junqueira – a 16k de Macieira de Cambra 

Vilar – a 1k de Aveiro 

Verdemilho – a 3k de Aveiro 

Troviscal – a 6k da estação de Oliveira do Bairro, districto Aveiro 

Eirol – a 12k de Aveiro, linha do Vale do Vouga 

Silva Escura – No Vale do Vouga, concelho de Cever do Vouga, antigamente terra fidalga 

Branca – Concelho de Albergaria a Velha, Districto de Aveiro 

Vale de Ílhavo – a 2k de Ílhavo 

Tamengos – a 500m da Curia 

Celaviza – a 6k de Arganil, districto de Coimbra 

 

Na Lista Esculturas de igreijas –  

Eirol, foi a terra onde V. Exas. viram o Espirito Santo 

Santa Ovaia com menino ao colo – é a Santa que eu mandei a foto a sua Exma. esposa, quando 

V. Exa. estava em Paris. 

A ultima com a que eu agora para ahi mandei é a que váe no fim da lista com o me de Troviscal. 

Nesta lista a Santa e o S. João – as 2 primeiras cousas, pertencem ao numero de 4 esculturas, 

que este ano V. Exa. me comprou aqui em Coimbra, primeira compra e que o Viana aqui 

mandou buscar para lá arrecadar. 

Na Lista Esculturas Sacras vendidas e que eu comprei a Particulares 

- Faço referencia logo no começo da Lista a uma Santa e um Santo que V. Exa. no ano passado, 

na ocasião da compra do armario, comprou ao sr. Viana e que eram minhas. 

Em (a) quer dizer que estas 2 esculturas com as outras 2 da Lista das igreijas, perfazem o 

numero de quatro do inicio das compras de V. Exa. aqui em Coimbra. 

O Padre de Curráes á Junqueira foi o que lhe mandou a Cruz das Serranias. 

 

De que sei a existência  Cruzes     1933 

          Agosto 

Romanicas (Nas igreijas) 

 

Covadoude a 3k da Lageosa e a 10 da Guarda, ofereci em 20/3/33 Esc. 1.000.00 

Escarigo  a 6k de Figueira de Castelo Rodrigo 

Malta   a 4k de Pinhel 

Estas 3 são especímenes muito curiozos. A de Malta é de tamanho grande. Yodas elas são (2) do 

tamanho das dos Museus de Coimbra e Lisboa, e todas 3 teem alem dos cantos com pedras, 

figuras grandes nas extremidades, A de Covadoude apezar da junta ter vontade de vender, não 

sei se isto um dia será possivel, visto que em 1930 p padre e membros da junta estiveram prezos 

na Guarda, e a Cruz foi apreendida, e ainda á pouco não restituída, tudo por causa de eu a ter 

querido comprar. A de Escarigo em 1932 comprei-a, e vendi-a ao Dr. Vergílio Corrêa, passados 

6 meses o povo amotinou-se, e uma comissão de pessoas caregorisadas entre o irmão do ex-

Ministro Lopes Fonseca vieram ter comigo, disse-lhe que a tinha em Lx o Dr. Vergilio Corrêa e 

a casa deste foi em pessoa o Dr. Salazar para ele entregar a cruz, sujeitando-se o Governo a 

todos os prejuízos, só para contentarem os correligionarios daquela região. A de Malta tambem 

explendida essa talvez se possa arranjar, apezar de ser má terra. Á anos á noute passei ali num 

carrito pequeno que tinha e até o carro me apedrejaram. Veja V. Exa. a força dos da Malta, mas 

esta é possivel que se arranje. 
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Goticas – (mais ou menos no genero das 2 que para ahi foram) 

Castelo Rodrigo a 3k de Figueira Castelo Rodrigo, na igreija do Castelo 

Freixial, na igreija (sacristia) concelho de Trancozo 

Arganil – casa particular do Dr. Ventura da Camara 

 

Goticas ou Romanicas? 

(Sei da existência) 

Povoa de Midões  a 8k de Oliveira do Hospital. Na igreija 

Pomares a 7k da Guarda. Na igreija 

Estas 2 cruzes, nunca as vi, mas sei que aquando o falecido Bispo D. Manuel C. Bastos Pina, 

organizou o Museu de Ourivesaria, tentou varias vezes adquirir a de Povoa de Midões chegando 

até a oferecer uma moderna em prata, nada conseguindo. 

 

Romanica, fóra do vulgar, modelo raro a da colecção do Visconde de Pedralva em Canas de 

Senhorim 

No ano passado dei-lhe um avanço e este mez conto em lá voltar. É muito boa. O ex-cunhado 

dele o Keill, considerou-a como um objecto de 1ª plana. Comprou-a o Visconde noutros tempos 

numa igreija em Murça. 

Tenho uma esperança nesta Cruz. Ele é sabedor e precisa de dinheiro no ano passado pediu-me 

2.500.00. 

 

Cálix Românico 

Na casa particular (presbítero) ligado á igreija Matriz Torres Novas. 

Raro exemplar em cobre com esmaltes de Limoges. 

 

Resumo de Cruzes que até ao presente adquiri 

Romanicas 

A da igreija de Óvoa, a 3k de Santa Comba Dão. Está desde 1928 no M. M. Castro de Coimbra.  

A da igreija do Maçal do Chão a 18k de Trancoso. Está desde 1929 no M. das J. Verdes de Lxª 

Goticas 

A da igreija da Lageosa Vendi em 1927 ao pintor Alberto de Sousa 

A da igreija de Moimentinha, Vendi em 1927, ao pintor Alberto de Sousa 

A da igreija de Arões – Macieira de Cambra, vendi este ano a V. Exa. 

A do Porto – vendi este ano a V. Exa. 

 

E tive conhecimento <há anos> da que V. Exa. comprou <agora> do Moreira de Gonçalo ao pé 

da Guarda. 

Nota – Fazendo-se um estudo das terras onde aparecem em Portugal, estas cruzes, verifica-se 

que é em toda a corda montanhosa que começa proxima de Sta. Comba Dão e acompanha 

sempre a Beira Alta e contornando a fronteira sobe até ao Norte. Verifiquei tambem, que na 

Beira Baixa (em Ceja) na outra ala da Serra da Estrela, já não aparecem. É quase tudo no 

districto da Guarda, parte que fica situada na Beira Alta. 

 

De que sei a existencia         1933 

Pratos em Latão com figuras e caracteres goticos.   Agosto 

 

Arganil 

Casa do Dr. Ventura da Camara 

Eiras 

Casa da viuva do Capitão Picão – (todos vendidos por mim) 

  Em igreijas 

Vacariça a 3k de Coimbra 

Couto do Mosteiro a 2k de Santa Comba Dão 

Faia a 8k da Guarda 
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Gesteira a 3k de Soure 

Açores a 5k de Celorico da Beira 

Valhelhas a 5k de Manteigas 

Silva Escura a 4k de Cever do Vouga 

Vermoil estação de c. ferro adiante de Pombal 

Oliveira de Azemeis na igreija que é a matriz com grandes escadorios 

Coimbra Na capela do alto Sta. Clara para lá do Convento. 

 

Nota – a V. Exa. vendi este ano, um que era da igreija do Troviscal. 

 

Tombo artistico de Esculturas Sacras de pedra 

           1933 

           Agosto 

Pomares:
112

 a 3k de Avô. Districto de Coimbra 

Na igreija matriz, santa com menino ao colo, arrumada na sacristia. Colorido da epoca, foi 

substituída por uma de cartão em 1930. É uma magnifica escultura. 

O Padre actual, não vende sem authorisação do Bispo. 

Anseriz:
113

a 3k de Avô. Districto de Coimbra 

Na igreija matriz, alem de muitos santos de pedra, existe detraz do altár mór arrumada, Uma 

Nossa Senhora do Ó, á côr da pedra, explendida e encantadora imagem. 

O Padre actual é o mesmo de Pomares, não vende sem ordem do Bispo Conde. 

Coja: a 7k de Avô. Districto de Coimbra 

Na sacristia da capelinha de Sto Antonio 2 peças de escultura (que V. Exa. já viu) á côr da 

pedra. S. Pedro com 0,80cm e o Padre Eterno. 

Fiz todos os esforços junto do padre Augusto Rodrigues Candosa e do Medico Dr. Va [sic] mas 

nada consegui. Pretendem as auctorisações do Bispo Conde. Ofereci em 1933 2 contos. 

Avô:
114

 Thomaz Mascarenhas, tem um magnifico S. Braz, estilo Gotico colorido. 

Oliveira do Conde: a 6k do Carregal do Sal, exemplar único S. Pedro. Ofereci em 1932 Esc. 

5.000$00. O povo não quer vender. Está ao culto. 

Cever do Vouga: Boa imagem com menino ao colo Sec. 15º. É de profunda veneração naquela 

terra. O povo não deixa vender. Igreija tectos manuelinos, pia gótica, etc…). Está ao culto. 

Fiscal:
115

a 2k de Louza. Districto de Coimbra 

No antigo logar de Quaresmas etc etc, tem uma capela ao lado que tem a imponencia duma boa 

igreija. Por dentro magnificas esculturas de madeira, boas talhas, e na sacristia Rica Santa 

Barbara Renascença colorida. Boa obra. Em 1932 ofereci á actual dona, senhora viuva e filhos, 

ela é D. Adelaide da Conceição Faria, que apezar de terem a fortuna abalada, nada quiseram 

vender. Estes compraram isto em tempos aos fidalgos. 

Convento de Santa Maria de Aguiar: a 4k de Figueira Castelo Rodrigo. Há muito pertencente a 

um particular. Um tal Dr. Couto ahi de Lisboa, creio que antigo conservador do Museu de arte 

antiga, tem 1 Livro que fez e que no Convento se vende a 10.00, referente a isto. A igreija tem 

uma magnifica imagem, não me lembro já bem se em jaspe ou alabastro d’um pezo enorme, que 

deve ter bem 1m que á anos foi ali encontrada enterrada. Em 1928, estive ali e ofereci por ela 2 

contos, regressei a Coimbra e passados dias, sou chamado ao Museu, visto existir ali contra 

mim uma queixa feita pelo tal Couto, alegando que eu fui ao Convento e me intitulava 

empregado dos museus. O que esse maroto pretendia era apenas evitar que eu comprasse a 

Santa do Convento, não sei com que fim, o homem nem sequer me conhece. 

Escrevi agora para o dono do Convento, pode ser que faça negocio. 

Pizão de Coja:
116

 A 2k de Coja. Districto de Coimbra 
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Arrumada na Sacristia, está boa escultura colorida de S. Miguel, o paroco é o Cónego Augusto 

Matozo (irmão do Bispo da Guarda) não vende sem auctorisação do Bispo Conde de Coimbra. 

Vilar: a 1k de Aveiro 

Tem boa capela que com imagens, altares, quadros, talha etc…veio noutros tempos da capela 

particular dum antigo morgadio de Requeixo. 

Tem alguns Santos pedra, que me dizem estár na intenção de substituir. O sr. João Duarte 

Gamelas é quem ali mostra tudo. Estam ao culto. 

Arazede: a 6k de Cantanhede. 

Em casa da mãe de Jozé Bahia, otima [sic] Sta. Barbara Renascença que V. Exa. conhece e não 

conseguiu a venda. 

Pombeiro: a 10k de Arganil. Districto de Coimbra 

Terra de palácios e gente fidalga, hoje muito decaida. Tem na igreija Matriz diversas imagens 

arrumadas que em parte veem descritas no Livro do Visconde Sanches de Frias, chamado 

“Pombeiro da Beira”. Apezar de á [sic] muitos nãos terem sido substituídas por outras, o povo 

não as deixa vender. O padre Benjamim Dias de Carvalho, disse-me que apenas vendia um rico 

Sacrario Renascença que ali tem. 

Nogueira do Cravo:
117

 a 6k de Oliveira do Hospital, Districto de Coimbra.  

Na igreija matriz tem arrumado varias esculturas, havendo 2 em pedra apresentáveis, não vende 

o Pe. sem auctorisação do Bispo Conde. 

Ribeira de Fraguas: a 7k de Albergaria a Velha. Districto Aveiro 

Tem na igreija matriz 3 santos arrumados debaixo dum arcaz grande na arrecadação de 

inutilidades. Não sei o nome. São muito antigos. Um deles 1 Santo Antonio que é da epoca da 

canonisação. É já pela sua antiguidade já pela forma esguia, já pelas roupagens bem lançadas, 

uma boa obra, diferente em tudo do que tenho encontrado. Mas já tive varias vezes o negocio 

feito, mas ultimamente o padre veio com a imposição da authorização do Bispo. 

Vila Nova de Anços: estação a seguir a Alfarelos. Districto de Coimbra 

Tem na Misericordia (igreija) detraz da porta da sacristia, varias esculturas em pedra, mas a 

melhor é uma Santa com menino ao colo, com corôa alta, esguia. Aqui da-se o caso curiozo o 

padre é velho, não regula bem da cabeça. Nada manda. A junta é que resolve, mas o actual 

Presidente tem medo, não tem simpatias lá nenhumas, e os Republicanos que toda a povoação 

só me dizem espere que quando lá formos resolvemos o caso. 

Redinha – a 8k de Pombal. Districto de Coimbra 

Tem uma já velha matriz, mas noutro sitio tem uma antiquíssima igreija em que causa pena ver 

obras d’arte – retábulos com baixos relevos espalhados pelo chão, figuras dispersas de pedra, 

paredes com azulejos a caírem, grades de capelas privadas no chão em ferro forjado, etc 

etc…Sem telhado. Erva de grande altura. A Junta não tem querido vender. 

Louróza
118

 - a igreja restaurada agora pelo Governo. 

Tem uma arrecadação ao lado, todos os materiáes e recheio da igreija antes de restaurar. Esta 

terra não tem paroco, quem ali ia dizer missa é o padre de Vila Pouca da Beira o Pe. Erculeas. 

Este não pede auctorisação do Bispo, mas casmurro diz vendo, e não á [sic] meio de resolver 

nada tenho varias vezes lá ido. Nessa arrecadação tem 1 riquissimo sacrario dourado em pedra 

d’ança com figuras. Uma obra prima. 

1 S. Paulo boa escultura sec. 16 a 17, de pedra ança 

Senhora da Piedade, sec 16 a 17, com Cristo nos braços. 

Uma Senhora aparecida, com menino ao colo, gotico penso. Pinturas da epoca. O menino não 

está a mamar. Ela corôa cabeça. É uma boa e rára peça, foi em tempos dada para a igreija pelos 

Tristões da Cunha de Pombeiro, cujo solar enorme V. Exa. devia ter notado já em ruinas, nesta 

antiga vila de Louroza. 

O padre algum destino lhe há-de dar, porque esta igreija, restaurada, não admite nem imagens, 

nem altares. 

Guilheiro – Concelho de Trancozo, Districto da Guarda. 
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A igreija e esta terra pertenciam á ordem de Malta. É raro já encontrar na Beira Alta, assim 

como no Norte e Sul do paiz, esculturas de boa execução, pois eram terras sem meios de 

transporte e longe das grandes escolas de estatuaria do Centro do paiz mas esta igreija tem uma 

magnifica escultura de S. Pedro em pedra. Não vendem. 

Soza – a 2k de Vagos, Districto de Aveiro 

Foi outróra vila importante, tem na sacristia da igreija, arrumada precioza imagem de pedra com 

menino ao colo colorido antigo. Não vendem. 

Vagos – a 9k de Aveiro. Districto de Aveiro 

Tem á entrada da capela com cupula mourisca e dentro Santa Catarina em pedra, que V. Exa. 

conhece. Não vendem. 

Tarnengos – a 500m da Curia. 

No altár mór S. Pedro e S. Paulo, 2 Belas esculturas. O S. Pedro tem a cabeça e barbas como o 

do Museu de Coimbra, 0,80, mas numa mão tem um livro e na outra não tem nada. Devem ser 

do mesmo artista estas 2 esculturas e estam ambas coloridas. 

O padre pretende substitui-las por outras de cartão, mas o povo não está por enquanto resolvido. 

Alquerubim – No lugar de Tabuas. Districto de Aveiro. 

Á beira da estrada, numa capelinha com grades, quem passar vê-a. Está um S. Pedro em pedra, 

longas barbas e enorme chave na mão, está sentado. A aquisição desta peça foi agora 

prejudicada pela scisão que houve entre o povo e a junta, pelo qual se teve que entregar a Sta. 

Marinha. 

Vila Cova á Coelheira – a 6k de Ceia. Districto da Guarda 

No fundo dum vale, fica esta localidade. Na igreija tem ao culto um S. Mamede em pedra, tem 

numa mão um grande queijo que está quasi todo cortado, por a crendice do povo o ir raspando. 

No cemitério estam enterrados dois: em 1932 a Junta pretendia vender tudo, mas depois foram 

os substituídos os membros e estam esitantes [sic]. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Agosto 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 18 de Agosto de 1933 

Desejo que V. Exa. tenha feito uma boa cura de repouso e Exma. familia. 

Só agora respondo á Carta de V. Exa. de 12 do corrente, porque na sexta-feira á noute caiu-me 

em cima dum pé um Santo com mais de 50k ao tira-lo dum auto que me esfacelou um dedo, e 

tenho por isso estado muito encomodado. 

Cruzes – estou de pleno acordo, com o que V. Exa. diz, referente á do Moreira e gosteir saber da 

preciosa colecção hespanhola. Logo que esteja melhor, vou um dia tratar da do Visconde de 

Pedralva. Este senhor em tempos vendeu um preciosíssimo Baculo de Bispo ou de dignidade 

semelhante, que V. Exa. talvez tivesse reparado, encontra-se creio que em situação de destaque 

num Museu de Londres. Ele em outros tempos e melhor epoca do que esta, fazia o que eu tenho 

feito, percorria todas as terras do paiz, terra por terra. Faltou-me realmente acrescentar a Cruz de 

Avô, mas V. Exa. fará acrescentar no relatorio que eu enviei. Logo que o mandei dei por essa 

falta, assim como a Santa ajoelhada de Montemor-o-Velho, fui até eu ali com V. Exas. 

Da Santa de Arazede, não mais tornei a saber. Como disse o complemento a enviar em fins de 

Dezembro, é importante, mas creio e nisso tenho bastante fé, que muitas dessas importantes 

preciozidades lhe irão, pelo decorrer deste ano, ir parar a Lisboa
119

. 

Até ao fim deste mez, alem duma que já tenho em meu poder, outras iram. 

É conveniente V. Exa. ir tambem por Aveiro para ver o que eu por lá tenho, além de estatuaria, 

tenho uma importante cadeira abacial com 2m e tal que era do Convento de Serem. O sacrario 

em talha dourada deste convento. Muitos e curiosos pratos. 3 Crucifixos de marfim, sendo um 

muito interessante do sec 17º e mais outro Sec 16º jarras, moveis etc.. pode ser que alguma 

cousa mais sem ser estatuaria disto a V. Exa. convenha. Aqui Coimbra creio que tambem tenho 

2 peças que pode ser, interessem. Aqui está tam explorado que raro é, aparecer qualquer cousa. 
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O tal senhor professor a que o padre de Coja se referia, em carta que em tempos lhe mandei, e 

que oferecia sempre mais 10 ou 20% do que a minha oferta pelo S. Pedro e outro santo, já 

assinalei a sua passagem por Sangalhos (igreija) e Avelãs do Caminho, é o Thomaz da Fonseca. 

Junto um postal para V. Exa. guardar ou inutilizar, é da dona do Convento de Sta. Maria de 

Aguiar, a que no meu relatorio faço referencia. Na ocasião em que estava fazendo escrevi-lhe 

procurando se agora estavam resolvidos a vender a Sta. de Jaspe (creio que peza bem 100 e tal 

quilos) pelo preço que em tempos ofereci 2.000.00. A resposta não se fez esperar, e é 

infelizmente negativa. Escreva-lhe V. Exa. (eu não percebo bem o nome) e peça-lhe a 

monografia do Convento, é interessante e creio que vem lá a foto da escultura. À anos comprei 

o Livro e perdi o num Hotel e custou-me 10.00. Vendem-se lá na Casa do Convento. 

Os meus respeitos a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Snr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

Exmo. Senhor 

Convento de Sta. Maria de Aguiar 

Figueira de Castello Rodrigo 8-7-933 

Em resposta ao postal de V. Exa. tenho a dizer-lhe que não estamos resolvidas a vender a Santa 

de Jaspe. 

a) Caetana C. Galhardo 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Agosto 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 18/8/933 

Já depois de ter terminado a carta junta, recebi carta de V. Exa. com data de 16 do corrente mez. 

Vou historiar o caso da Sta. Marinha: 

Eu fui bastante precipitado em a ter mandado ir, mas temia qualquer noticia nos jornáes que 

enormes prejuízos me traria. O caso passou-se assim: um pequeno grupo de habitantes de 

Alquerubim veio procurar-me pedindo para eu ver se a podia entregar, delegados que depois 

soube serem duma pequena minoria da terra. Pedia a V. Exa. para a mandar, mas não fui como 

devia falar com o Presidente da Junta que ma vendeu. Este quando soube que eu me tinha 

comprometido para entregar ficou irritadíssimo e explicou-me que era isto um caso politico. Os 

que pretendiam a Santa e a quem eu a entreguei não são nada católicos, e isto foi um pé para 

porem a Junta actual em cheque. Mas como o Presidente é major do exercito e amigo intimo do 

Governador Civil de Aveiro, no dia em que eu recebi a Santa e a entreguei ao tal grupo, o 

Governador Civil, não só proibiu a entrada da Santa na terra, como musicas, foguetes, etc. Na 

igreija tambem não pode entrar. Repousa a Santa, portanto á ordem desta situação numa taberna 

fora do logar. Como vê foi uma precipitação minha em a entregar, pois tinha os Governantes 

pelo meu lado. “Esse tal cavalheiro que foi a casa de V. Exa. é dos do tal grupo contra este 

Governo, e souberam a direcção de V. Exa. possivelmente no caminho de ferro de Aveiro, e foi 

incumbido por eles de averiguar da Santa, na ocasião em qye eu a pedi para ahi mas só se 

desempenhou da missão mais tarde. Como em geral os policias é gente estupida (ele ahi não 

volta) mas se voltasse V. Exa. dizia-lhe que comigo se entendesse. Mas o Coronel Lopes 

Mateus, comandante da policia o meterá na ordem. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 
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a) Antonio Saraiva Nunes 

(Rogo V. Exa. acuse esta carta). 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 22 de Agosto 1933, manuscrita. 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 22/8/933 

No sabado senti-me bem e voltei novamente a Aveiro. Já aqui tenho 5 esculturas. 

No domingo fui a Beiriz – S. Pedro do Sul á Casa dos Condes de Beiriz, mas nada em 

antiguidades encontrei de alto merecimento. 

Na antiga capela do solar, comprei as 3 imagens duas santas com menino ao colo e cujo nome 

não sei, e uma Sta. Luzia, no dia seguinte fui a Pecegueiro do Vouga e ali a comprei. 

Hontem fiz uma larga viagem, mas nada encontrei senão um S. Domingos que comprei numa 

igreija de Pindelo (4k adiante de Oliveira de Azemeis). 

A escultura que me causou o desastre comprei-a em Sangalhos a 3k de Anadia em casa da 

familia Campos de Melo, casa aparentada com as boas de Portugal. Esta terra, veja V. Exa. o 

dicionario de Pinho Leal foi outrora celeiro e quinta de recreio das Freiras de Sta. Clara. A 

quinta enorme e capela (restos) estam hoje em poder desta familia. Fui encontrar na adega um 

pequeno brazão, em pedra que eu creio que era o de Sta Clara ou Rainha Santa.  

 
Pretende que eu o adquira barato? 

E na capela comprei um riquissimo Espirito Santo enorme á côr da pedra e de barbas e cabeça 

tudo magnifico. Barbas no genero dos S. Pedro do Museu – Coja etc. Bela escultura. 

Os padres jesuistas hespanhoes que teem o Colégio na Curia, creaturas de grande cultura em 

tudo, muito o apreciaram quando lá estiveram de visita. E os donos da casa muito gentilmente 

se valeram dessa apreciação, para um pouco mais caro mo venderem, e por tanto santo ter 

comprado este me castigou caindo-me em cima. 

Amanhã 4ª estou em Canas de Senhorim (Visconde Pedralva, casa) e de lá mandarei a V. Exa. 

noticia agradavel ou não. 

E esta semana tenho que estar em S. Pedro d’Alva onde fui chamado para comprar umas 

esculturas que não conheço. Esta terra fica a 40k de Coimbra, para cima de Penacova. Era esta 

magestosa igreija pertença dos Templários. Dizem livros em meu poder ser cousa rica tal 

templo. Não sei o que vou ver, mas se lá estivesse algum rico S. Pedro? Que bom, isso não 

seria! Já V. Exa. vae vendo por esta amostra, o que por cá tem. 

O cartão que junto V. Exa. pode rasgar. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Tenho o prazer de desde o dia 8, aqui ter no Hotel as minhas filhas, a passarem uma temporada. 

Pedem-me para apresentar a V. Exas. respeitosos cumprimentos. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira 41 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Canas de Senhorim, 23 de 

Agosto 1933, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Hotel do Parque 

Gerez 
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Portugal 

 

Beira Alta 

Canas de Senhorim 23/8/933 

A Cruz foi vendida ao Xico Moreira á [sic] 8 mezes por 1.500.00 para o Museu de Vizeu, onde 

repousa. 

Ossos do oficio, um viagem e lucros perdidos. V. Exa. queira cortar este objecto da Lista, que 

mandei.  

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Este caso, além de eu oficialmente ter falado com o Visconde, foi me confirmado pelos Cabráes 

Coutinhos de Lacerda aqui do logar. 

a) S. Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Agosto 1933, 

manuscrita.
120

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 de Agosto 1933 

Com os meus respeitozos cumprimentos, sou a acusar e agradecer o postal ilustrado com data de 

23 do corrente. 

V. Exa. acusava a recepção de minha carta com data de 18, mas depois dessa data escrevi de 

Aveiro outra carta descrevendo as esculturas Cinco que ali estam em meu poder e ainda outras 

cousas. Depois em 23, enviei postal de Canas de Senhorim que em resumo comunicava a V. 

Exa. que a Cruz a tinha já adquirido o Capitão Almeida Moreira, que á [sic] muito tambem 

andava atráz dela, para o Museu de Vizeu, por 1.500.00. 

Dia 24 fui de manhã a S. Pedro d’Alva, districto de Coimbra, igreija dos Templários tinha sido 

modificada, as estatuas enterradas, pedras de algum merecimento dispersas nos enchimentos de 

paredes. Nos altares duas esculturas de virgens com menino ao colo, uma com corôa e outra sem 

coroa, ambas de merecimento, alegando-me logo ser necessária a auctorização do prelado. Fiz-

lhe notar o meu prejuizo e despeza de carro em ali ter ido, que se lá tinha ido era porque ele me 

tinha prometido vender tudo. Não o consegui demover e vendeu-me apenas 3 cabeças e um 

corpo de santos de pedra. Uma das cabeças é do primitivo S. Pedro. É magnifica. Sem defeitos. 

Váe gostar imenso. O actual orago é de madeira. 

V. Exa. avisará para Coimbra, dia certo em que está em Aveiro. E eu lá estou. Mas se ali fosse, 

sem poder prevenir, no Hotel Avenida V. Exa. procurava pelas minhas pequenas elas ficam com 

a chave. 

Amanhã vou a Pala – Concelho de Mortágua. Pediram-me para lá estar de manhã. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 28 de Agosto 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento, 187 

Lisboa 

Portugal 

 

De: Antonio Saraiva Nunes 
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Estrada da Beira 

Nº 41 

Coimbra 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 28/8/933 

Acuso todos os 3 cartões ilustrados que V. Exa. acusava recebido meu correio. Falta apenas a 

carta com data de 26. Muito obrigado por tudo. Vou tratar do caso de Santa Clara (quinta de 

Sangalhos). Hontem em Pala, Mortágua do S. Sebastião – S. Gens e Nossa Senhora, ainda não 

ficou o caso assente em definitivo. Vou ver o que se passa, tambem em Pombal, para ver em 

que assentamos. Suspendo correio visto V. Exa. sair amanhã de ferias. Aguardo que V. Exa. 

previna para Coimbra, dia provável em que aqui estará. 

De V. Exa. muito grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Há um caso duma cruz, que apareceu á venda em Coimbra, quando eu não estava. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Setembro 1933, 

manuscrita.
121

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 14/9/933 

Desde 29 que estou em Aveiro e regressei hoje. 

Defronte do Museu a mulher que tinha a Sta. Francisca de madeira, já não quiz dar por o preço 

antigo e com minhas despezas fica em _______ 100.00, queira V. Exa. assentar na importancia 

de minhas vendas. O Cristo de madeira que lá tinha, não o vende por nada, queira V. Exa. cortar 

na sua Lista. Das outras cousas que V. Exa. ali deixou em vista e com preços mais nada adquiri. 

Fui a Santo André 7k adiante de Vagos, enganaram-me nada ali havia em termos nem de pedra 

nem de páu. Existe ali um Sto. André (orago) da terra que não vendem, e nem mesmo se 

compara de longe ou perto ao que mandei para Lisboa. Corte V. Exa. todas as informações que 

a respeito desta terra eu lhe dei. Fui a Ílhavo e dei uma boa volta á igreija e terra e nada 

encontrei. Uma mulher que esta semana ali ficou de me levar um Santo, tambem lá não 

apareceu. Rogo a V. Exa. me diga na volta do correio, quando pode passar em Pombal. 

Quando quer que lhe despache as cousas de Aveiro e Coimbra? 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 22 de Setembro 1933, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Dig. Administrador-Delg. Cª Diamantes de Angola 

Hotel Astoria 

Coimbra 

 

Exmo. Sr. Ernesto Vilhena 

Aveiro 22/9/933 

Estimo melhoras de V. Exa. 

V. Exa. pode cortar na Lista aquela Santa com menino ao colo, que viu com o Binóculo no 

nicho da frontaria da igreija de S. Domingos, e que com os veios parecia marmore. É de barro 
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encarnado, caiada a cal, e da chuva lhe cair ficou com aqueles acertos. Examinei-a hoje com o 

sacristão. Se fosse pedra estava servido. Ficou hoje tudo encaixotado, menos o Espirito Santo. 

Enganei-me, a terra ao pé da Curia onde está a tal senhora do Ó, é Aguim e não Abiul. 

Lá estarei no domingo á noute ou 2ª feira de manhã em Pombal. 

Os meus respeitos. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Setembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Pombal 27 Setembro de 1933 

Desejo que V. Exa. tivesse chegado e a Exma. Senhora D. Amelia bem a Lisboa. 

Eu nesta data só é que consigo sair daqui. Desde ante-hontem que tenho andado por S. Tiago de 

Litem e arredores, e o que ali já tinha em vista e com sinaes dados, despachei hoje para Lisboa. 

Em aldeias distantes e sem recursos de qualquer especie, até tive que lançar mão da gamela dos 

porcos do padre para fazer um caixote. O padre quando viu aquele serviço, calou-se, mas não 

gostou. 

A remessa constante da guia em g. velocidade, e entrega ao domicilio, despacho de Pombal Nº 

03886, pezo 283k, é composta de 4 cx. contendo o seguinte: 

Um S. Francisco em madeira – Se V. Exa. o não quizer, manda-o para qualquer Bric-á-Brac. 

Uma escultura de Santa em pedra – Creio ser a Sta. Barbara. Tem um castelo numa mão, não 

tem corôa na cabeça. É colorida, panejamentos bem lançados. Colar interessante ao pescoço. E 

bastante cavada por detraz. A altura creio ser 0,85. Nariz esmurrado. E defeito numa mão. Creio 

ser sec 14º.
122

 

Sta. com menino ao colo – É colorida, muito pezada, e a cabeça do menino váe solta, 

embrulhada em jornáes. Nariz esmurrado. Se. 14º altura deve andar por 0,80.
123

 

Santa com corôa na cabeça – Não é colorida. Sapatos em bico. Elegancia e panejamentos bem 

lançados. É um raro exemplar e tem sido muito apreciada. Outrora Santa famoza, havendo um 

livro de assentos desta região que <se> lhe refere. A altura deve andar por 0,90. 

Como tinha muita pressa, não tive ocasião de apreciar a qualidade da pedra. É no entanto muito 

mais pezada do que Ança. Epoca creio ser 15º. 

Tive estes 3 dias não só com o custo delas, mas tambem com viagens, fui lá 6 vezes de 

automovel, camionete de carga, minhas despezas etc. Submeto á apreciação de V. Exa. os 

preços (neles já vão incluidas despezas de embalagem etc etc) 

S. Francisco madeira     200.00 

Sta. Catarina de pedra     800.00 

Sta. com menino ao colo    800.00 

Sta. com corôa na cabeça, esta era 

Daquelas que dizia aqui tambem ser de João de 

Ruão       1.200.00 

Amanhã estou em Coimbra e depois sigo para Aveiro onde aguardarei as ordens de V. Exa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes. Hotel Avenida – Aveiro. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Setembro 1933, 

manuscrito.
124

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 
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Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor E. Vilhena 

Coimbra em 27 Setembro 1933 

De regresso a Coimbra verifiquei que me esqueci de explicar a V. Exa. as particularidades mais 

importantes da Santa que não ia colorida portanto á côr da pedra. É que essa imagem tem um 

menino ao colo que está amamentando e tudo executado com muita perfeição e arte. E V. Exa. 

verá que por o preço que eu pedi 1.200$00, não é caro e V. Exa. crendo poderá aumentar porque 

peças dessa qualidade não á [sic] aos montes. 

É precizo V. Exa. prevenir os homens das camionetes, serviço combinado com o c. ferro, pois 

eu sei que os volumes são atirados ao acaso para cima dos carros e sem cuidado algum. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) A. Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 30 de Setembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 30/9/933 

Com os meus cumprimentos para V. Exas e desejando que a remessa de 27, envio de Pombal 

tivesse chegado bem, sou a enviar em Grande Velocidade seguro mínimo de 2.000.00, a inclusa 

remessa, constante da Guia Nº 10573 ao domicilio, de 11 caixotes. 

Além do seguro, tomei todas as precauções e avizos para Lisboa, de forma a tudo ao seu destino 

chegar bem. Conto em logo á noute daqui assistir ao embarque da Remessa.  

Cheguei agora de manhã de Coimbra, onde estive a tratar de correio diverso.  

Notas: o Livro que o S. Francisco tem na mão vae embrulhado noutro caixote em jornaes. 

Os 11 caixotes conteem o seguinte: 

Cousas compradas a Diversos: 

Uma santita colorida, de barro deitada (a 1 mulher) 

2 jarras em forma de canudo (ás m/ pequenas) 

4 azulejos hispano-árabes (ao Antonio de Castro) 

1 alminhas em barro (ao Antonio de Castro) 

1 Retabulo Sto. Antonio em barro (ao Antonio de Castro) 

7 pratos inteiros (ao Antonio de Castro) 

10 pratos gateados (ao Antonio de Castro) 

1 malga R. Soares, que ele ofereceu (ao Antonio de Castro) 

2 jarras canudos que ele ofereceu (ao Antonio de Castro) 

3 peças romanas que ele ofereceu (ao Antonio de Castro) 

Cousas que eu vendi: 

Mizula de talha com cabeça d’anjo 

7 paneaux de azulejo 

5 Santos de barro 

12 pratos bons 

5 pratos gateados 

1 járra com 2 ázas 

Espírito Santo em pedra 

Senhora em pedra 

Senhora em pedra 

Santa Luzia em pedra 

Sta. Francisca em madeira 

1 jarra canudo azul e branca com passaro – Estava Coimbra 

2 jarras pequenas – Estavam em Coimbra 

Das cousas que V. Exa. comprou, tenho a enviar de Coimbra o seguinte: 
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Cabeças e tronco de S. Pedro d’Alva 4 p. e  

2 bobeches de Lata que ofereci a V. Exas. 

É necessario V. Exa. notar que: as 3 jarras que V. Exa. em Coimbra, comprou, na ultima vez 

que esteve na Estrada da Beira Nº 41, já as truxe [sic] para Aveiro e vão na remessa d’hoje 30. 

Devem conferir com a escrituração de V. Exa. as minhas contas: 

Mizula de talha com cabeça d’anjo    40.00 

7 paneaux de azulejo      200.00 

5 Santos de barro      100.00 

12 pratos bons a 40.00     480.00 

5 pratos gateados a 20.00     100.00 

1 jarra com 2 azas      10.00 

E. Santo pedra Sangalhos     2.000.00 

Santa pedra       1.000.00 

Santa pedra       700.00 

Santa Luzia       400.00 

Jarra canudo em Coimbra     30.00 

2 jarras pequenas em Coimbra     12.00 

Santa Francisca em madeira     100.00 

Santo Antão (que V. Exa. levou no auto)   600.00 

Cabeças e tronco (2ª feira 2 antº envio de Coimbra)  350.00 

        6.122.00 

Embalagem de 11 caixotes até vagon      290.00 

      Total Esc.       6:412.00 

Meu debito, atrazado a V. Exa. da Sta. Marinha     441.50 

Fica a conta de V. Exa. em Esc:             5.970.50 

 

Junto Guia G.V. Nº 10578  Pezo 325K 

referente a 2 pedras, seguras em 500.00 

São os Nichos Datados de Verdemilho 

Custo        400.00 

Camionete c.f. e carregadores      30.00 

      Total:          6.400.50 

 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com cheque de 5.000.00 que agradeço. 

E um vale do correio de 420.00 referente aos azulejos do Antonio Castro. 

Por a carta vi que V. Exa. recebeu já minha carta de Pombal. 

Para a semana enviarei os 21 paneaux azulejo e a Pia Baptismal de Abiul (Pombal). E as 3 

cabeças e 1 Tronco de Coimbra já incluídas nesta conta anterior. Alem d’outras cousas em vista 

por V. Exa. e que eu possa arranjar. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia. 

Recomendações das minhas pequenas. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida  Aveiro 
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Nota de Ernesto de Vilhena ?, s.l., 3 de Outubro 1933, manuscrita. 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 4 de Outubro 1933, 

manuscrita.
125

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 4 de Outubro de 1933 

Com os meus cumprimentos para V. Exa. e sua Exma. esposa e das minhas pequenas 

igualmente, sou a responder as cartas de V. Exa: 

Duma carta, agradeço o Doc. á maquina que muito agradeço e que ficará para ver o que em 

Lourosa, consigo arranjar. 

Junto recibo do pagamento que fiz ao Antonio Castro. Junto Guia c.f. grande velocidade duma 

caixa com 21 quadros de azulejos, ao domicílio Nº 10639, pezo 90k. 

E duma tarifa com 17k já paga ao domicílio, contendo a cabeça do S. Pedro de S. Pedro d’Alva. 

Como são objectos de somenos importancia, depois enviarei de Coimbra, o que falta 1 tronco e 

2 cabeças e 2 bobeches em latão. 

O emporte destas 2 caixas, carretos, transporte de casa do Antonio Castro, meti na conta 1 dia 

de diária (alimentação) é de _________________ 80.00 

Como então disse a V. Exas. nem do que lá compraram, nem do que agora váe eu não quero 

nada. 

Da pia de Pombal, como V. Exa. váe embora é melhor ir para ahi depois de V. Exa. regressar. 

V. Exa. dirá. Eu já paguei. 

Apareceu-me aqui proximo do Quartel Cavalaria Nº 8 (antigo convento de Sá) em casa dum 

proprietario uma quantidade de pedras Renascença. 

Vou dar uma nota de algumas: 

Apartei umas 22: Uma é um florão de ter ______
126

 peça redonda e bastante larga, com muito 

trabalho outras são capiteis com grifos e outras ornamentações Renascença, pilares (que servem 

para os pés dos santos. Bases com folhas de acanto, metade duma coluna com canelados. Um 

nicho. Um oculo de janela. Peças com este feitio e com trabalhos Renascença com este feitio, 

etc etc. 

 
Se as quizer, são peças que eu entendo que pelo seu pezo, teem que ir com p. velocidade e 

soltas, pois tudo chegará bem. Mas V. Exa. é que manda. Já eu ganhando posso por tudo em 

cima do vagon por 550.00. Há muitas peças que otimamente servem para cimentar em cima 

esculturas. V. Exa. dirá. 

De compras vou fazendo sempre esta previa explicação e irei tratando de tudo quanto me 

indicou e de outras que tenho em vista. 
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V. Exa. queira cortar da sua Lista o seguinte: 

2 tocheiros D. João 5º, igreija convento Louriçal. 

Estive hontem em Coimbra, com pessoa de categoria de lá e me disse que era Monumento 

Nacional. 

Não pertence ás religiosas e só a podem usar pois para o efeito de culto. 

Estive hoje no meu armazem com o Dr. Souto a quem propuz a troca da cadeira alta por o 

Espirito Santo do Museu, que V. Exa. ultimamente me indicou, disse-me que não podia ser pois 

que tudo estava arrolado e que são imensas as pessoas do concelho d’arte etc e engenheiros dos 

monumentos que por ali passam e que tudo notam. Disse-me ter pena de não poder comprar a 

cadeira, mas que não tem verba e que apelava para a minha generosidade, mas a minha bolsa 

esta completa em presente de 300.00 que V. Exa. poz. 

Vou entrar agora no assunto da carta de V. Exa. 3/10/933 

De pleno acordo que com o que V. Exa. diz, referente á remessa de Pombal, tomei nota de todas 

as epocas das imagens e de tudo quanto V. Exa. dizia referente a este caso. Estou de acordo com 

tudo o que V. Exa. diz. E os preços estam bem. Bem sabia que não era de João de Ruão, mas os 

padres dali é que a tudo chamam João de Ruão, mas entendo, que apezar das obras deste 

escultor serem já todas conhecidas, possível é que apareçam outras que se desconheçam, V. 

Exa. não concorda. O João de Ruão não deixou creio eu, nada escrito, sobre quantas fez. A 

Santa Barbara é na verdade curiosa despida de merecimento artistico. A tal outra santa, da 

cabeça do menino cortada. Fará V. Exa. a amabilidade de ma mandar não para aqui, mas sim 

para Coimbra Estrada Beira Nº 41. Com referencia ao S. Francisco como V. Exa. tambem o não 

quer a minha pequena mais velha o irá para a semana ahi buscar e é um presente que lhe dei. 

Teria gosto que V. Exa. antes de se ir embora me acusa-sse [sic] esta carta e respondesse ao que 

aqui digo. 

Os nossos respeitos para V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida 

Aveiro 

 

[ANEXO]
127

 

Recebi do Exmo. Snr. Saraiva Nunes a importancia de 420 Esc prouenientes da uenda de 21 

azulejos do sec. XVIII 

Aveiro 1 de Ouctubro de 1933 

a) Antonio de Castro 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amelia Jardim de Vilhena, Aveiro, 14 de Outubro 

1933, manuscrita. 

Exma. Senhora Dona Amelia 

Aveiro 14 de Outubro de 1933 

Com os meus cumprimentos para V. Exa.e seu Exmo. filho e desejando as melhores noticias do 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, sou a enviar. 

Guia pequena Velocidade, domicilio Nº 43152 segura em esc. 500.00 de 36 pedras lavradas 

Renascença anteriormente tinha sido feita ao Exmo. Senhor Vilhena, a explicação do envio. 

Recebi em Coimbra, o recambio duma Santa com menino ao colo. Chegou bem.  

Envio 9 documentos 

Postal do padre de Tamengos e Aguim e desenho do Exmo. Sr. Vilhena. Como verá V. Exa. não 

se arranja o S. Miguel, que está na sacristia de Aguim. 

Por curiosidade, envio noticia dum leilão amanhã em Coimbra, o solar a que se refere é da casa 

do sr. Óscar genro do falecido Exmo. Sr. Dr. Cabral de S. Silvestre. Oportunamente responderei 

á ultima carta que recebi do Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, mas desde já direi que em minha 

ultima correspondencia me esqueci de acusar o cheque de escudos 3.401.00, que agradeço. 
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Os meus respeitos para o Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº41 

Coimbra 

(Para onde peço, que V. Exa. me acuse a chegada desta remessa.) 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amelia Jardim de Vilhena, Coimbra, 21 de Outubro 

1933, manuscrita. 

Excelentíssima Senhora 

Dona Amelia 

Coimbra em 21 de Outubro de 1933 

Com os meus respeitosos cumprimentos para V. Exa. e Exmo. Senhor Dr. Julio, sou a desejar as 

melhores noticias do Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena. 

Hontem enviei o jornal o “Despertar” desta cidade que largamente se refere a um precioso 

achado de estatuaria João Ruão. 

Ha dias apareceram tambem outras antiqualhas no adro da Sé Velha. Junto Guia Nº 16697 

referete a 1 caixa contendo 2 cabeças e 1 tronco de pedra e 2 bobeches de Lata tudo já pago e 

que faltava enviar. 

Aproveitei a caixa que era de V. Exas. e como uma molher não podesse, chamei uma carroça 

que levou 10.00.
128

 

Recebi postal de V. Exa. acusando minha carta de 14. V. Exa. já recebeu as pedras? 

Não tem aparecido nada de estatuaria
129

. 

Esta semana que vem envio a V. Exa. a pia de Abiul – Pombal e relatarei depois o que acerca 

dela se tem passado. 

De V. Exas. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Maria Amelia Jardim de Vilhena, Coimbra, 23 de 

Outubro 1933, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exma. Senhora 

D. Amelia de Vilhena 

Rua de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exma. Senhora Dona Amelia 

Coimbra 23 de Outubro de 1933 

Acusando recebida a carta de V. Exa. digo que fiquei desolado com a perda duma pedra. Talvez 

fosse má contagem minha. Eu vou citar as mais importantes que me lembra. 

3 pedras que formam o Nicho 

1 pedra Rosácea, redonda, grande 

2 pedras de partes de colunas 

2 pedras de partes de capiteis com ornato 

2 pedras dum oculo 

1 pedra Bazão do Convento Sá 

1 pedra lisa para por qualquer cousa  

4 pedras em forma de triangulo com ornatos 
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1 pedra grande com rebordo á volta com cabeças d’anjos e ornatos varios  

1 pedra outra quasi semelhante  

3 pedras com florões 

E doutras não me lembra. 

Realmente não era mau, irem as cousas encaixotadas e foi culpa minha. 

Se o Exmo. Sr. Vilhena gostar arranjo mais. 

Estimo o regresso com saude. Meus respeitos ao filho de V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Pombal, 25 de Outubro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Pombal 25 outubro 1933 

Junto á presente guia c. ferro da pia gotica de Abiul. 

Vae em grande velocidade. Segura em 1.500.00. 

Amanhã de Coimbra e referente a este assunto serei mais explicito. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Outubro 1933, 

manuscrita.
130

 

Os Doc. V. Exa. rasgará 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 Outubro 1933 

Desejando que V. Exa. tivesse chegado bem, igualmente desejo que a Exma. familia de V. Exa. 

esteja de saude. 

Hontem 25 estive em Pombal, onde despachei em g. velocidade a pia gotica de abiul, que já
131

 

deve estar em casa de V. Exa. Foi despachada e transportada com todos os cuidados. Como era 

a ultima cousa que vista, estava para ser transportada a Lxª. Devo historiar o que com ela se 

passou. 

Em 29 Setembro passado, enviei para o padre a importancia do seu custo, que acrescida do vale 

do correio e registo, ficou em Esc. DOC. Nº 1 501.45 

Em 4 do 10/933, recebi postal do padre, acusando a recepção do dinheiro e gabando-a, apelando 

para uma gratificação mais, que eu não podia dar, pois V. Exa. em sua carta de 7 do corrente, 

estipulava o pagamento geral em 550.00. Esse postal do Padre é o DOC. Nº 2. 

Em 23/10, agradecia o importe do carro de bois de Abiul a Pombal Esc. DOC. Nº 3
132

   20.00 

E nesse postal dizia que com referencia á outra imagem só falando com o Bispo. Estive depois 

em 24 com ele em Coimbra em que se mostrava pezarozo, em ele não ter pedido tambem para a 

pia auctorisação ao Prelado. 

          521.45 

Alegando que os colegas o tinham inculpado por essa falta de respeito para o seu superior. Mas 

enfim estava feito. Combinei com ele, ir em 25 a Pombal, como fui despachar a pia, indicando-

me ele que ela estava na loja do senhor Carlos Bastos. Não pretendo Lucros por esta importante 

joia, artistica
133

. Como V. Exa. sabe nem pias deste genero, nem sarcófagos, são faceis de 

encontrar. 

Vou relatar apenas as restrictas despezas. 
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2 idas antigas de Coimbra a Abiul para ver a pia, comboios, automóveis, e alimentação 

 150.00 

Despacho agora em Pombal a 25 

c.f. 3ª classe ida      9.00 

volta       9.00 

almoço e jantar      15.00 

Carreto da pia da casa de Carlos Bastos para o c. ferro 8.00 

Despezas diversas           2.00  43.00 

 

Importancia total por mim gasto      714.45 

Isto apenas só para mostrar a V. Exa. quanto ela me custou. Quando ali (Abiul) fui com V. Exa. 

com o que não fiz despeza, já era a 3ª vez. V. Exa. dará o que quizer e o que entender. No 

entanto fico vendo, que é qualidade de objectos com os quaes não devo pensar em adquirir mais. 

Junto relato do Diario Noticias de Lisboa. Os jornáes de Aveiro referem-se tambem largamente. 

Em tempo, recebe o saldo de contas 3.400.00. Na carta de 7 do corrente, vinha um resumo de 

santos a enviar agora 1.532.00 

Há apenas a acrescentar mais, do cx. c/ 2 cabeças e tronco de __
134

  10.00 

                1.542.00 

E está tudo liquidado assim, como penso em me fixar em Aveiro, pedia a V. Exa. a sentida 

fineza do cheque mo mandar a pagar em Aveiro, mas dentro duma carta para aqui Coimbra, tem 

isto para mim vantagens. 

Com os meus respeitosos cumprimentos, para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor 

Doutor Julio. Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra. 

 

[ANEXO 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Novembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1 de Novembro de 1933 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia, e desejando que V. Exa. tivesse chegado 

bem, sou a agradecer sua carta de 29 p.p. e a agradecer o cheque de 1:907.00. 

Agradeço a V. Exa. as importâncias mencionadas a mais. Respondendo a alguns pontos de sua 

carta: 

Aguim – 
135

Como já viu e examinou o Santo da balança, diga V. Exa. – “Saraiva posto em 

minha casa Lisboa, dou-lhe maximo, a importancia de …” E assim eu mais á vontade mandarei. 

Pedras – Como amanhã 5ª vou a Aveiro, lá verei o que á mais, mas debaixo do montão enorme 

de Cantaria Velha, dizem que apenas 6 a 7 pedras, aproveitaveis. Eu verei. Se vir que é que 
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cousa em condições [sic], principalmente boas bases para Santos ou pedras lavradas, eu 

imediato mando. 

Obras de estatuaria etc (estrangeiras) – Faço ideia que V. Exa. muito devia ter visto, mas a pia é 

uma boa peça, como não encontra em Portugal, outra. Além disso o recheio de pedras de V. 

Exa. pode bem igualar a qualquer bom estrangeiro. Claro não falando no recheio geral. 

Passando a outro assunto – 

Estou correndo uma serie de terras. Casas particulares e suas igreijas, e irei mandando 

relatorios. 

Districto de Coimbra seu concelho: 

Cruz de Merouços – Valongo – nada. 

Apenas numa casa particular a magnifica
136

 Cabeça que hoje envio, não me souberam dizer 

donde teria vindo, e onde estaria o resto do corpo. Repare V. Exa. nas correctas feições e na 

explendida cabeleira que foi dourada. Era um precioso S. Sebastião pois o que encontro em toda 

a parte são monos. Segue com tarifa 8 ao Domicilio. 

A seguir Gesteira, concelho de Soure –  

Em face do postal junto, ali fui em 30 passado. Por o prato flamengo (foi na lista que mandei 

Gerez) tem ao centro o S. Christovão, levei-o ate 400.00. 

Seria caro? Mas mesmo assim não estão resolvidos. É nesta igreija que estava um tapete persa 

que á [sic] 12 anos, vendi ao Dr. Álvaro Teixeira. No interior autenticos monos de pau e roca. 

Mas na sacristia está uma imagem de pedra, colorida, um
137

 pouco cavada nas costas, altura ahi 

0,80 a 90. Não tem corôa, tem 2 particularidades interessantes e ráras. 1ª é ter á volta do pescoço 

e peito, um cabeção tipo da Sta. Francisca de pau, que mandei de Aveiro. 2ª tem num dos braços 

um menino, mas na posição e atitude de querer saltar para o chão. Como ali tenho pessoas 

amigas, creio que as 2 cousas, ou uma, me vem parar á mão. 

A seguir Ceira, concelho de Coimbra 

Em tempo o padre das Torres, concelho de Coimbra, escreveu-me dizendo nada ter, mas que 

encontrava o que queria em Castelo Viegas, concelho de Coimbra. Por causa d’outros casos, 

descurei a ida ali, mas hontem 31 fui a Ceira falar com o Pe. Campos que é tambem paroco de 

Castelo Viegas. Eis o que ele me contou: - Castelo Viegas, hoje a terra das tecedeiras, outróra 

importante, tem uma igreija preciosa, com muitas imagens de pedra e tectos góticos. Em espaço 

ainda curto a pedido dum tal João Nascimento requeri ao meu prelado auctorisação para venda 

de 3 imagens que ali estam arrumadas. Espirito Santo São João Sta. Catarina. O meu prelado 

não auctorisação [sic] auctorisou, mas disse-me que se eu tomasse a responsabilidade vendesse. 

Como a igreija é pobre e precisa de reparações eu estava tentado a vender. Mas eis que de 

repente surge, o Conflicto com as imagens compradas em Dornes e Penacova. Vi a aflicção 

deste meu colega obrigado a comparecer no Governo Civil e policia, tudo por culpa da acusação 

do Viana dos Oliváes, como o Senhor debe saber (eu ando afastado desta região, e nada sabia a 

respeito de Penacova) da outra sim. Contou-me a peripecia que motivou a acusação e terminou: 

- em face disto resolvi nada vender. Tambem ali á [sic] uns bocados de colunas, diz ele. “Em 

face disto e apezar de de Ceira lá ser pertissimo, resolvi não ir lá. Mas, quando por aqui vier, 

vamos lá, parece-me que o padre é um pouco duvidoso. Além disso eu posso arranjar para um 

bom influente <dali>, recomendação boa. Tudo depende das peças serem boas e V. Exa. gostar, 

e tambem tudo um pouco depende do Cidadão Viana, nome por que aqui é conhecido, não ter 

ido por ali. Isto creio, que o homem também está velhote. Alem disso o tal padre Pinto de 

Penacova, fez ao Viana gróssa partida, motivo do que se passou. Foi até bom saber isto, que 

estava no meu intenerario [sic] Penacova. 

Desejava saber qual tambem o preço maximo de V. Exa. para mim daquela tal Santa com 

menino ao colo de Abiul – Pombal, terra de onde veio a Pia.
138

 Da tal Santa que o padre não 

ligava grande importancia e da qual ele diz agora, que não poderá vender sem auctorisação do 

Prelado de Coimbra. 
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Amanhã de Aveiro envio-lhe um Santo interessante, com umas barbas respeitaveis, mas 

mutilado nas mãos e varias partes. Corri na semana passada a orla Marítima, vulgarmente 

chamada a Gandara e apenas comprei numa terra chamada a Mamarrosa, concelho O. Bairro, 

em casa particular essa escultura. Dizem que é o Santo Amaro. O mez de Outubro, deixou-me 

poucas recordações, muito grande despeza e poucas compras. 

Junto tarifa já paga ao domicilio da cabeça S. Sebastião. Despacho Coimbra 1/11/933. Senha Nº 

23584. 

V. Exa. querendo pode responder-me só na semana que vem, a esta e outras cartas pois vou 

correr uma série de terras. 

Continuo agora esta de Aveiro. Postaes, etc, que envio, é para V. Exa. ler e inutilisar. 

- Aveiro 2 Novembro 1933 –  

Tarifa Nº 00248 (Domicilio) Lisboa 

Aveiro 2/11/933 S. Amaro 

e 5 pedras guia pequena Velocidade N. 44287 (ao Domicilio) 

Aveiro 2/11/933 

Resumo vae 

Cabeça S. Sebastião   100.00 

S. Amaro    400.00 

Pedras (Veja V. Exa. o custo)  200.00 

     700.00 

Os meus respeitos a V. Exas. 

De V. Exa. mtº obrgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

Torres 1-9-933 Exmo Senhor 

Em resposta à carta de V. Exa. tenho a dizer que não ha na minha egreja nem nas minhas 

capelas o que deseja. 

Posso, no entanto informal-o de que arranja o que quer em Castelo Viegas.  

Sempre às ordens e c
do

 de V. Exa. 

a) Pe. Manuel dos Santos 

 

[Anotação manuscrita de Saraiva Nunes no topo do postal] Castelo Viegas paroco é A. Alm. 

Campos. Vive em – Ceira 

que tambem escreveu dizendo nada ter 

 

[ANEXO 2] 

Exmo. Senhor
139

 

Como prometeu vir aqui paçado o dia 24 de Agosto e não vio dizendo me, agora não a imgano, 

isperei ate á feira franca de Viseu e dipois iscrevo a V. Exa. perguntando a causa da sua falta e 

dizendo-lhe que istimava não fosse por falta de saude, como não tive resposta a esta carta 

iscrevo-lhe esta ultima pois que preciso uma resposta difinitiva para meu guverno. 

Desejando-lhe um perfeito bem istar me subscrevo com comsideração 

De V. Exa. Attº Vnd
r
 

a) Parocho Meneses Leite 

Font’arcada 

31-10-933. 
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[ANEXO 3] 

[Sobrescrito] 
140

Exmo. Sr. 

António Saraiva Nunes 

Estrada da Beira – 41 

Coimbra 

 

Sr. Saraiva: 

Quanto ao prato é escusado insistir, não se vende. 

Efectivamente há cá imagens de pedra mas, parece, não têm mérito artístico. 

Creia-me c. toda a consideração 

a) Pe. Luciano P. de Carvalho 

Gesteira – Soure 

15-XI-933 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 2 de Novembro 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Digº Administrador-Delegado da Compª Diamantes de Angola 

Rua dos Fanqueiros 12-2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro 2/11/933 

Por estar a fechar no correio a hora dos registos, fui pouco explicito na noticia – Aveiro. 

V. Exa. deve achar exagerado (200.00) mas o homem é um grande financeiro e era a ultima 

cousa que pude aproveitar e com o preço do Custo, Carretos, hotel etc eis a quantia supra. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com a Maxima Consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 4 de Novembro 1933, 

manuscrita.
141

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 4 Novembro 1933. 

Com os meus respeitos para V. Exas. sou a comunicar que mais nada pude enviar a mais do que 

já enviei, senão o que em baixo envio. 

Sigo agora Pampilhosa Botão Marmeleira do Botão – Verride e Vila Nova da Barca. 

Destas 4 terras mandarei dizer o que arranjar. 

Comprei já o Livro de Guimarães referente á Senhora do Ó
142

. Aquele homem do Convento de 

S. Domingos onde V. Exa. viu 2 colunas, uma partida e outra inteira, vendeu-mas agora. Mas a 

inteira, tambem a partiu. 

Vão 2 bocados (uma). 

Vão 3 que ligados dão (outra). 

Com despezas varias e custo e carretos ficam em     100.00 

c. ferro e seguro pago 

peq. Velocidade Guia Nº 44451 
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Despº Aveiro 4/11/933      28.60  128.60 

Selo de seguro         9.00  137.60 

Não sei porque, agora não pude mandar a pagar em Lisboa, quizeram que eu pagasse cá. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Novembro 1933, 

manuscrita.
143

 

Coimbra em 14 Novembro 1933 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos para V. Exa. e Exma. familia, sou a dizer que depois de minhas 

ultimas cartas de 2 e 4 do corrente, não escrevi por nada ter de importante <a> dizer, a não ser o 

que de pouco agora envio. 

Tenho-me ocupado imenso dos arredores de Combra, que tam percorridos em varias epocas, 

teem sido, sendo muito dificil arrancar qualquer cousa do muito que ainda ha. Ainda á poucos 

dias aqui nos arrabaldes em Carreiro, alisava a terra com um grande santo de barbas em cima da 

grade, mas quando lá cheguei, já o tinha feito em pedaços. Em tempos deu-se um caso identico 

em Soure. 

Operarios aqui da fabrica da porcelana da Estrada da Beira, que são do concelho teem-me 

indicado varias terras – quintas etc, mas nada consegui e algumas peças são inutilidades da 

decadencia. Estou verdadeiramente desolado. Tenho que começar no principio do mez com a 

grande correspondencia que suspendi á mez e meio. 

Verride – Ali fui. O padre Tavares é que paroqueia esta antiga vila e Vila Nova da Barca. Tem a 

igreija de Verride, algumas esculturas de pedra muito interessantes sendo notavel o portico dum 

altar lateral Renascença com medalhões grandes de Beatos, tipo capela Anjos (Montemór) 

Capela dos Reis Magos (S. Marcos), tipo portico Colegio S. Thomaz etc etc…Fora da povoação 

de Verride encontram-se duas capelas isoladas, com cúpulas mouriscas, sendo uma com os 

Brasões do Duque de Aveiro e outra dos Viscondes de Maiorca
144

; são tudo isto em pedras e 

cimentos, sendo necessario dizer a V. Exa. que o padre pertence á Moderna escola do actual 

Bispo Conde de Coimbra, não deixa vender nada. Passamos agora Vila Nova da Barca. 

Vila Nova da Barca – 

Vi todos os Santos da igreija, com excepção dos da sacristia que estava fechada. Vi a Senhora 

do Rosario – Santa Catarina – Senhora da Rosa – Santa Luzia – S. Sebastião – e o Espirito 

Santo. Notei a magnifica escultura de Santa Catarinae a simpatica Senhora Santa Luzia. O padre 

tipo ilustrado, em Verride, notou-me tambem estas 2 imagens. Pedi para mas vender, que nem 

pensar nisso, e que nem o povo deixava, visto que são cousas visitadas e apreciadas, e disse-me: 

“eu como estou por pouco tempo, talvez, aqui nesta região, mais tarde o meu sucessor que faça 

o que quizer”. – Como a sacristia estava fechada, eu aludi depois a 3 imagens que V. Exa. me 

disse que ali estavam. Disse ele que as tirou do culto a 8 mezes, e creio que me disse que eram 

S. Miguel – S. João e Sta. não sei quê. V. Exa. é que sabe visto ter ahi a escrituração. 

A estas 3 mostrou-se um pouco mais afectuoso, mas sem esperanças de maior. Em resumo, 

quanto me dá V. Exa. a mim por estas 3 da sacristia? 

Se fôr oferta de tentar póde ser que o homem se tente. Falou-me ele que digno de nota de ser 

vizitado é o Retábulo riquissimo Renascença da igreija da Braziella
145

 [sic] a pouca distancia de 

Cantanhede. 

Quanto me dá V. Exa. por os 3 Santos que estam por cima da porta da entrada do antigo 

Convento de Sandelgas (em que me falou), é para eu tentar. 

A parte anterior desta carta foi feita hontem 13, e hoje de manhã tive um pressentimento. 

Aluguei um carro e fui a Sandelgas, recebido amavelmente por o seu actual proprietario Adrião 

de Moura Forjaz de Sampaio, a quem expuz o pedido. 
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Ficou mal impressionado com isso, dizendo não esperar de mim esse pedido de venda, sabendo 

eu que elle á muitos anos compra antiguidades, que é rico etc etc… 

Portanto tirar V. Exa. mais isto da lista em que haveria duvidas de se vender ou não. 

Com isto termino, e continuarei as investigações. 

Rogo V. Exa. apresente os meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

P.S. 

Rogo me diga se lhe interessa um grande Livro com folhas em pergaminho e grossas capas de 

madeira e cabedal com brochas, chamados [sic] Antiphonarios, tenho alguns comprados em 

Aveiro e aquele homem que tinha as 2 colunas que enviei e que em Aveiro, V. Exa. lá viu no 

Convento de S. Domingos, hoje Campo de Foot Ball, vende tambem a pia de agua benta, que V. 

Exa. lá viu, mas fica posta sobre vagon e já com o meu lucro em 150$00. V. Exa. quer? 

É isto apenas que por Aveiro existe. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Novembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 18/11/933 

Meus respeitos. Creia V. Exa. que eu não tenho parado. 

Meus envios: 

V. Exa. acusou a cabeça de S. Sebastião e o outro santo. Das 2 remessas de pedras V. Exa. 

acusou as 2 guias, mas já está de posse das pedras, a ela referentes? 

Com dinheiros de V. Exa. faz bem, em só mandar, quando houver outras cousas. 

Gesteira – V. Exa. aprecie a carta junta e inutilize querendo. 

Eu já não ia a Aveiro desde 5. Estive naquela região, agora 15, 16, 17. Até encontrei a carta de 

V. Exa. de Cinco que agradeço e hoje recebi ou encontrei aqui carta de data de Desasseis [sic] 

que agradeço. Fica assim até ao presente respondido por V. Exa. toda a minha correspondencia. 

Sciente estou de todo o conteudo das 2 cartas. Vou agora relatar o que fiz estes 3 dias. 

Segui á Marmeleira do Botão – Como tenho ali muitos conhecimentos, foram eles que me 

disseram para lá ir ver 2 santos que estavam no Cemiterio. Lá verifiquei que era mentira, e os 

homens me explicaram, que o que pretendiam era apanhar-me lá, para eu provar o vinho novo. 

Risque V. Exa. do Livro, mais esta informação. Apezar de estar muito proximo do logar de 

Pampilhosa do Botão, nada ali quiz tratar, para aproveitar depois o negocio de Aguim e Pala, 

que fica perto, e mesmo porque estava com pouca disposição. 

Aveiro – nada mais vi em termos. Apenas comprei 3 baixos de barro, que 
146

 estiveram em 

tempos no telhado do Convento de Santa Joana. Depois os mostrarei, como V. Exa. disse, 

quando entrou na Sala dos Barros do Museu, que quando encontrasse daquilo comprasse. É no 

genero dos que estavam ao centro da dita Sala. 

Moagem- vou averiguar nomes dos influentes, para ver se V. Exa. consegue recomendação. 

Estive em Oliveirinha e Costa do Valado, em Santos nada, estas 2 povoações são servidas pela 

estação de Quintans. Na Costa do Valado – de á muito que estava convidado para visitar a casa 

abaixo descrita o que só agora fiz. D. Mariana d’Almeida Azevedo viuva do Juiz Almeida 

Azevedo, prima direita do Marquez de Belas e da Nobre casa de Pombeiro tem uma filha casada 

com <um filho> da familia Saquete ou Viscondes da Granja. Ali a parte 6 peças raras, Vista 

Alegre – vidro coalhado – Índia
147

, ofereci Bom preço, vamos a ver se as entregam. 
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Como V. Exa. diz que vem a Coimbra, era favor prevenir-me com 6 dias de
148

 antecedencia pois 

eu a semana que vem, tenho-a toda tomada. Um dos itinerarios é Coimbra – Lamego – Salzedas 

<S. Pedro sentado de madeira> / Moumenta Beira. 

Font’Arcada – vou a casa desta senhora que á muito me pede a minha comparencia é neta dos 

antigos Viscondes de Azenha familia miguelista de Guimarães. Veja V. Exa. pela carta junta a 

insistencia desta senhora. V. Exa. compreende, á muita cousa para ver e averiguar. O pior é as 

viagens e alimentação
149

. Hontem esteve á noute aqui quando aqui cheguei o Carvalho da R. do 

Alecrim, com 2 inglezes que levaram varias inutilidades e aquele Briozo? que V. Exa. já ahi 

teve. A Santa que V. Exa. devolveu à pouco e outro Santo que V. Exa. viu em Aveiro e não 

quis, tambem já vendi. O Dr. Vergilio Corrêa achou-os tambem máus. 

Envio como amostra registada, para á Rua de S. Bento Nº 187, um Menino Jesus em marfim. 

Valerá 50.00
150

, como o outro objecto minúsculo que em tempos V. Exa. comprou e pagou por 

intermedio do Viana? V. Exa. dirá se o quer e o que vale. Amanhã domingo sáio daqui todo o 

dia a pé, para o Concelho de Coimbra e creio que alguma cousa de importantes amanha ou 2ª 

terei a comunicar. 

Desculpe V. Exa. as cartas irem registadas, mas eu fico assim mais descançado [sic] visto os 

assuntos serem importantes. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 
 

 

[ANEXO 2] 
151

Gesteira – Soure, 

14-XI-933      Exmo. Sr. 

É realmente quasi imperdoável a minha demora. Mas V. Exa. há-de desculpar-me porque tenho 

tido bastante que fazer. Estão de acordo os meus superiores consultados a respeito do negocio 

que o prato só no caso de valer a exorbitância de 1000 escudos
152

 é que merecia que se pedisse 

autorização para ser vendido. Mas como os não vale, fica assim. 

A imagem é coisa mais séria. Embora não tenha mérito artístico, não a posso vender sem 

autorização do Rev
mo

 Prelado e esta <só> seria dada no caso de ela ser avaliada por uma pessoa 

entendida e insuspeita
153

. Posto isto, sem eu querer, porque além da precisão de dinheiro, é um 

mono que ficava arrumado, parece que a viagem de V. Exa. foi perdida. 

Onde está o técnico que, com toda a imparcialidade, possa julgar no caso? 

Queira desculpar-me e Creia-me c. toda a consideração 

a) P. Luciano de Carvalho 

Gesteira – Soure 

14-XI-933. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Novembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 22 Novembro de 1933. 
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Com os meus cumprimentos, sou a agradecer o cheque de 900.00 e carta
154

 hontem 21 recebida. 

Como vinha dinheiro a mais fica um saldo de 63.00 a favor de V. Exa.visto que a minha conta 

era de 837.00.  

Só agora tenho em meu poder a Historia de Portugal 14 V. por Pinheiro Chagas, e outros 

auctores. No 4º Vol. a pg 109 vem a gravura do altar da Capela de Varziela a 2k de Cantanhede 

e diz nas observações que é particular, será nalguma capela particular, em que se possa tentar a 

compra? 

No mesmo Vol. a pg 161 diz que o tumulo que eu dei a V. Exa. a fotografia e que V. Exa. viu 

em Oliveira do Conde, é de Fernam Gomes de Góes. 

V. Exa. não tem, eu vendo-lhe esta Historia barata, pois ahi vem anunciada por preço elevado. 

Muito obrigado por o dinheiro. 

Moagem Aveirense 

Junto postal com data de 20/11. 

O Cavalheiro director daquela empreza a quem V. Exa. falou e eu ofereci os 1.500.00 por os 2 

Santos chama-se Albino Miranda e como dizem de Aveiro a única pessoa capaz de o obrigar a 

vender é o velho Homem Cristo. 

V. Exa. verá ahi boa recomendação. 

Esculturas 

Novamente no domingo e segunda sahi para esta região de Coimbra, muitas promessas mas 

nada em termos. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito] 

Exº Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira 41 

Coimbra 

 

Aveiro, 20/11 

Cº Saraiva 

Seguiram hoje as fotografias. O tal velhote a que se refere, da Moagem, é o Snr. Albino 

Miranda. Este faz aqui uma vida bastante isolada, e só conheço uma pessoa capaz de o mover, 

que é o Homem Cristo. Não o conseguindo este estou certo que mais ninguem. Terá lá o Senhor 

Ernesto Vilhena alguem que seja capaz de com êxito, fazer o pedido ao Homem Cristo? 

Fora este não sei indicar-lhe mais ninguem. 

Seu amigo attº 

a) Gil Ferreira 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Vila Franca das Naves, 23 de 

Novembro 1933, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Estação de Vila Franca das Naves Beira Alta 
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23/11/933 

Comunico que sai hontem á noute de Coimbra, estive hoje com o Padre de Tamengos (Curia) e 

aqui vou a caminho da Font’Arcada (Moimenta) e de Salzedas etc. 

Depois mandarei minhas noticias que não devem ser de todo más. Muito vi cá pela beira. 

Meus respeitos à familia de V. Exa. 

De V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Lamego, 24 de Novembro 1933, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Lamego 24/11/933 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Comunico a V. Exa. que estou na minha viagem de Moimenta a Lamego. É um pouco á pressa, 

mas tenho visto muita cousa. De Coimbra, darei minhas noticias depois. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Novembro 1933, 

manuscrita.
155

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 28 de Novembro de 1933 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio, sou a 

comunicar que via Douro, cheguei hontem da minha viagem por a Beira Alta. 

Dia 23 – sahi de Coimbra fui á Curia (Tamengos) falar com o padre oferecendo maior oferta por 

o S. Miguel de Aguim, nada feito, medo muito medo, tenho que me mecher [sic] por outro 

lado
156

. Não perdi porem tudo em ir a Tamengos pois que o padre me vendeu uma magnifica 

cabeça de Santo e uma Santa, 0,30 c. com corôa, que ele conseguiu á pouco salvar da igreija. 

Mandou deitar abaixo para reformar uma meza dum altar, que estava á frente com azulejos 

sevilhanos a servirem de frontal e saiu, quando voltou os pedreiros tinham feito em pedaços um 

sarcófago de pedra, de que ele padre conseguiu salvar apenas urna e esta esguia santita. Estas 2 

peças tenho-as em Pampilhosa e amanhã as envio ou talvez ainda hoje.  

Segui depois na Beira Alta a Vila Franca das Naves – Trancozo – Moimenta da Beira.
157

 Neste 

dia apenas houve de notavel a mais do que o exposto, ficarem de me mostrar no Natal 2 cruzes 

Romanicas pessoas a quem eu tinha marcado encontro ma estação de Vila Franca das Naves, 

mas, tudo está bem, o pior é o preço. 

Dia 24 – Continuei de automovel a minha viagem para de automovel [sic] de Moimenta da 

Beira – Vila da Ponte – Ferreirim de Cernancelhe – Font’Arcada – Pençe – Convento de 

Freixinho – Salzedas - Lamego
158

. Esta notavel região que do concelho de Cernancelhe se 

estende até Lamego vem razoavelmente descrita nas Monografias Moimenta da Beira – por o 

Padre Antonio Andrade de Arcozello 

Cernancelhe – por o padre Vasco Moreira 
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Tarouca – por o padre Vasco Moreira 

3 obras ilustradas. V. Exa. nesta região pode admirar mesmo nas aldeias mais fracas, as ricas 

tabuas quinhentistas, os tumulos imponentes dos Marquezes de Marialva (Ferreirim de Tarouca) 

do Conde de Barcelos etc, igreijas magnificentes convento Salzedas etc etc… 

Font’Arcada – comprei 2 peças de adorno de casa, que V. Exa. aqui verá, em casa da tal fidalga, 

que a V. Exa. mandei a carta, na igreija e capela particular desta senhora, vi o belo tríptico que 

vem descrito no Livro de Cernancelhe e na arrumação da igreija estam as Belas Tabuas a 

estragarem-se S. Pedro, S. Paulo etc. Esteve ali no Verão o Alberto de Sousa, que as quis 

comprar, mas o Bispo de Lamego é que manda. Admiram-se aqui os velhos e imponentes 

edifícios de lindas janelas como o Paço, pelourinho etc. etc. etc. 

Foi até 80 vila importante. V. Exa. deve no Verão visitar esta região, eu faria isso porque á [sic] 

muito a aproveitar. De fugida nada se pode fazer. Estive depois no Convento do Freixinho, 

igreija com ricos altares á venda, onde se nota a imponência da talha dos marceneiros de 

Lamego, centro d’arte nos sec. 16 e 17º. Tudo hoje pertença particular da familia Souto da 

Cunha, imagens de madeira ou pedra nada havia <já> em 1910 foram para Moimenta da Beira 

as de madeira. O Convento de Freixinho era de mulheres, interiormente sem arte nem gosto, 

aparencia modesta, mas rico de rendas de numerosas quintas entre Beira Alta e Douro. Era da 

invocação de Santa Therezinha de Jezus, segundo lá me contaram. Por amabilidade da familia 

ilustre, Souto da Cunha me foi cedida, a imagem de pedra de ança desta invocação, que estava 

dentro do Nicho do pórtico do Convento. É bom que V. Exa. saiba sempre de onde era essa 

linda imagem, que portes pagos ao Domicilio, grande velocidade guia. Despacho da Central de 

Lamego, eu fiz em 25 para Lisboa Guia Nº 6.781. Creio eu e não me engano, que este convento 

foi fundado em 1460 (a)
159

, portanto a delicadeza e mimo da cabeça e cara da Santa Therezinha, 

0,65 cm. (Vae em caixote, solta uma mão que um livro segura). Veja V. Exa. a perfeição das 

mãos. É realmente uma imagem bela, que como digo é dos fins do sec. 15º e talvez dos 

principios do sec. 16º a 1ª ou 2ª decada. Fica V. Exa. com a padroeira do celebre Convento das 

freiras de Freixinho (concelho de Cernancelhe) Beira Alta. É curiozo dizer-lhe que este 

concelho é dos descendentes (propriedades) dos Herdeiros Marquezes Marialua, foi dos 

Tavoras, e hoje é do Marquez Pombal. Muito neste Concelho e no de Tarouca ha a fazer. Segui 

para Salzedas, ali como agora tenho melhores olhos de ver. Verifiquei que o tal Santo sentado 

não é S. Pedro, mas sim S. Paulo. O tamanho aqui o indicarei a V. Exa. É um bloco grande em 

castanho, pezo ahi 120k (Baixo relevo), S. Paulo sentado em cadeira abacial, trajos ricos e 

espaventosos cadeira severa. Rosto imponente. Barbas bem lançadas, uma mão desfolha um 

livro colocado em cima duma estante, aos pés um leão. Grande obra, digna dum grande mestre. 

Não consegui comprar neste dia, voltei no dia seguinte de Lamego ali e tambem nada. No 

entanto ficaram-me esperanças. O tamanho e dosposição aqui em Coimbra, o darei a V. Exa. em 

carvão e folhas de papel em tamanho natural. Julgo ser obra tambem do sec. 17º Escola 

Lamacense escultura em madeira, influenciada pelas tabuas desta riquissima região, unica em 

pintura no paiz. 

Entretive-me por Lamego e segui e nada mais vi de arte para comprar. 

Por a Santa Theresinha de Jezus, que faz parte da guia Nº 6781, envio de Lamego, eu peço: 

    Esc: -1.500.00 

Portes c.f. pagos      32.90 

Embalagem         9.00 

           1: 541.90 

E a não se 2 peças que em Font’Arcada comprei de madeira, mais nada comprei nesta longa e 

dispendiosa viagem, em que só de Despeza tive 550.00. 

Termino. Vou á Pampilhosa. 

Meus respeitos à Exma. esposa de V. Exa. e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Novembro 1933, 

manuscrita.
160

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 29 de Novembro de 1933 

Com os meus respeitos, sou a enviar a V. Exa. um caixote, despachado como tarifa 8 ao 

Domicilio, Senha Nº 03826 portes já pagos, contem as 2 peças a que me referi em minha carta 

de hontem, mas verifiquei que a cabeça é de barro, como foi de repente e a vi pezada julguei 

que era pedra, mas é barro. V. Exa. não a querendo fará o favor de a deitar fóra. A santita é 

interessante conquanto muito mutilada. 

Peço por ela   100.00 

Caixote porte pago      5.20 

Caixote e carreto c.f.      3.50 

    108.70 

Nota – dentro deste caixote, vae um envelope com um pedacito de calcáreo da dobra do manto 

da santita. 

E no outro caixote de Lamego, ia ao lado da Santa o Livro e mão (solto). 

Ainda com referencia a esta imagem devo dizer a V. Exa. que o preço que hontem marquei era 

exagerado V. Exa. dirá o que for de justiça. Ainda cá tenho esc: 63.00 de V. Exa. resultantes do 

ultimo envio. 

Ainda a proposito da minha viagem ao Norte, devo dizer-lhe que tenciono encluir tambem no 

itinerario dum mez de pesquizas Balsemão, e Armamar, terras tambem importantes. 

Os meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exº Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Dezembro 1933, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 8 de Dezembro de 1933 

Com os meus respeitos para V. Exa. sua Exma. esposa e filho, sou a pedir para V. Exa. me dizer 

se recebeu a Santa Theresinha de Jesus, que enviei de Lamego e a Santita que daqui enviei, 

como tarifa 8, e bem assim as minhas correspondencias com datas de 22, 23, 24, 28, 29 do mez 

findo. 

Hoje envio um pequeno caixote com portes pagos ao domicilio, despachado hontem 7 de 

Aveiro, contendo 3 bixos [sic] de barro, antigos que são no genero daqueles que V. Exa. viu na 

Secção de Barros do Museu. 

São até talvez mais origináes do que os do Museu. 

A senha que envio ao Domicilio, tem o Nº 00634, pagou   3.65 

Os 3 Bixos        31.00 

        Total   34.65 

Para a semana, conto aqui da região de Coimbra, enviar a V. Exa. alguma cousa. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Dezembro 1933, 

manuscrita.
161

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 13 de Dezembro de 1933 

Com os meus respeitos, sou a agradecer a atenciosa carta de V. Exa. e o incluso cheque de 

640.00 que muito agradeço. Penalisa-me a Santa do Convento de Freixinho (Cernancelhe) não 

servir, pois pareceu-me muito bôa. 

No Livro do abade Moreira da Fonseca, que se refere a Concelho de Cernancelhe vem a 

descrição do Convento e portanto a identidade desta Santa, mas eu não o tenho. Se V. Exa. a 

quizer devolver, pode V. Exa. faze-lo mas o porte a pagar cá, pois não é justo que eu o esteja 

sempre a sobrecarregar. Do Menino Jezus não é nada, já está pago por V. Exa. muitas vezes. 

Tenho em Ceira, comprado um Padre eterno, é um Baixo relevo. É pequeno e é bastante antigo. 

Apezar disso a pedra ainda deve pezar ahi 50 kilos. Devia ser a cimalha de qualquer cousa. 

 
V. Exa. quer que lho mande (dirá por um postal) porque sendo assim, eu vou lá com um 

carpinteiro fazer uma grade e despachar mesmo dali. Irá sem preço, V. Exa. o fará é cousa de 

pouco dispendio para mim. 

Tenho aqui tido varias informações, mas nada que se podesse arranjar, e outras cousas que não 

prestam. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41. Coimbra. 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Dezembro 1933, 

manuscrita.
162

 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Coimbra 28 de Dezembro de 1933 

Meus respeitos para V. Exas. sou a desejar que tivessem tido Boas Festas de Natal e que as a 

[sic] do Ano Novo, sejam igualmente Boas. 

De coração lhes desejo isto. 

Recebi a ultima carta de V. Exa. com data de 18 que agradeço. 

Santos e antiguidades, absolutamente nada. Tudo morreu. 

Minha mulher esteve á dias em Aveiro, negoceia forte e com grandes capitaes. Pediu o meu 

auxilio e diante de toda a gente do Hotel eu disse que só o que V. Exa. não quizer. É esse o meu 

verdadeiro dever. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Excelentissimo Senhor Dr. Julio. 

E de V. Excelencia, sou com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41   Coimbra 
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1934 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Janeiro 1934, 

manuscrita.
163

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 4 Janeiro 934 

Estimo o bem estar de V. Exa. e Exma. familia. 

Acuso a recepção da carta de V. Exa. com a data de 30 Dezembro p.p. 

Santa de pedra, devolvida recebi e agradeço. 

Carta do padre de Verride, envio para V. Exa. ver o que nela se contem, pois é mais uma 

desilusão a juntar a tantas outras. Como verá V. Exa. a carta é todo um recheio de subtilezas 

amaveis. 

Em breve enviarei a V. Exa. um Relatorio de todas as cousas de que sube a existencia, em tudo 

identico na forma ao que enviei em Julho do ano passado, ficará mais esses apontamentos para a 

Historia da Estatuaria. 

Sr. Mario Duarte de Aveiro, estive á dias com ele no Norte, ficou de arranjar a fotografia da 

Santa de prata. 

Ainda do assunto da Carta de V. Exa. e Bric á Bracs, tenho a dizer, que em Lisboa á muito 

dinheiro. Se não vejamos. O Sagazeta o Calabresi e a enteada deste, amante do Sagazeta, vão 

em Lisboa montar um Hotel digo um Bric á Brac. O imbecil do Pessanha, um tal Rebelo de 

Carvalho (que aqui anda pela provincia a fazer o serviço de corrector de Hotéis com 

estrangeiros, é esse o nome que aqui se dá aos Cicerones, e este parvo tem na provincia á ordem 

do tal Pessanha, feito verdadeiras asneiras em antiguidades e estatuaria, como lhe posso provar, 

estes e mais um tal D. Caetano de Portugal e dois quejandos, Deram na R. do Ouro por o 

Trespasse duma casa 110 contos. E muitas mais tolices, o Dinheiro agora é muito. 

Esculturas e as Duas Cruzes em que lhe falei – Nada. 

Tenho em meu poder, que truxe da viagem a Lamego e Font’Arcada uma caixa, com uma 

gaveta em baixo, e o tampo abre-se e por dentro varias divisões, está bem conservada. É um 

trabalho Indo-Português do sec. 17º de ebano, com embutidos de marfim e madeira amarela. Os 

embutidos a toda a volta e cimo da caixa e tambem no interior da tampa, representam Carrancas, 

grinaldas, estrelas, etc. É no genero dos contadores grandes, que teem em baixo e dos lados 

sereias. É peça que não é vulgar. Eu pretendia por ela 500.00. V. Exa. quer que lha mande? 

Como tinha estado a espera de V. Exa. é essa a razão de a ela me não ter referido. Cuando [sic] 

vim eu falei a V. Exa. que tinha aqui 2 cousas, que era isto e uma moldura que tambem é 

interessante. E hoje as cousas raras são tão difíceis de arranjar. A caixa tem as seguintes 

dimensões 

Comp. 0,38 ½   Dos lados tem argolas de ferro 

Larg. 0,28   enfiadas em anilhas, aos  

Alt. 0,15    gomos tambem de ferro. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e ao Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

Verride, 29-XII-933 

Meu Exmo. Senhor e Amigo 

Que tenha passado boas festas do Natal de N. Senhor e tenha um Novo Ano cheio de toda a 

sorte de prosperidades e alegrias espirituaes, são os meus votos. 

V. Exa. tem toda a razão em estar admirado de eu não ter respondido, ainda, á sua 

atenciosíssima e mais que delicada carta de 13 p.p. mês. E o seu postal de 16 do corrente é uma 
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bem merecida repreensão ao meu imperdoavel descuido, apesar de redigido em termos os mais 

correctos, como é apanagio do meu Exmo. Amigo. 

Não houve da minha parte intenção de melindre ou desprezo; seria uma inqualificável vilania! 

Foram os muitos trabalhos da minha vida e a aluvião de correspondencia que, diariamente 

recebo. A maior parte do tempo ando saído curando da minha freguesia e, ainda, da dos outros. 

Para exemplo: A Pereira, fui quasi todos os dias, durante um mês, ensaiar um grupo coral para 

uma festa que ali se realizou no p.p. dia 26. Tambem estive 2 dias em Perião, 15 dias em Nuria, 

etc, etc. 

Mas vamos á resposta que, […]
164

 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Braga, 17 de Janeiro 1934. 
Telegrama nº 01135 

dr ernesto vilhena r s 

bento nº 187 lsb = l 187 --- 

 

---252 – ls braga 35, - 12, - 17, -14-15- 

---bom negocio. saraiva. = 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Janeiro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 19-1-934 

Com os meus respeitos para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio, sou a 

desejar que V. Exas. tenham passado bem. 

Ha 3 dias enviei de Braga a V. Exa. um telegrama, em que dizia negocio Bom. Vou explicar. 

Regressei hontem á noute, depois duma ausencia de Coimbra de 8 dias. Já á 1 mez que eu sabia 

da existencia de 2 imagens de pedra d’ança que em Vila Verde a 6k de Braga (casa do antigo 

conselheiro Feio) se encontravam e que sua Exma. familia desejava vender. 2 vigaristas 

antiquarios de Lisboa, ali tinham ido e nestas datas, com a minha mulher que ali esteve 15 dias, 

então o tal Carvalho da R. do Ouro ou Estoril. Com vigarisses os 2 por ali andaram com 

pequenos intervalos, um do outro, e nada fizeram. Nessa data eu tive conhecimento do caso. Lá 

fui e consegui com a seriedade e honradez, fazer o negocio. Tive que fazer o despacho de Braga 

a Aveiro e depois de Aveiro a Lisboa. Vão doc. Guias: 

Uma é a Santa com menino ao colo, sec. 14 que encimava uma das frestas da muralha de Braga. 

Veja V. Exa. documentos antigos sobre a cidade de Braga. 

Outra é o S. Pedro, que dizem ter pertencido á Capela dos Coimbras sec. 16º. Será? Deve ser, 

pois como vê, parece-se extraordinariamente com as figuras que estam lá! 

Precauções de Despacho. 

O actual Director do Museu, pretendia apropriar-se delas, pois interessa a historia de Braga! 

Isto absolutamente certo. 

Preço em romarias percorridas que ás 2 esculturas atráz mencionadas pediram e a outras, 5 

contos. 

Eu com todas as despezas, até entrar em Coimbra ficaram-me com 2.000.00 

Explicação Sincera 

Há 3 mezes que não ganho nada e é só gastar. 

Pode-me dár 3.500$00? 

Sou este seu criado que não tem descanso que se subscreve com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira 41 

Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Janeiro 1934, 

manuscrita.
165

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 22 Janeiro 1934 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia, sou a agradecer o cartão ilustrado hoje 

recebido. Como V. Exa. só alude á Santa, rogo me diga se tambem recebeu um São Pedro. Eu 

em 19 do corrente mandei uma extensa carta e doc. com a explicação das esculturas, 

proveniencia e historia, casa onde foram compradas, etc…Era registada, junto o registo. 

Como tem havido estes tumultos era favor V. Exa. dizer-me se recebeu as 2 esculturas e a carta. 

Pois da carta em V. Exa. dizendo, eu mandarei outra. Na ocasião em que V. Exa. pretender 

mandar dinheiro, rogo o não faça, sem eu dizer a V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Fevereiro 1934, 

manuscrita.
166

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 3/2/934 

Estimando que V. Exas. tivessem chegado bem, sou a dizer, que procurarei bem cumprir tudo 

quanto V. Exa. me disse e ainda o que a Lista contem, e que no Astoria V. Exa. fez. 

Esqueceu-me dizer-lhe, que era especial favor V. Exa. enviar-me o dinheiro para o Banco de 

costume – Sottomayor “Aveiro” 

Antonio Saraiva Nunes 

Tenho assim mais facilidades, e o cheque ser metido numa carta e enviada para aqui Coimbra 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

A conta que V. Exa. ahi tem, acrescida das compras em Coimbra, é: 

2 imagens de Braga, minha carta de 19 com guias c. ferro   3.500.00 

2 Travessas Índia           200.00 

Cofre charão            200.00 

          3.900$00 

Entrega de V. Exa. em 28 (noute)      2.000$00 

        Diferença 1.900$00 

Apresentando á Exma. Senhora a Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio, os meus 

respeitos, sou de V. Exa. creado mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Fevereiro 1934, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

De: Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira 41 

Coimbra 

Em 20/2/934 
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 Anotação manuscrita no topo da página: Postal 28/1/34. 
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 Anotações manuscritas no topo da página: R. 4/2/32; Carta c/ 1.900$00 em 14/2/34. 
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Exmo. Senhor Ernesto Vilhena. Com os meus respeitos, sou a acusar a carta, ultima de V. Exa. 

de 14/2/934 e junto o cheque de esc. 1900.00, liquidação nossas contas. Não era necessario 

pressa. Tenho trabalhado como um negro e nada. Em breves dias mando o S. Sebastião de 

Arganil, já fechei negocio e estou á espera dele. Já está pago. Se soubesse o que eu tenho 

trabalhado, V. Exa. pasmava. Enfim…algumas e boas esperanças me restam. Cuando [sic] 

enviar o S. Sebastião serei mais amplo em noticias. 

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. Hontem ofereci uma 

caldeirada em Aveiro aos meus amigos padres da área de Pombal, que ali foram. Um dia bem 

passado com os padres. Cousas precisas! 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Março 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1 de Março de 1934 

Com os meus respeitosos cumprimentos para V. Exa. e Exma. familia, sou a enviar a guia junta 

de c. ferro em grande velocidade, Nº 02775 de data 1/3/934, pezo 37 kilos. 

Váe segura porque o caixote veiu [sic] de Arganil e como verá estava já á 6 ou 7 dias no 

escritório da Baixa, sem eu saber, e eu não fui a despachar nem pude por Letreiros de fragil. No 

caixote e na guia que eu preenchi, ia ao Domicilio, mas nesta Guia junta nada váe. É favor V. 

Exa. amanhã sexta telefonar para o Cáes. 

É o S. Sebastião em que aqui falei de Celaviza (Arganil), mesma igreija da Santa que foi, a 

sentada. Envio o postal do padre (para ler e rasgar). 

Preço?...Os preços que V. Exa. artibue [sic] para o de Ceira e do Arieiro, naquele apontamento 

que á noute fez no Hotel com outras cousas, (nada se arranjou) pos 400.00 e 500.00 eram 

baixos. Eu pertendia [sic] por este já para dar alguma margem, com todas as despezas 650.00 ou 

700.00. Poderá ser? Escreva V. Exa. para aqui, mas não mande dinheiro. Eu em breves dias 

passarei por o seu escritorio e então tendo-o disponivel mo dará
167

. Vou ao Alentejo por causa 

dumas cousas e tenho que tomar a camionete no Barreiro. Necessito muitissimo falar-lhe com 

referencia a Santos. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

P.S. 

O premio de seguro está mal, não pode ser 36.00, em 500.00. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Março 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 7 de Março 1934 

Estimando o bem estar de V. Exa. da Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Snr. Dr. Julio, sou a 

agradecer o bonito postal de 3/3/934 de Plasencia. 

Tenho estado sempre para fóra, districto de Coimbra, onde cada vez tenho mais importantes 

cousas a tratar (entre mãos). Sigo amanhã para 2 localidades importantes do Districto de Leiria 

de onde darei a V. Exa. as minhas noticias e onde me demoro 8 dias, e depois é que passarei por 

Lxª tanto á ida como á vinda do Alentejo (onde me demoro) e nessas duas passagens por Lisboa 

procuro V. Exa. Tenho importantes comunicações a fazer-lhe. 

Vejo que gostou do S. Sebastião (deveria ahi ficar ao pé da Santa Sentada) para sempre se 

recordarem da terra donde vieram. Como na minha carta (creio eu) dizia entre 650 e 700, 

deveria ficar nesta ultima importancia. Não calcula á 8 dias, que gasto por fora em media 120.00 
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 Sublinhado manuscrito. 
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por dia, e só promessas por enquanto. Vá lá que ultimamente, não me teem falado no Bispo. Já é 

andar com um pouco de sorte. 

Em breve darei a V. Exa. novamente noticias. 

De V. Exa. com a Maior Consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 24 de Março 1934, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Alcobaça 24/3/934 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a pedir desculpa de por ahi não ter ido, mas nada fiz nem nada 

havia bom em Serpa e Beja, e para não perder tempo segui ao Norte. Tenho imenso interesse em 

ver as colecções de V. Exa. mesmo para estudo, e como V. Exa. auctorizou a visita, irei ahi 

depois de ferias de paschoa. Tenho que novamente ir a Lisboa por causa do divorcio que já 

começou e eu pretendo contestar. Ela está com pressa de se casar. Na 4ª feira já estou em 

Coimbra e tratarei de até lá arranjar alguma cousa. 

Meu respeito á Exma. familia de V. Exa. De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 26 de Março 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Alcobaça 26/3/934 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia, sou a dizer-lhe que só hoje á noute saio da 

região de Alcobaça – Aljubarrota, Batalha, que percorri toda. Deixei varias cousas importantes 

em vista, nesta importante região, que muito me váe dar que fazer.  

Entre essas cousas, “Esculturas” um importante S. Pedro dos que sabe. 

Como compras apenas, um rico copo que muito irá enriquecer a colecção de V. Exa. 

De resto milhares de cousas para Bric á Brac vulgar, que não comprei porque não vale a pena. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Março 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejo que V. Exa. chegue bem e Exma. Senhora e Menino. 

Eu apenas cá estou desde esta noute. 
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Vim encontrar das cousas em que lhe falei em Lisboa, correspondencia varia alegando ser a 

presente semana má para estas cousas e outros pontos de vista em que se alega que deverá haver 

socego porque só com tempo as cousas se arranjam. 

Hoje 5ª um padre mandou-me um S. Sebastião mutilado em que ahi em Lisboa, falei a V. Exa. 

É para alguma cousa encontrar no Hotel á chegada de V. Exas. 

Amanhã sexta e domingo vou ao concelho de Coimbra ver se consigo alguma cousa. 

Se lhe agradar o junto S. Sebastião, V. Exa. fará o preço que quizer. É cousa sem importancia 

positiva. 

Logo á noute mandarei a Beleza do copo, que comprei em Alcobaça. 

Nesta Vila para onde volto já para a semana e sua região, muito temos a conversar. É uma cousa 

importante! Temos uma 2ª Edição de Aveiro e sua area. 

Estou escrevendo para Salzedas – Lamego, para enviarem o S. Paulo sentado numa cadeira – 

peça em talha rica directamente dali para sua casa em Lisboa, visto de já não haver tempo de V. 

Exa. aqui o ver. 

Bem sei que fica com ele, <pois é Bom e raro>, mas se o não quizer eu depois o mandarei 

buscar a casa de V. Exa. 

Vamos alem disto ver que mais arranjarei nestes dias em que V. Exa. aqui está. 

Muito grato 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., s.d. [1 de Abril 1934], manuscrita.
168

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Desculpe V. Exa. o papel, mas não tenho cá outro. 

Não tinha hoje correio, mas como V. Exa, tem ou mostrou interesse em levar o S. Bento ahi o 

envio. É uma bonita peça e se houver alguma novidade de preço, V. Exa. querendo dará depois 

mais alguma cousa. 

O que houver eu lho comunicarei. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 
169

Aurora 

É conveniente dizeres no Astoria para dizerem ao Exmo. Sr. Vilhena que chegaram agora de 

Camionete 2 caixotes e se ele pode aqui chegar. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Abril 1934, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 4/4/934 

Estimo que V. Exa. tivesse chegado bem e a Exma. Senhora sua esposa. 

Recebi hoje carta do padra que por os 2 Santos (S. Bento? e S. Sebastião) pediu mais uns 

dinheiros. Já hoje paguei, paciencia de não poder ter melhor Lucro. A mão está lá e braço e 

quando ele ma mandar a enviarei. (Isto referente ao S. Bento? que V. Exa. levou no auto. Tive 

que alem disso pagar os caixotes a mais e carreto até á estrada e daqui para á estação e hotel do 

S. Bento? Novamente envio a conta de compras agora efectuadas, por isto acima, um pouco 

aumentadas. 

S. Sebastião sem pés      200.00 

Caixa de prata       120.00 

Copo com dourados etc     200.00 

S. Sebastião em branco     100.00 
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 Anotação manuscrita no topo da página: 1/4/34. 
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S. Bento (a)
170

   (700.00)
171

     600.00 

Despezas: embalagem e carretos á estrada de Arganil   25.00 

3 carretos em Coimbra         5.00 

         1.250.00 

Entrega de V. Exa.      1.000.00 

    Diferença      250.00 

   Augmento 100.00      350.00
172

 

Junto Guia Grande Velocidade ao Domicilio data de 4/4/934 Nº 03586. Pezo 55k. 2 caixas 

contendo as 2 imagens de S. Sebastião referentes ás compras de agora e atráz citadas. Sigo 

agora rapido a Aveiro onde me chamaram e dali sigo logo a Alcobaça, onde já estou sexta-feira. 

Para aqui não escreva V. Exa. aguarde minha carta em Sabado de manhã. 

De V. Exas. seu criado obgº 

a) Saraiva Nunes 

P.S – Não descuro negocios de V. Exa. escrevi hontem e hoje perto de 50 cartas a varios entre 

os quaes dono e feitor da Quinta S. Tome Soure. 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 7 de Abril 1934. 
Telegrama Nº 00453 

ernesto vilhena r s bento 187 lsb 

 

-218 alcobaca 43 16 7 12/20= 

espero venha amanhan estou pensao central telefone 54 - saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 9 de Abril 1934, manuscrita. 

Alcobaça em 9 abril 1934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Fiquei imensamente desconsolado em não ter vindo no domingo, como V. Exa. em Coimbra 

prometeu. 

Junto Guia c.f. Nº 4908 em Grande Velocidade, despacho em 9/4/934 da Central de Alcobaça a 

Lisboa P. Vai ao Domicilio. Tem o pezo de 152 kilos e vai por engano da pessoa a quem disso 

aqui hoje encarreguei, o Destinatário (Eu Saraiva Nunes) em vez de ser V. Exa. mas váe o nome 

da rua certo R. S. Bento Nº 187. V. Exa. ahi mandará percorrer o c.f. 

A remessa compoe-se de 3 caixotes, que conteem o seguinte: - 

1º Uma imagem de Santa colorida que deverá ter 0,84, na cabeça um diadema de pedras ao lado 

um castelo, quasi da altura dela com suas portas, janelas etc (a parte de cima partida vae ao lado. 

A cabeça está meia segura ao corpo. Numa das mãos tem 1 patena. Creio ser Santa Barbara. É 

de feições correctas e o seu vestuario bem lançado. Julgo ser sec. 16º. 

2º Uma santa com menos de 70 cm, porem cara tambem bonita, numa das mãos um Livro e na 

outra um Castelo. Será tambem Santa Barbara. 

3º uma santa sem cabeça, de resto completa. É Santa Catarina. É apenas como doc. Junto váe 

uma naveta de metal, em forma de galião de alto bordo e uma caldeirinha com carrancas dos 

lados das azas. 

O 1º comprei-o na Vila de Cela, que outrora era donatária dos frades de Alcobaça. 

O 2º e 3º comprei-o na Vila de Evora. Tambem donatária dos frades de Alcobaça- 

Sugeito as peças enviadas á apreciação de V. Exa. 

Pedia  

1º Santa Barbara     700.00 
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 Nota (a): por esta peça se entender depois com o braço dará mais alguma cousa. Creio ser bom 

exemplar sec. 16º não é verdade? 
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 Parêntesis em letra de outra mão. 
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 Toda a linha em letra de outra mão. 
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2º Santa Barbara     500.00 

3º Sanra Catarina s/ cabeça      50.00 

Naveta em forma Galeão ?    100.00 

Caldeirinha c/ carrancas ?    150.00 

               1.500.00 

Transporte p/ á estação, caixotes etc     20.00 

     Total          1.520.00 

Estou mandando fazer uma caixa para um importante S. André que pertence á igreija de Cela, e 

que deve seguir amanhã. 

É uma rica peça pena é alguns pequenos defeitos que já tem. No nariz e Livro. Barbas 

importantes frizadas e douradas etc. 

Não escreva que não vale a pena e já aqui me não encontra. 

Sigo amanhã a Peniche e depois a Lisboa, onde devo estar em Sexta ou Sabado a receber as 

ordens de V. Exa. 

Devo aqui voltar mais tarde. 

Tenho tambem um importante prato flamengo etc. 

Evora – Cela – etc igreijas 

Turquel. 

Sam pontos riquissimo, ambos Monumento Nacional. O Alberto Correa esteve ali á pouco, 

pintando. – Faziam parte do grupo das 13 Vilas dos frades de Alcobaça. 

[…]
173

 

É muito grande. Não calcula V. Exa. 

Meus respeitos 

De V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 11 de Abril 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Alcobaça em 10 abril 1934 

Junto envio a V. Exa. uma guia de G. Velocidade Nº 4910 de 10/4/934 ao Domicilio. Consta 

d’uma caixa segura, contendo um Santo André com mais d’um metro, boa expressão, barbas 

frisadas como a do Espirito Santo e outro Santo André, que de Aveiro no ano findo, despachei, 

colorida com dourados. Boa escultura. Tem ao sair daqui, 2 defeitos, nariz esfacelado e parte do 

Livro. Pertencia à antiquissima Vila de Cela, dos Coutos de Alobaça. 

Terá assim um bom exemplar. Mandei fazer um caixote de proposito. Peço 

Escultura S. André   1.500.00 

embalagem         30.00 

     1.530.00 

Esteve aqui hoje o Dr. Vergilio Correia, por força queria saber o que eu andava fazendo. 

Já aqui tenho um riquissimo e grande prato flamengo, que pertencia á Vila de Evora dos coutos 

de Alcobaça. 

Conforme eu hontem disse V. Exa. não escreva para aqui. 

Meus respeitos á sua Exma. familia. 

Seu mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 11 de Abril 1934, 

manuscrita.
174

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Alcobaça 11 de Abril 1934 
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 Uma página em falta. 
174

 Anotação manuscrita no topo da página: Carta em 17/4/34 c/ cheque 3.560$00 s/ Aveiro. 
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Meus cumprimentos. 

Envio hoje com a Tarifa 8 já paga ao domicilio Senha Nº 3869. 

É um prato flamengo da antiga e importante Vila de Evora. 

É dos modelos grandes 

Peço       Esc. 400.00 

C. f. etc palha e caixote             10.00 

              410.00 

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Já não vou a Lisboa esta semana, tenho as minhas finanças más. 

Sou de V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

P.S. Não vale a pena escrever para aqui. Sigo amanhã para Coimbra a descansar. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Abril 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 14 abril 1934 

Meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia. 

Acuso a carta recebida hoje com data de 13. Neste dia envio telegrama, dizendo achar bom V. 

Exa. não ir amanhã a Alcobaça. É o seguinte: - 4ª feira desta semana naquela região foram de 

noute arrancar 2 pias de puro gotico á igreija, o sacristão e varios por ordem do padre, Comissão 

etc me entregarem. Mas…foram surpreendidos por outros cavalheiros contrários que de manhã 

arranjaram reboliço. 

Deveremos deixar para uns dias e se no proximo domingo não houver duvida por parte de V. 

Exa. poderemos então ir ver naquela região diversas cousas. 

S. Pedro de Cós – A Comissão (Dose) está dividida, uns querem, outros teem medo e ainda 

outros não querem. Ofereci de principio 500.00 e agora dei ordem para ir até 800.00 a oferta. 

Esta proxima semana – enviarei: alguns ferros artisticos de igreija – Uma carunchosa escultura 

em madeira. E uma magnifica estatua de S. Francisco sec. 16º a escultra mais rica em cabeça 

que tenho encontrado. Pertenceu ao Convento dos Capuchos do concelho de Alcobaça. E não 

deverá ir mais nada.  

Por aqui nada de correspondencia agradavel. Por Aveiro rica escultura em vista N. Senhora dos 

Navegantes. Mas nada decidido. 

O dinheiro causa-me arranjo V. Exa. segunda-feira, enviar-mo para Aveiro. Eu ali vou 3ª feira e 

depois sigo novamente a Alcobaça. 

Antonio Saraiva Nunes 

Hotel Avenida 

Aveiro 

Meus respeitos ao Exmo. Sr. Dr. Julio e Exma. Senhora Dona Amelia. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Abril 1934. 

[Sobrescrito] 

Telegrama Nº 00965 

ernesto do [sic] Vilhena rua sbento 187 L 

 

---261 coimbra 69-15-14-16,25--- 

-segue carta nao convem ir amanhan : saraiva 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Abril 1934, 

manuscrita.
175

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 20 de Abril 1934 

Com os meus cumprimentos para V. Exa. sua Exma. esposa e Exmo. Senhor Dr. Julio, sou a 

acusar a recepção da carta de V. Exa. com data de 17 do corrente mez recebida em Aveiro e o 

incluso cheque de 3.560.00 como
176

 liquidação das Contas que reconhecido agradeço. 

Sciente do exposto em referencia á Caldeirinha e naveta
177

. Está bem tudo. 

Tenho tudo escriturado, o que no concelho de Alcobaça existe e que não consegui comprar
178

. 

Sou cousas curiosas. 

[…]
179

 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Alcobaça, 21 de Abril 1934, manuscrita. 

Alcobaça 21/4/934 

Cheguei hontem a esta terra, tendo hontem mesmo procedido ao despacho constante da Guia 

junta. É a Nº 4934 G. Velocidade de Central de Alcobaça ao Domicilio. 2 caixas pezo 178 kilos 

Consta do seguinte: 

Caixa    8 k pezo 

Contem: - 1 Escultura de madeira com varias mutilações e muitissimo carunchosa, terá valor 

para a sua colecção, não terá? Não sei! 

2 ferros de meter na parede destinados a suspender lâmpadas (eram do convento). 

Váe uma roldana embrulhada em jornáes, que é dum deles. A Escultura de madeira era da 

igreija da Vila de Cela. 

Peço – Escultura madeira      200.00 

 2 ferros       100.00 

        300.00 

1 Caixa   pezo 178 k. 

Escultura 1,20 (em caixa propria de madeira solho) 

É S. Francisco. Estava no Nicho do Convento dos Capuchos (senhorios de Alcobaça) ao Senhor 

dos Aflictos. É hoje propriedade particular. Creio ser escultura sec. 16º. Da sua beleza, 

assombrosa cabeça etc nada digo, V. Exa. melhor do que eu a avaliará. 

Peço        2.000.00 

Caixote desta e das cousas anteriores         40.00 

        2.040.00 

Para comprar, eu em negociações, ou ainda em vista nada mais tenho, por enquanto. Como digo 

posteriormente mandarei o que em arte e bom ainda se encontra nesta região. 

Sigo a Peniche. Ás Caldas não vou, por varios motivos e ainda porque V. Exa. ali tem como 

disse em tempos o Sacristão d’uma igreija que trata disto para V. Exa. 

Tudo quanto em Alcobaça e seu termo consegui arranjar, foi em parte devido ao auxilio dum 

cavalheiro daqui, sem o qual a minha missão teria sido ardua, senão impossivel. Dentro dos 

meus lucros o gratifiquei largamente. Como aqui pensão em organizar Museu, as pessoas cultas 

desta Localidade viam sempre com antipatia a minha chegada e estagio. Era frequente, passar 

nas ruas, outras em cafes ou chegar de auto de varias localidades e ouvir “Cá está o espertalhão, 

etc”. É este um trabalho cheio de muitas sensaborias, conquanto lucrativo. 

Não perco portanto a esperança de voltar a esta terra, onde me podem ser resolvidas importantes 

cousas, que as mãos de V. Exa. poderam ir ter. 

Mas como digo de positivo não há por agora mais nada. 
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2ª feira de onde estiver darei as minhas noticias. Meus respeitos a V. Exma. familia. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Junto 2 noticias, cortadas esta semana dos jornáes de Lisboa, com as observações juntas. 

Com quem seria? 

Ou Nascimento, ou com o cavalheiro, que vendeu a cruz ao Abílio de Carvalho da R. Ouro. 

 
É o nome verdadeiro da Santa, que no ano passado vendi, quando V. Exa. veio de Paris e de que 

á Exma. Senhora Dona Amelia mandei fotografia. 

De Alcobaça escreveram-me dizendo que os cavalheiros das pias goticas so chegaram 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Abril 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 25 Abril 1934 

Desejando que V. Exa. e sua Exma. familia tenham passado bem, sou a informa-lo dos meus 

passos depois da minha carta de 21 do corrente de Alcobaça. 

Cheguei hoje a Coimbra e de Alcobaça segui dereito a Peniche aqui visitei: Capela do forte 

“Santa Catarina” nada de pedra e em madeira nada de notavel. Igreija de S. Pedro muito vasta. 

O orago é de madeira e está a arranjar. De pedra nada. Num altar lateral 2 boas imagens de 

madeira, trabalho estrangeiro, dum navio que ali deu á costa. Misericordia nada em pedra. Bons 

azulejos e dezenas de quadros que atribuem a Josefa d’Obidos. Igreja N. Senhora da Conceição. 

Explendidos azulejos. Nada em pedra. Capela dos Passos em ruina, 2 paneaux com azulejos 

azues e brancos, vazos grandes com flores. Igreija de N. Senhora da Ajuda. Bons azulejos e 

boas esculturas em madeira. O orago é uma magnifica escultura em pedra, com menino ao colo. 

Imagem colorida ao centro do altar-mor. Não vendem e é de grande devoção da numerosa classe 

piscatoria.  Sube [sic] que desta igreija venderam á 2 mezes 2 esculturas em pedra. Era para 

seguir ainda a Athouguia da Baleia (famosa igreija gotica) e Serra d’El Rey mas não me detive 

nestas duas terras, por saber que esta região já foi batida. 

Óbidos – Como V. Exa. já deve ter visitado esta antiga vila que toda um Museu, aqui nada 

consegue. Tem guia do visitante muito bem feito. Nele a fig 
180

 vê V. Exa. a Capeça de S. 

Martinho. É pertença dos Herdeiros do Visconde de Sacavém foi cedida por emprestimo á 

Comissão de Turismo, para instalação do Museu Regional. Como Museu nada tem de notável, 

só curiosidades. Como digo a Capela é particular data de 1331. Pertence ao mesmo dono, está á 

entrada á esquerda no altar e sob uma misula, uma Imagem pedra sec. 14º a que dão o nome de 

Virgem da Maternidade no catalogo. É uma interessante e rara Senhora do Ó. Julgo que V. Exa. 

com as suas elevadas relações em Lisboa, a possa adquirir aos Viscondes Sacavém. Segui 

depois á Batalha e a S. Jorge (capela). Vi na retaguarda da Capela por uma pequena janelita 

muito estreita o S. Jorge de pedra a Cavalo. É muito interessante.  
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 Espaço em branco. 
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. Informou-me o Mestre de Obras que está emparedada não só esta escultura como 

mais 2 outras. Ficou de ver se a consegue. Tem que interiormente se rasgar um bocado de 

parede. Vamos a ver. Pode V. Exa. escrever para aqui Coimbra, donde por esta semana não sáio. 

Os meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. De V. Exa. com a 

maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Abril 1934, 

manuscrita.
181

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 26 Abril 1934 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 25 do corrente. 

Fiquei como morto, com a resolução de V. Exa. mas que lhe havemos de fazer, senão resignar-

me. Foi-se o lucro de tanta massada. É favor V. Exa. mandar para a casa que indica as peças que 

V. Exa. não quer. 

Desde que V. Exa. aqui esteve que tenho tido correspondencia aturada, com o Exmo. Sr. Jacinto 

de Vasconcelos. É velho e rabugento e não se consegue nada com o homem. No entanto 

quaesquer destes dias, eu vou a Soure novamente e dali escreverei a V. Exa. para lhe mostrar 

que ali fui. Darei tambem umas voltas para ver se consigo alguma cousa dos apontamentos (3 

papeis) que tenho com indicações de V. Exa. Por esta região estarei agora uma larga temporada. 

Os meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada de Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Maio 1934, 

manuscrita.
182

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 2 maio 1934 

Meus respeitos para V. Exas. Recebi a carta de V. Exa. de 1 do corrente que muito agradeço. 

Agradeço o conforto que V. Exa. me dá, com referencia ás santidades, tenho cada vez mais 

medo destes negocios. Bem sei que V. Exa. quando gosta paga as cousas generosamente, mas 

tenho a impressão de que ao Antonio Viana e aos Cavalheiros do Porto, V. Exa. as paga melhor. 

Eu não tenho estado inativo. Hontem andei para os lados da Louza 15k a pé vi magnificas peças 

Renascença Coimbrá sec. 16º. Um assombro!
183

 Hoje recebi carta do fidalgo de Soure, dono da 

Quinta de S. Thomé, onde está a N. Senhora da Finisterra. Envio-o-a para V. Exa. rasgar e ler. 

Veja o que ele diz na parte a encarnado. E antes disso escreveu-me outra no mesmo theor. Nada 

feito em vida desse Cidadão; O velho pretende apenas vender louças ordinarias. O Barjona de 

Freitas
184

 devia á dias vender ahi uma Escultura a V. Exa. Era desta região de Soure e pertencia 

ao numero das minhas investigações. Mais uma desilusão. Recebi hoje carta urgentissima dum 

padre de Travassô – Águeda, com 2 esplendidas fotos afim de eu amanha quinta-feira ir ver 
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Duas esculturas de pedra para as quaes á mais compradores, e pretende-se saber o maior lanço. 

Os compradores deve ser gente do Porto. As fotografias dam-me essa impressão. Nem o padre 

as mandava tirar tam bem.  

Se as imagens do concelho de Agueda
185

 me forem adjudicadas a mim, tenho a impressão que 

V. Exa. mas pagará bem. Quando fôr a Arganil já trago a mão e braço de S. Bento (?), esteja V. 

Exa. descansado. Tambem não me esqecerei de lhe mandar os informes utilitários das 

antiguidades existentes nos Coutos de Alcobaça, estou á espera dumas respostas 

complementares, estou ancioso de lhe dar essas importantes informações, que abrangem as 13 

antigas Vilas fradescas, hoje freguezias pertencentes a 3 concelhos (Alcobaça – Caldas – 

Nazareth). 

Tenho imensa pena, mas já não tenho tempo de lhe enviar as 2 magnificas e nitidas fotografias 

que se vê serem do mesmo artista que tirou as 3 que V. Exa. á tempos me mostrou no Astoria, 

das compras
186

 efectuadas no Porto. Uma representa um S. Pedro e outra uma santa com menino 

ao colo. Creio serem peças sentadas. Conforme o que amanhã se passar eu de lá comunicarei a 

V. Exa. O S. Pedro é peça interessante, grande mitra de ordens na cabeça, farta cabeleira e 

barbas frisadas. Numa das mãos grande chave. Está vestido de capa e de sobrepeliz, sapatos de 

bico. Puro sec. 14º ou talvez mais antigo. Como digo tenho mais correspondencia do homem, 

todo ofendido em lhe falar na Senhora da Finisterra e na outra da igreija de Soure, nem pensar 

nisso. Muito me favorecia V. Exa. em me mandar em vale do correio os 200$00 da caldirinha
187

 

e Ferros aqueles que referia em sua carta de 25/4/934, mesmo para aqui Coimbra. É para 

despezas pois estou gastando muito em viagens. Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona 

Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 4 de Maio 1934, manuscrita.
188

 

Aveiro 4 Maio 1934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Conforme minha carta de 2 – Coimbra certifico que vim hontem á região de Águeda e hoje 

ainda aqui estou em Aveiro. 

Junto as 2 fotos a que referente [sic] aos objectos na minha carta eu aludia. Lá fiz a minha 

maxima oferta e pelo preço – oferta creio que serei o preferido. 

São 2 boas peças que espero V. Exa. dará uns continhos. 

O que a fotografia não diz, vou eu explicar. 

S. Pedro: 

É perfeito. Não tem defeitos. Colorido antigo. 

Está sentado. Altª 0,63 Fins sec. 13º 

Santa Menino ao Colo: -  

Colorida. Sentada. Altª 0,68 Fins sec. 13º. Sem defeito. Apenas o seguinte se vê claramente na 

fotografia: a corôa foi serrada e está solta na cabeça. 

Rogo V. Exa. responda para Coimbra do que entender ás minhas cartas de 2 e hoje 4 do 

corrente e fazer-me o grande obsequio de me devolver as fotos para enviar ao padre que por 

poucos dias mas confiou. 

De V. Exa. com consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Maio 1934, 

manuscrita.
189

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 7 Maio 1934 

Com os meus respeitos para V. Exa. e sua Exma. esposa e Exmo. Sr. Dr. Julio, sou a agradecer 

as cartas de V. Exa. com as datas de 3 e 5 do corrente e bem assim o incluso Vale do Correio de 

200.00 que agradeço. Igualmente agradeço a V. Exa. a oferta dos 5.000.00, vamos a ver o que o 

padre resolve. Até agora nada está resolvido. 

Aquela Santa Catarina, que está naquela capelinha aqui nesta estrada onde eu moro, ao cimo do 

Calhabé, num logarsito chamado o Arieiro, que estava na sacristia, Recorda-se? V. Exa. nos 

apontamentos que me deu escriturou-a bem como a um S. Sebastião, pois bem, eles resolveram 

vender a Santa Catarina, mas fixaram-me nos 600$00 e dali não arredam. É boa, como sabe. 

Como V. Exa. aqui vem em breve, e como é aqui em Coimbra, V. Exa. a verá novamente, e 

leva-a no carro querendo. Coimbra agora depois das chuvas, está mesmo linda. 

Monte-Mór [sic], Arganil e sua região e ainda Cantanhede, são terras que estam dentro das 

minhas viagens. 

Vou agora 8 noute (convem de noute) ao Concelho de Miranda do Corvo com uma Camionete 

buscar 4 magnificas peças Renascença. Mandarei depois as fotos. Venha aqui no Sud, creia que 

V. Exa. ficava espantado […]
190

 

 
a) Saraiva  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Maio 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 9 de Maio de 1934 

Meus respeitos a V. Exa. Desculpe esta correspondencia sempre tam seguida. 

Sigo novamente esta tarde á região de Águeda por causa do S. Pedro e outra Santa, devo estar 

em Coimbra amanhã 5ª feira á Meia Noute.
191

 

V. Exa. Recebeu minha ultima carta de 7 deste mez? Em pensamento rogo a V. Exa. se 

transporte á Sé Velha ou a outro qualquer monumento de Coimbra que tenha assuntos 

Renascença. Na Sé Velha o Retábulo da Capela Absidal. 

Tenho desde a noute de 7 do corrente aqui em casa 4 baixos Relevos representando os 

Evangelistas, pedras pezadas ás quáes por espaço exíguo não posso fotografar e me estam por 

razões varias causando transtorno aqui, e pezo. Sam as imagens de S. João – S. Marcos – S. 

Lucas – S. Mateus. 
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Renascença Coimbrã, sec. 16º para não comprometer esta carta, que não vai registada, depois 

lhe direi donde vieram. É tudo segredo. Digo para V. Exa. se reportar á Capela absidal, porque 

as esculturas teem ao cimo nichos como os das Esculturas desta Capela, e o trabalho é identico. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. De V. Exa. com a maior 

consideração muito obº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 9 de Maio 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Aveiro 8 Maio 1934 [sic] 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Na carta que escrevi em Coimbra á pouco esqueceu-me de dar as dimensões dos Baixos Relevos 

Renascença. 

Tem cada 0,94 x 0,40 

A Capela Absidal da Sé Velha que tem cousas semelhantes é a do Sacramento. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 12 de Maio 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aveiro 12 Maio 1934 

Em 10 como lhe comuniquei nada fiz com os Santos, mas voltei aqui novamente hoje. O paroco 

nas ultimas tentativas de 10 disse-me que não fazia negocio sem eu ficar com mais 2 que lá 

tinha e que julgava muito secundarios, mas que os melhores ajudavam a venda destes. Hoje 12 

fechei o negocio e trouxe as peças nas condições que o padre pretendia. Junto Guia de grande 

velocidade Nº 13902 despacho de Aveiro de 12 corrente, segura pois não tive tempo de por 

Fragil e amanhã o cáes estava fechado e ainda V. Exa. sai em 15 do corrente. 

Contem a dita Guia 3 caixas ao Domicilio, contendo: 

1ª caixa  1 Santa Ana sec. 14 

2ª caixa  1 S. Pedro    sec. 14 

3ª caixa  1 S. Braz e 1 S. Sebastião mutilado. 

V. Exa. tenha paciencia, mas o padre não vendia umas cousas sem as outras. 

Conta 

As 2 Sec. 14       5.000.00 

S Braz e S. Sebastião Custo        400.00 

3 caixotes e carretos     nada      -------- 

        5.400.00 

Já cortei da Lista a Santa Catarina do Arieiro e V. Exa. não querendo é cortar tambem. Recebi 

ultima carta de V. Exa. de 7 do corrente. 

Como V. Exa. sai para o estrangeiro querendo pode-me mandar o dinheiro em cheque a pagar 

em Aveiro, mas em carta para Coimbra, para onde vou a descansar. Mandarei as fotos logo que 

possa dar com peças Renascença. 

Meus respeitos a Exma. familia. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada Beira Nº 41 

Coimbra 
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Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Maio 1934. 

[Sobrescrito] 

Telegrama Nº 722 

senhor ernesto vilhena rua sao bento 187 lisboa 

 

3553 lisboa de coinbra 110 13 13 14/47 

esperarei filho vossa excia = saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Coimbra, 30 de Maio 1934, 

manuscrita. 

Exma. Senhora Dona Amelia 

Coimbra em 30 Maio 1934 

Muito estimo a saude de V. Exa. e do Exmo. Senhor Dr. Julio e que do estrangeiro V. Exa. 

receba noticias de saude do Exmo. Senhor seu marido. 

Comecei hontem 29 a trabalhar e fui bem sucedido. Envio junto guia c.f. de caixa contendo: 

1 Santa coroada de boa escultura e 1 estante de ferro para Missal com os dizeres “Ave Maria” e 

com cremalheira para a maior ou menor inclinação do Livro. Estas 2 peças foram compradas em 

Penela, vila a 34k de Coimbra, de nobres tradições e onde ainda não tinha ido. Comprei-as 

particularmente ao Secretario da Camara Municipal de Penela, Senhor Alipio Peres Furtado 

Galvão. 

Apezar de na Guia não ir mencionado, no Caixote vai a indicação ao Domicilio. 

Pretendia ver se o Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena, dará por as 2 peças 1.200$00. 

Meus respeitos ao Exmo. Sr. Dr. Julio 

Sou de V. Exa. com a Mais alta consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Coimbra, 8 de Junho 1934, 

manuscrita.
192

 

Exma. Senhora Dona Amelia 

Coimbra 8 de Junho de 1934 

Muito estimo o bem estar de V. Exa. e de seu Exmo. filho e noticias boas do Exmo. Sr. Ernesto 

de Vilhena. 

Muito desejava que V. Exa. na volta do Correio me mandasse dizer o que vou expor, pois estou 

em cuidado com relação á 1ª cousa.  

Em 30 enviei para Lisboa e ahi para a R. Sam Bento um caixote contendo 2 peças antigas cujo 

despacho foi em 29. Estou com referencia a isto em cuidado, e desejava apenas que V. Exa. me 

mandasse dizer, Recebi. Tambem pretendia que V. Exa. me mandasse dizer pois do estrangeiro 

o Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena em face da foto que eu lhe entreguei no Sud, possível é, que 

para V. Exas. algumas impressões ele tivesse comunicado, refiro-me ás 4 pedras baixos relevos 

que o Exmo. filho de V. Exa. aqui a proposito veio ver. Era creia V. Exa. um grande negocio. 

Teem-me feito aqui um grande transtorno, pedras muito pezadas e ocupando uma Sala onde 

entra toda a gente. Possivel é que S. Exa. em face tambem da vistoria do Exmo. filho de V. Exa. 

as não queira ou não tenha interesse nelas. Creio bem nisto, para mais do estrangeiro costuma 

sempre mandar-me um cartão ilustrado e agora nada mandou. Eu não ficarei desgostoso com 

isso, o que pretendia era uma solução para poder dispor das pedras. Creia V. Exa. que é um bom 

favor que V. Exa. me faz, em […]
193

 

 

P.S. Não posso ir a Lisboa de modo que V. Exa. escreverá dizendo o que resolve acerca deste 

assunto.              a) Saraiva 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Junho 1934, 

manuscrita.
194

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena e meu bom amigo 

Coimbra em 10 de Junho 1934 

Meus respeitos a V. Exa. sua Exma. esposa e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

Acuso hoje recebida a carta de sua Exma. Esposa acusando a recepção duma Santa e descanço 

[sic] de missal em ferro. Recebi tambem hoje telegrama de V. Exa. acusando o recebido em que 

V. Exa. oferece 3.500.00 por o jogo de 4 peças de pedra Renascença. 

A minha pressa toda era em virtude de receber oferta de V. Exa. para eu ver o caminho a seguir. 

Sabe V. Exa. que lhe vendi peças boas eu o sei, e baratas, mas…tambem aceitou peças más. Eu 

o sei, e reconhecido o agradeço. Se eu tivesse o sentimento de alguns cidadãos seus conhecidos 

e meus não teria estado com esperas, vendia! Mas eu sou reconhecido! Muito! 

Não quero com esta carta forçar V. Exa. nem tam pouco pedir qualquer cousa que não seja o 

justo. Não, sou sincero, e em todas as cousas da minha vida de antiguidades V. Exa. será sempre 

o ouvido e o preferido. 

Vou entrar no caso. 

As 4 peças (Jogo Renascença) teem a oferta de 5 contos. 

Como aqui vieram uns cavalheiros já 3 vezes, hoje foi a ultima, num carro Luxuoso, seguiram a 

Lisboa, regressam aqui a caminho Norte 5ª feira, quem indicou esta casa? Não sei! Quem são? – 

Vou explicar – Um é o Barão de Rulken. Proprietario do Paço da Palmeira – Braga, e com mais 

outros prédios ali. 

Junto e pode rasgar. Carta do pai da minha governanta em Braga, a quem eu pedi informações 

seguras. 

Sou pobre, e não posso perder diferença tam grande. V. Exa. é o preferido. Vou ali 4ª feira ao 

cortejo e depois V. Exa. me dirá. A esse Barão chamam-lhe aqui o Barão Americano. 

As cousas que V. Exa. ahi tem e que agora foram, V. Exa. fará o favor de as recambiar para aqui 

caso não queira. Em Lisboa não as quero. Já mandei vir o S. Francisco (dei ordem á casa 

transportes Ramos). Mandei depois disso muita cousa para a casa Bastos preços baratos, e eles 

nada vendem. Além disso são um pouco insolentes. Eu não tive culpa em que V. Exa. para lá 

mandasse o S. Francisco. Ahi lhe mostrarei a carta deles. Do S. Pedro aqui foram umas invejas 

medonhas e de tal modo que o Cidadão Viana disse ao meu empregado que os americanos 

davam 20 contos e que ele daria de custo 6 contos. Uma pandiga! 

Meus respeitos a V. Exas. sou de V. Exa. com a Maior Consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Braga 8-1934 

Exmo. Sr 

Saraiva de façe [sic] da sua muito estimada carta a cual [sic] muito estimei pur [sic] saber que 

estavam todos bem. 

Com respeito au [sic] pereguntado [sic] a cuinta [sic] que esse Snr comprou é a seguinte eu foi 

[sic] logo que recevi que estava a almuçar (pur sinal um almoço bem rasca) mal acabei fui a 

palmeira na camiunete [sic] ter com um amigo para culher emfurmações [sic]. Como u Sr me 

dis que tenha cuidado, teve ú maçimo [sic]. Esse A. é empregado em braga na rua do carvalhal. 

Mas não estava lá porque estava duente [sic] foi a palmeira como Ja diçe emcontrio [sic] numa 

laije de bebidas (Ja esta a ber) cumversei culhi tudo. A cuinta é boa mas tras grandes obras. a 

casa é antiga mas ú antigo fica tira a teilha belha dus caseiros pom na casa del, aus caseiros da 

lhe nova faze tudo ao antigo. Dis que é um ricanho (como se dis aci) mora nas galinheiras (em 

braga) tem um lindo predio. Gosto muito estrabagante á porta estava um lindo carro Bebrão [?] 

Nº 28823 estava em oberçerbaçoes çhigão um carro Fiet Ja bastante usado, parçia um caxeiro au 

amigo do fulano, tem um entrepte ganha 1000 e tal iscudos pur mes, é de vila nova a cuinta foi 

comprada a um fulano Dr. Bilhêna cunhecido pur a casa dus Gasparinhus fercuenta us milhores 

cafes tem uma criada só e u entrepete compra gasulina na garaJe Erculano eu não fis preguntas 

                                                      
194

 Anotação manuscrita no topo da página: R. 18/6/34. 



116 

 

na cidade pur causa da sua recumendação se u Snr fas conta de vir aqui diga da é para eu ir ir 

[sic] isperar á istação. 

Diga-me. Sufreu alguns prejuisos com a trebuada? Ja la tem alguma cuinta? estimaba bem… 

Com esto nada mais foi ú que pode culher e tratei do caso como foçe para mim, um abraço a 

Aurora beijinhos ao latita um apretado abraço ao Snr de este seu A
mo

  

a) Antonio Jose Pereira Capela 

Para ir que eu Presto mande estou au seu dispor com todo gosto. 

 

 

Telegrama de Ernesto de Vilhena para António Saraiva Nunes, Lisboa, 15 de Junho 1934, 

cópia dactilografada. 

TELEGRAMA EXPEDIDO 

Lisboa, 15 de Junho de 1934 

SARIAVA [sic] NUNES  

41 ESTRADA DA BEIRA 

COIMBRA 

MANDE 

VILHENA 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra [?], 14 de Junho 1934 [?], 

manuscrita. 

[…]
195

 

Á côr da pedra, vendo-se vestigios ainda de pintura com dourados. Julgo que lhe agradará! É 

uma boa peça que devo adquirir em Penela, num antigo solar.
196

 

A Santa Catarina aqui do Arieiro (Calhabé) foi adquirida por um negociante cá da terra, creio 

que por os 600.00. V. Exa. mostrou não ter interesse nela e eu tambem claro, para nada a queria. 

Mão e braço do S. Bento –  

Já por 2 vezes a pedi, estando agora á espera dela para a enviar a V. Exa. 

Casa Teixeira Bastos – A minha zanga consiste em terem dado piadas ao S. Francisco, e que de 

futuro só mandasse peças muito boas. E na dificuldade tremenda de responderem a qualquer 

envio que eu fáço. A unica pessoa com quem eu me dou muito bem é com o Abílio de Carvalho. 

Aviso da Policia. Hontem á tarde com um mutismo extraordinario fui surpreendido com a 

entrada aqui dessa gente, tudo revolveram. Hoje perante o Juiz de Investigação fiz o meu 

depoimento. Foi o caso de que já não indo desde 24 abril a Alcobaça ali arrancaram um paneaux 

de azulejos duma igreija e uns santos e deram ali o meu nome como tendo eu sido o comprador, 

quando afinal foi obra dum cidadão dali e dum negociante d’aqui. Lá se avenham eu defendo-

me rijamente mas é uma patifaria dar o nome dos outros. 

O Jacintinho de Vasconcellos – Quinta S. Thome – Santa Senhora Finisterra. É todas as 

semanas uma carta. Que grande aborrecido! Mas da Santa nada. Antes de aqui vir V. Exa. hei-

de lá ir e oferecer-lhe 3 contos, para ver o efeito. O feitor não influe em nada, já depois de V. 

Exa. aqui vir estive varias vezes com ele. Diz que está farto de aturar o fidalgo que uns dias diz 

uma cousa, e outros dias outra. O Jacintinho já tem 85 anos. 

Das Listas de V. Exa. e das indicações nelas contidas, não me esqueço e estou as seguindo. 

Para a Semana e para V. Exa. depois em 24 ver, tenciono arranjar-lhe uma linda Santa sentada 

<Sant’Ana?> que deverá ter 0,80 de alto, tendo ao colo um Menino com um Livro aberto e o le 

a ler, digo a escrever. Na cabeça a Santa tem uma touca com rendas e preza á frente por um 

botão ou prezilha. Cavada nas costas.  

Quatro Baixos Relevos – Estava á espera dos homens hoje, mas não vieram. Apezar de não 

perceber bem o que eles dizem, hei-de conseguir carta para V. Exa. depois se certificar do que 

eu digo. 

Bem – não percebo nada. 
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 Primeira página da carta em falta. 
196

 Sublinhado manuscrito. 
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Meus respeitos a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Doutor Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

P.S. 

Agora 6 tarde vieram cá os Homens e pagaram os 4 Baixos Relevos. 

Roderic Harold Dalzell Henderson 

Banco Ultramarino de Braga 

É para seguirem no sabado numa Camionete que […]
197

 compraram em Lisboa e que segue 

directa a Braga. 

Aditamento á Carta 

Como já arrumei este caso referente aos 4 Baixo-Relevos, e como a Santa Sentada já tem 

Signal, querendo eu amanhã sexta vou a Penella busca-la, e envio-lha, bastando só V. Exa. 

enviar já telegrama dizendo: 

Mande. 

 

[ANEXO 1] 

 
[ANEXO 2] 

Soure 18 de Maio de 1934 

Meu presado Amigo 

Recebi ha dias o seu postal que mandei ao Morgado para S. Thome e mandoa lhe que se o meu 

caro amigo ahi fosse lhe entregase os objectos que […]
198

  

Nesta como noutras vezes tenho dito e disto bastantes vezes tenho repetido ao Morgado. 

Sempre amigo muito grato. 

a) Jacintho de Vasconcellos 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Junho 1934, 

manuscrita.
199

 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 15 de Junho 1934 

Prato Flamengo com S. Cristóvão – 

Recebi hoje postal do Padre Luciano Pereira de Carvalho – Gesteira, correio de Soure. Peço o 

favor de V. Exa. lhe enviar 410.00 em Vale do correio para ele directamente a V. Exa. enviar o 

dito. É muito longe e não vale a pena lá ir de proposito. Junto o postal para V. Exa. lhe 

responder e ele que o mande como encomenda postal a V. Exa. Fica isto assente eu não quero 

Comissão alguma.  

Santa coroada que está ahi e V. Exa. não quer- 

Especialíssimo favor V. Exa. mandarma amanhã sabado e dentro do Caixote não vir mais nada, 

nem papeis que indiquem qualquer nome de V. Exa. que é para seguir d’aqui c. ferro para outra 

terra.  

Santa Sentada a que hontem me referi 
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 Uma palavra ilegível. 
198

 Uma linha cortada. 
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 Anotação manuscrita no topo: R. 16/6/34. 
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Por conveniência de serviço visto cá ter hoje 2 Carpinteiros a trabalhar, fui de automovel a 

Penela e truxe-a. Aproveitando os homens mandei fazer uma caixa e envio-a junta. Dessa beleza 

V. Exa. dirá. 

Casa Teixeira Bastos 

Lá se envergonharam e fizeram hoje 3 pequenos envios de dinheiro. 

Diverso e Importante. 

Por razões de ordem varia, mas especialmente por querer pôr a minha morada ignorada, por 

cousas varias e por compras, depois da vinda de V. Exa. tomarei a resolução de sair de Coimbra 

para qualquer pequena terra no Centro desta região em sitio de passagem de Lisboa para o 

Porto, onde V. Exa. apenas e pouco mais saberam onde eu estou, fazendo essa mudança com o 

maior segredo, e tambem para evitar de futuro complicações inuteis, com Vianas e pessoas 

parecidas. 

As Camionetes e Comboios não se fizeram para outra cousa e penso da mesma forma trabalhar, 

levando assim uma vida ignorada. Livro-me de massadas, arrelias e complicações futuras. É 

absolutamente ponto assente na minha vida. Chamo-me Antonio Saraiva Nunes da Rocha e 

nessa terra assinarme-hei apenas Antonio Saraiva da Rocha. 

G. V. Nº 05290 despacho hoje em Coimbra, ao Domicilio pezo 89k. É o que se refere à Santa 

Sentada. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio.  

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

P.S. 

É preciso ter cuidado ao tirar a imagem, como é cavada nas costas, pode-se desiquilibrar se não 

for encostada a qualquer cousa. Cuidado. 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito]
200

 

Exmo. Sr. 

Saraiva Nunes 

Estrada da Beira – 41 

Coimbra 

 

Gesteira – Soure 

4-VI-934 

Sr. Saraiva: 

O Prometido é devido. Sempre nos resolvemos a vender o prato. Se o deseja, está às ordens pelo 

preço dito. 

Mtº grtº 

a) Luciano Pereira de Carvalho 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito]
201

 

Exmo. Sr. 

Saraiva Nunes 

Estrada da Beira – 41 

Coimbra 

 

Sr. Saraiva 

Se me quisesse dar mais que os ditos 400$, recebia-os. Mas não lhos exigimos. 
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 Anotação manuscrita no espaço reservado ao remetente: 400.00. 
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Um favor: tenho uma moedinha de oiro de 1730 – meio-escudo. Terá algum valor por ser 

antiga? 

Com mtª estima 

Servo inutil 

G., 13-VI-34 

a) Luciano Pereira de Carvalho 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Junho 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos a V. Exas. Fui agora a Aveiro. Junto envio um pequeno Doc. para V. Exas. 

rasgar. 

É apenas para V. Exa. se confirmar mais uma vez do caso dos (5.000.00) recebi cheque sobre 

Braga e descontei em Aveiro. 

Termina assim este caso, mas tambem direi a V. Exa. que se a diferença em vez de ter sido 

1.500$ fosse só 500.00 eu nem lhe falaria na diferença a auer  

3º e de boa vontade teria perdido os 500.00, para lhe entregar por 3.500$00 sua oferta. 

Santa Sentada Hontem meu envio – 

V. Exa. fará a sua maxima oferta tendo em atenção que é Boa. 

Sou de V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Coimbra sabado 16/6/934 

 

[ANEXO] 

   
 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s. l., 20 de Junho 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

20/6/934 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida correspondencia de V. Exa. com data de 16, duas cartas e a guia respectiva que 

sumamente agradeço. 

A Santa sentada foi logo nesse dia do telegrama. 

Desde domingo de manhã que tenho estado para fora e só cheguei hoje. Nada do que pretendia 

eu consegui, mas talvez se consiga um Cruzeiro Gotico pedra. 

Aguardarei a chegada de V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra 25 de Junho 1934, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 25 Junho 1934 
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Junto envio a V. Exa. guia do c. ferro ao Domicilio de todos os azulejos sevilhanos que V. Exa. 

comprou e de outros que juntos estavam que para nada devem ficar para mim. 

Caixote e transporte á estação c. ferro      10.00 

que V. Exa. acrescentará ás nossas contas. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 Estrada da Beira 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Junho 1934, 

manuscrita.
202

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 28 Junho 1934 

Acuso recebida a carta de V. Exa. de 26 do corrente e o incluso cheque de 2.310$00 que 

sumamente agradeço, ficando nossas contas liquidadas. 

Do S. Paulo [sic] em madeira que recebi hoje (sentado em cadeira abacial desfolhando um livro 

em estante de côro) peça grande num só bloco que me parece trabalho estrangeiro, envio um 

decalque que tirei dum enfeite ou bolsa que tem agarrado por uns cordões a uma mão. É peça 

interessante. Na cabeça tem um turbante que se assemelha a alguns primitivos holandeses. A 

cadeira é sumamente curiosa. 

 
(a) aqui é que estam as letras em Relevo. 

Os meus respeitos a sua Exma. esposa e ao Exmo. Sr. Dr. Julio em saude. É o Meu desejo. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira  Coimbra 

 

[ANEXO] 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viana do Castelo, 2 de Julho 1934, 

manuscrita. 

 
Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Viana do Castelo 2 Julho 1934 

Meus respeitos a V. Exas. Desde sabado que me encontro nesta região de Barcelos e Viana do 

Castelo, aqui me conservando até ao inicio das festas de Coimbra, 5 Julho. 

Já á 15 dias que trago um anuncio no jornal a […]
203

 do Lima (junto-o a esta) mas com poucos 

resultados compensadores. 

No entanto algumas cousas ali levarei, para V. Exa. em Coimbra ver e comprar… 

Santos de pedra bons ou maus nada. 

Amanhã é que eu o destino á visita a todas as igreijas. Quando passei para o Norte estive em 

Cacia, mas vi o Cruzeiro gotico, mais uma vez tam animado que não o comprei sem V. Exa. o ir 

lá ver. 

O S. Francisco antes de sair de Coimbra ofereci-o ao M. Machado Castro. Ficaram contentes e 

eu tambem em me ver livre dele. 

Os meus respeitos à Exma. Senhora Dona Amelia e ao Exmo. Senhor Dr. Julio. Vi aqui 

importantes colecções […]
204
. Alfarim, […]

205
; olivaes, etc…terra de cousas magnificas. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., 12 de Julho 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Lembrei-me que por tudo (massadas desta noute) e muito especialmente por ser domingo, que 

não seria mau transferir a viagem a Foz de Arouce – Louza para segunda-feira. 

V. Exa. fará o que entender, com a indicação de que ámanhã ou 2ª V. Exas. nesta sua casa me 

teem sempre e a qualquer hora á sua disposição. 

A imagem limpei-a bem com uma pinça e coloquei-a sobre um pedestal. Está bela. Pode a 

Exma. Senhora Dona Amelia e V. Exa. ve-la quando quizerem. 

As outras cousas que despachei em Viana não chegaram hoje. 

De V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

7/7/934 

P.S. Antes de irem para o arraial faça V. Exa. com a Exma. Senhora Dona Amelia para virem 

ver a imagem. Os carros são de quarto em quarto de hora. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Julho 1934, 

manuscrita.
206

 

Coimbra 12 de Julho de 1934 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejo que V. Exas. tivessem chegado bem. 

Envio 3 caixotes contendo: 

O Maior o Santo que está lendo. Neste caixote e na parte da tabua que tem duas X X a preto está 

dentro um envelope que contem 2 bocados pequenos de madeira sendo um dos lados da Cadeira 

e outro duma aza dos anjos da N. Senhora 
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Uma grade contendo a imagem de N. Senhora do Sec. 18º 

Um pequeno caixote, contendo: 

as ferragens em ferro que eu vi serem as mais interessantes, (o resto eram fechaduras e 

parafusos) leva mais o ferro de feitio de Móca que diziam ter pertencido à Inquisição, e uns 4 

pezos e ainda as ferragens em metal amarelo que aqui estavam separadas. 

Já comecei a tratar do caso S. Sebastião de Serra da Louza, junto postal. 

O padre de Travassô escreveu dizendo que não valia a pena mandar os 2 paramentos porque 

eram idênticos ao que cá está. 

O tal Paneaux da casa aqui do Calhabé não vendem levei-o até 500$00, quando cá vier o verá. 

Quando vierem as amostras de Viana (azulejos) as enviarei. 

Junto a esta uma Guia c.f. e um postal. 

Junto a conta destes envios para V. Exa. a apreciar: 

Santo de madeira a ler      1.000$00 

Imagem madeira Sec. 18º         800$00 

Caixa dos ferros          150$00 

Dinheiro para gratificações na viagem de 2ª         10$00 

Carroceiro para a estação           10$00 

Caixotes etc (já estavam pagas)             - $  - 

         1.970$00 

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e ao Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Lousã 11/7/934 

Meu Caro Amigo 

Apenas este receva [sic], escreva-me logo imediatamente nova carta ou postal, nos mesmos 

termos da primeira exceptuando o que diz dar-me, pois como vê fiquei em mostrar a sua 

correspondência ao suprior [sic] onde trabalho, e se êle visse o que diz na sua carta conserteza 

[sic] que não havia de ficar satisfeito por esta boa gratificação que o senhor pretende dar-me 

caso o negocio se faça, o que é natural que se venha a realizar! 

Sou maior seu amigo 

a) Joaquim Fernandes Nova 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., 14 de Julho 1934, manuscrita. 
Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Em Tranzito para o Norte 14/7/934 

Muito á pressa consegui despachar 2 modelos dos azulejos de Viana, que recebi hoje.  

Junto senha Tarifa 8. 

Era bom que amanhã domingo, ou na segunda o mais tardar me mande telegrama por a sua 

oferta. Pode calcular em partes iguais 2 mil.  

Chegam-me noticias más do Barão, e temos que andar com rapidez. 

Sigo a Viana, ao 8º e ultimo Leilão. 

Telegrafe V. Exa. para 

Antonio Saraiva Nunes 

Pensão Avenida 
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Viana do Castello 

O caixote dos azulejos custou 

Caixote e carreto, c.f. Viana a Coimbra e daqui a Lisboa___21.00 

A oferta total deverá ser o máximo que V. Exa. pensa dar. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viana do Castelo, 17 de Julho 

1934, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Viana do Castelo 

18/7/34 

Restaurante Avenida 

Antonio Saraiva Nunes 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Nada feito. Preço muito baixo. No entanto como devo retirar breve, deixei pessoas categorisadas 

emcarregadas do assunto. Para mim nada quero. O que eu quero é que eles não vão para o Barão 

judeu. 

Nada mais! Já sabe como eu sou vingativo, nada compra V. Exa., mas ninguem os compra. 

Pretendo apenas no acto de compra a comissão de 10% por o aconselho que mos indicou. 

Sou de V. Exa. o que sabe amgº e obgº 

a) Saraiva  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viana do Castelo, 20 de Julho 1934, 

manuscrita.
207

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Viana do Castelo 20 Julho de 1934 

Com os meus respeitos para V. Exa., Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio, sou hoje 

a explicar melhor o caso dos azulejos. 

Recebi o telegrama de 17. V. Exa. tem ahi correspondencia minha de 14 e telegramas de 16 e 

17, e ainda uma carta anterior de Coimbra, com guia de suas compras. Junto telegrama para V. 

Exa. ver a razão de eu ter indo ao Norte com mais urgencia poderia vir ou não, ao ultimo leilão 

mas causou-me impressão o pedido do feitor do Barão. 

Estes Cavalheiros conheciam os azulejos e pretendiam que eu não me metesse no caso a favor 

de terceiros. O dono Luiz Vieira, grande republicano aqui bem conhecido, disse-me logo não 

vendo sem o Saraiva receber resposta do Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena, eis a razão das minhas 

pressas, dos meus telegramas, em V. Exa. me dar a resposta. 

Como sabe nada se fez, o telegrama e preço eram baixo [sic]. Pertenciam esses azulejos á 

Capela da Quinta dos Rubins na Abelheira e por um paneaux de 40 azulejos com figuras que 

está junto destes aqui, diz que a capela foi fundada em 1644 por x _____. 

O Contador Hispano-Arabe da filha do Dr. Oliveira não vendem, são riquíssimos. Vi outro em 

casa do Capitão José Magalhães Coutinho da casa dos Abreus e Cortegaças, mas tambem não 

vendem, teem tambem preciosidades em tudo. Tenho visitado dezenas de casas, aqui em 

Darque, Ancora, Ponte de Lima etc, mas pouco se compra. 

Despezas, só despezas. 
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Eu vou amanhã sabado para Coimbra. 

Rogo devolver os azulejos ao dono. 

Basta por 

Luiz Vieira 

Viana do Castelo 

Entenda-se V. Exa. com ele, querendo, para eu voltar aqui não convem é longe e é grande 

despeza. 

Meus respeitos a todos 

Sou amigº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 1] 

Telegrama Nº 25 

saraiva nunes 41 

estrada da beira c= 

 

4028 c braga 23 15 13 1120 

espero encontrar vossa senhoria viana proximo domingo, = Macedo 

 

[ANEXO 2] 

Telegrama Nº 01224 

Senhor Ernesto de Vilhena  

Rua S. Bento 187 

 

Viana do Castelo, 16. Jul.34 

Favor telegrafar preço cada azulejo 

Saraiva 

 

[ANEXO 3] 

Telegrama Nº 01338 

ernesto vilhena r s bento 187 lsb, - kl 187 

 

lsb ancora 65, =18, =17, =11, /20= 

--restaurante avenida viana do castelo dizes resposta azulejos e preco, = saraiva 

 

[ANEXO 4] 
208

TELEGRAMA 

Expedido em 17 de Julho de 1934. 

SARAIVA NUNES 

RESTAURANTE AVENIDA 

VIANA DO CASTELO 

AZULEJOS SÓ AGORA CHEGADOS OFEREÇO DOIS CONTOS QUINHENTOS 

ERNESTO 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Julho 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 23 de Julho de 1934 

Com os meus respeitos para V. Exa. sua Exma. esposa e filho, sou a acusar o cheque de 

1.970$00 que aqui vim encontrar, e sumamente agradeço. 

Junto copia do oficio recebido de Alcobaça- 

Junto carta da cunhada do General João de Almeida, residente em Aveiro. 

Sou de V. Exa. muito obgº 
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 Cópia dactilografada. 
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a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira  Coimbra 

 

[ANEXO 1] 

Copia   Serviço da Republica 

Alcobaça 13 Julho 1934 

Ao Exmo. Sr. Antonio Saraiva Nunes 41 Estrada Beira – Coimbra 

Nº 1681 

Agradeço a V. Exa. a sua atenciosa carta de 14 Junho findo acerca do furto de um painel de 

azulejo praticado na Capela do Sr. dos Aflictos nos Capuchos, e lamentando o incomodo que o 

caso ocasionou a V. Exa. tenho a honra de o informar que não respondi mais cedo à sua referida 

carta porque entendi dever fazê-lo depois do assunto convenientemente esclarecido. 

Pelas investigações a que se procedeu, recentemente concluídas, prova-se que o furto foi 

praticado por um grupo de 3 individuos de que faz a parte Luis de Campos Vazão, citado na sua 

carta. 

Com muita consideração 

O Administrador do Concelho 

a) Manuel Coutº 

 

[ANEXO 2]
209

 

Aveiro 14/7/934 

Exmo. Senhor 

Por ter estado ausente, só hoje venho responder á carta de V. Exa. que recebi já há bastante 

tempo. 

Fiquei muito admirado por se terem lembrado de dizer que eu pretendia vender algumas das 

antiguidades que possuo. Nunca pensei em me desfazer de nada, a não ser o tabuleiro grande, 

mas só pela quantia em que foi avaliado, pelo Exmo. Sr. Dr. José de Figueiredo, 12:000.000 

[sic]
210

. No entanto, se me resolver a vender alguma cousa, avisarei V. Exa. 

Sou com toda a consideração 

a) Maria Luiza Manuel Leite Machado 

 

[ANEXO 3] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Julho 1934, manuscrita. 

Exmo. Sr. Vilhena 

Coimbra 

Vi que o assunto ultimo não é bom para ir em postal. Razão de ir fechado. 

Queira V. Exa. desculpar toda esta massada. 4ª feira vou até ao Porto, junto da policia fazer meu 

depoimento. Destes distintos cavalheiros e Dama Pretendo que apenas o quadro regresse ao 

sitio. 
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A minha ex-Dama teve sempre aquela preocupação. Já á 5 anos me avariou o meu carro 

Citroen, em ir sosinha com o mecânico e a pequena mais velha a Arouca. Numerosas 

testemunhas em Coimbra. 

Mas…a policia agora é de que disso váe ter conhecimento. 

Sou mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 
211

Aditamento à minha carta de hoje 23/7/934, dirigida para a R. dos Fanqueiros. 10h da noute. 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Esqueceu-me de dizer na minha carta de hoje para V. Exa. que – aceito a penitencia imposta 

pela Exma. Senhora Dona Amelia, mas…essa penitencia inglória não se assemelha em nada á 

de Egaz [sic] Moniz, mulher e filhos. Sua Exma. esposa que não perca a esperança. Eu lhe 

arranjarei melhor. O Padre de Travassô <S. Pedro etc>, está aqui agora e mais 200 padres até 

sabado, em adoração ao Prelado. Veiu agora aqui visitar-me. 

__________________ x ______________ 

A policia está sobre Coimbra, outra vez em Buscas assunto de agora – quadro roubado á tempos 

no Convento de Arouca (aqui não vieram, nem veem) mas foram ao Damas da Sé Velha, que 

tem ligações com 2 cadastrados que o D. Caetano e minha ex-senhora, protejem (informações 

destes cavalheiros Doutores Antonio Leitão e Fernandes Martins) advogados distintos em 

Coimbra. Cadastrados esses ahi Lixboa estabelecidos e testemunhas de minha senhora, (ex) no 

Divorcio. A respeito deste roubo tenho um dossier interessante. Dizem…que está no 

estrangeiro. Não sei, mas ele aparece! A D. Regina foi ali ainda no tempo, junta comigo varias 

vezes. 

Sou att. V
or

 obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Julho 1934, 

manuscrita.
212

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 25 Julho 1934 

Com os meus respeitos, sou a explicar a V. Exa. as cousas melhores que em Viana comprei e 

ainda uma peça de pedra, que ali deixei em vista. Referirei tambem o que se passa com cousas 

pendentes nesta região. 

S. Sebastião de Louza – Estou á espera duma resposta positiva. Do sacristão nada consegui, mas 

pedi ao Dr. Sacadura provedor da Misericordia, para intervir no caso. 

Dos outros assuntos que vimos com o seu auto, nada averiguado. Os padres ainda aqui estam de 

penitencia. 

Cacia - Aveiro. Vou mandar para Lisboa o tal cruzeiro em que falei a V. Exa. e que V. Exa. 

disse para eu o mandar á sua responsabilidade. 

Concelho de Viana do Castelo. 

Numa aldeia chamada Vila Franca, encontrei numa quinta um Santo de pedra d’Ança colorido. 

Altura 0,70 é careca, barbas compridas, feio, numa mão uma bengala T no genero em que 
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aparece em estampas ou esculturas da Rainha Santa na outra mão um calix.  Uns 

maduros puzeram-lhe em baixo, um letreiro que diz S. Pedro m. 

Lista anexa – Contem as cousas que de Viana melhores truxe. Crendo posso-lhas enviar só para 

V. Exa. ver. De caixotes e transportes para a estação daqui nada V. Exa. paga. Não querendo 

volta a recambiar, entendo ser assim o mais pratico. 

Meus profundos respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Cousas de Viana e seu termo 

Imagem com Menino ao colo – Em jaspe com dourados, sec. 18º com coroa de prata, assente 

sobre peanha de Jaspe, altura 0,36. Pertenceu á casa Manuel Espregueira. Tem pequenos ou 

nenhuns defeitos, (uma mão). É bonita. 

São Vicente de Paula – em barro, altura 0,40, explendida escultura. Mutiladas as mãos. 

2 jarras de madeira em talha dourada – com muitos lavores, tendo cada uma 2 pelicanos a resois 

de azas. É para flores artificiáes. 

2 cruzes peitoráes – sendo uma rára. 

Uma pequena caveira em marfim. 

Lampada de igreija de suspensão – em latão as correntes teem motivos Luiz 16º e ao cimo 

carrancas, altura 0,77. Ver modelo (a) 

Lampada de igreija de suspensão – em cobre. As correntes são 4, mas cada uma é uma peça. Ao 

cimo tem a Lampada uma cruz, altura aproximada á de cima. Ver modelo (b) 

Cuadro [sic] pintado em madeira – comprado em Darque a 5k de Viana, representa Déposition 

du Christ – como dizem os francezes. Altura 0,70 Larg 0,61 da pintura, moldura larga da epoca. 

Pelas figuras dá-me a impressão da Escola Hespanhola. Será Morales? 

__________________ x ____________________ 

P.S. Acuso recebida a carta de V. Exa. de 22 do presente em que acusa a minha correspondencia 

toda de Viana. Azulejos o homem diz que lhe parece serem em media 1.500 inteiros e mais 200 

partidos. 

É talvez melhor V. Exa. não devolver os azulejos, sem ver o que ele resolve. Diz ele que a 1.00 

cada, então que forra a cosinha [sic] e casa de banho com eles. O homem é doido e ainda me faz 

mais doido a mim. Por causa dos azulejos apanhei uma imensa massada. 

a) Nunes 

 

[ANEXOS] 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Julho 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. de S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Re. Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

28/7/934 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Os meus respeitos para V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia. 

Sciente do conteudo da carta hoje recebida. 

2ª e 3ª vou para Aveiro e mandarei a pedra. 

Esta semana não sahi de casa, muito massado e um calor assombroso. 

No Hotel da Fig. Foz deve V. Exa. receber uma carta duma senhora de Condeixa, rogo a V. Exa. 

a atenda indo ver as cousas dela. 

De V. Exa. muito rato 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 31 de Julho 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Vilhena 

Aveiro 31/7/934 

Junto envio Guia G. Velocidade Domicilio 70k referente ao Cruzeiro. 

Fui lá hontem mas o Doutor Padre ainda não tinha a peça que envio em caixa e eu não me 

convinha ir á igreija, voltei portanto só hoje novamente. 

Junto envio a conta – Custos e despezas – 

Cruzeiro conforme o postal que mostro    300.00 

2 idas de charret a Cacia para transporte embalagem    40.00 

Caixote, papel, guia, carreto ao c. ferro      30.00 

       Soma 382.50 

        Meus   21.00 

         405.50 

Respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia. 

V. Exa. quando puder acrescente á conta anterior de despezas 21.00  

já anteriormente pasado dos azulejos de Viana. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Agosto 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Coimbra em 1/8/934 

Exmo. Sr. Ernesto Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a dizer a V. Exa. que falei aqui hoje com o Dr. Sacadura provedor 

da Misericordia da Louza pessoa que se prontificou a tratar do caso S. Sebastião de Barrete. 

Creio que nada se fará apezar de eu já ter oferecido mais do que os 700.00 que V. Exa. a mim 

me dava. O prior é um grande Maráu. E eles lá queriam chamar aquilo á Misericordia 

(Hospital), mas nada. O prior não transige. Creio que terá ficado contente com o Cristo gotico 

não é nada mau. 

Estou desconsolado, os Santos agora deram em se esconderem de mim. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Agosto 1934, 

manuscrita.
213

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 4 Agosto de 1934 

Meus cumprimentos. 

Muito estimo que V. Exa. e sua Exma. esposa tivessem feito boa viagem. A presente é apenas 

para lhe declarar que hontem sexta-feira alarmado sube, que um rapaz um pouco amaricado que 

á perto de um ano me fazia varios recados e despachos de antiguidades, ultimamente á sucapa 

fazia negocio com V. Exa. e V. Exa. com ele se correspondia. Dahi a minha um pouco mas 

muito pouco, fraqueza em varios negocios. Esse rapaz com um passado pouco limpo, era 

empregado da porcelana de Coimbra, que vive num quarto neste predio mesmo por cima do 

meu, tendo até hontem tido sempre aqui entrada ampla na minha habitação, é para prova do que 

eu digo bem conhecido no Hotel em Aveiro e ainda nestas redondezas da Arregaça, e ainda das 

minhas pequenas. V. Exa. fará o que quizer e o que entender, com esta minha condição – a toda 

a gente é licito negociar com V. Exa. mas não com o suor do meu rosto. Já para ahi foram 

Santos entre eles não averiguei se já seguiu ou não = Um S. João do Deserto – identico a um 

que existe nas proximidades da terra (Arganil) onde á tempos fomos por a mão do S. Bento, e 

em que eu falei a V. Exa. <que me vendem>. E de outros comuns nesta região de Coimbra. 

O que eu faço é contrariar esses negocios. 

É uma traição deste garotelho sem nome. Esse S. João para mais tem uma historia um pouco 

complicada e para quê V. Exa. ter mais incomodos? 

Não é de bom conselho V. Exa. ter negocios com esse cavalheiro. Mas tambem é certo que a 

cousas de responsabilidade eu nunca o mandava, mas ouvia e via um pouco mais do que devia 

de ver. 

Repito não creio ser compra de segurança não só a do S. João como quaesquer outras. 

Eu quando puder chegar a roupa ao pelo ao rapaz, chego-lha sem olhar para traz. 

A meu pedido e com as minhas informações falei hoje com o sr. José Macedo de Braga 

<telefone> e dali estam as portas fechadas, mesmo porque não querem incomodos. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Agosto 1934, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 9 de agosto de 1934 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 6, que agradeço. 

Com referencia a Estatuaria nada tenho a dizer, porque nada mesmo tenho a comprar 

presentemente. 

Antiguidades de ordem varia, só o que tenho em casa e que a V. Exa. já foi explicado. 

Com referencia a agentes meus, nunca tive senão o de Alcobaça. E mesmo o que se passou com 

este senhor eu em nada fui culpado. Rebuscaram-me a casa e os agentes não se queriam retirar 

pois que a indicação de comprador e de interventor era comigo, e vinha em meu nome a 

acusação, nada mais fiz do que defender-me indicando o presumivel culpado Luis Campos 

Vazão. 

Com este o caso é completamente diferente pois que era um creado em quem eu depositava 

pouca, mas alguma confiança. 

Era quasi a mesma cousa, que se qualquer creado de V. Exa. estando ao seu serviço o traisse. 

Não sei se estarei em Coimbra no dia em que V. Exa. venha, pois tenho varias saidas em vista, 

mas cá está a Aurora para <os> receber.  

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia.  

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Coimbra 41. Estrada da Beira 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 13 de Agosto 1934, 

manuscrita.
214

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 13 Agosto 1934 

Hontem á noute disseram-me que a Exma. Senhora Dona Amelia estava doente com principios 

duma congestão. 

De coração desejo melhoras, eu bem sei que V. Exas. ainda se riem com esta minha carta, 

porque não gostam de mim. 

Mas não emporta! 

Eu cumpro o meu dever de gratidão. 

Sou de V. Exa. criado amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Agosto 1934, 

manuscrita.
215

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Cheguei agora de Aveiro, chamaram-me aqui pelo telefone. 

Está aqui um telegrama urgente de Viana do Castelo (azulejos vendidos ao Barão de Rudleck) e 

o proprietario deles, dono, pede com urgencia a remessa dos que V. Exa. tem em Lisboa, 

amostras. 

Se V. Exa. em sua casa, deixou alguem de confiança rogo a subida fineza de com urgencia lhe 

comunicar para despacharem em Grande Velocidade os azulejos para Viana do Castelo para – 

Luiz Vieira. 

É favor. 

Estimando melhoras da sua Exma. esposa, sou muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Coimbra 14/8/934 

 

                                                      
214

 Anotação manuscrita no topo da página: R. 15/8/34. 
215

 Anotação manuscrita no topo da página: R. 16/8/34 Carta Armando idem. 



131 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., 15 de Agosto 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Grande Hotel de Portugal 

Figueira da Foz 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Já depois de mandar a carta registada, recebi a carta de V. Exa. com data de 15, que agradeço. 

Tenho entre outras cousas tambem aqui uma Santa Catarina. 

Sou á muitos anos amigo do Padre Dâmaso de Nápoles de Pereira, mas ir ali adquirir o que sabe 

é a mesma cousa que ir a Sarilhos, Cantanhede, Cernache etc etc. 

Repito, mais uma vez muito agradecido por a sua carta de 15. Não se esqueça V. Exa. das 

ordens (havendo lá alguem) para de Lisboa enviarem os azulejos para Luiz Vieira de Viana do 

Castelo. 

De V. Exa. obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Agosto 1934, 

manuscrita.
216

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Saio hoje por 8 dias para a minha terra. Estimarei as melhoras de sua Exma. esposa. 

Desejava que não se esquecesse dos azulejos a que aludo em minha carta de hontem. 

Igualmente desejava que V. Exa. me acusasse a recepção do Calvario em pedra que mandei para 

Lisboa e respectiva correspondencia. 

Como V. Exa. sobre isto nunca disse nada, até tenho pensado que o maroto que aqui mora, 

tivesse apanhado a correspondencia de V. Exa. dessa data. 

Da minha ultima viagem a Viana, comprei um quadro pintado em madeira, a que só agora me 

refiro. Tenho estado a fazer sobre ele um estudo, que por completo (sobre as bases que penso) o 

envio agora a V. Exa. juntamente com a prova fotografica. A fotografia não ficou bem, porque 

não encerra a <completa> beleza do quadro apezar de ser tirada pelo Rasteiro. 

Comunicam-me hoje de Viana, que os Rudlecks, compraram agora ali na região um baixo 

relevo com muitas figuras por 3.600$00, em pedra fina, como lá chamam á pedra de ança. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia. 

De V. Exa.com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira Coimbra 

16/8/934 

Cuadro [sic] que atribuo á Escola Flamenga 

Nenhuma das escolas de pintura italiana – alemã – franceza etc, tem nos seus quadros a mais 

pequena semelhança com o meu. Foi adquirido em uma modesta casa de Viana do Castelo e 

dizem ter pertencido outrora ao Convento de Sant’Ana. Estava com uma moldura ordinaria e 

pintura a descoberto. Nem a acção do tempo, nem os seculos passados lhe fizeram perder a 

beleza inegualavel das suas tintas e o conjuncto das figuras. 

Altura 0,41 Largura 0,30 Espessura <meio centímetro>. Madeira muito fina. 

No Museu do Louvre e nas salas da Escola Flamenga, vemos os celebres quadros de Jan Van 

Eyck, sendo deste mestre a Vierge d’autaon [sic]. Deste quadro a Virgem e o menino, o fundo 

em arcada italiana que tem semelhanças com o meu. No quadro Salutation Angelique a Virgem 

ajoelhada e a jarra com flores identico ao meu. Vemos semelhanças com o meu, nos quadros em 

que aparece a Virgem e o menino dos pintores Memling, Gantois, mas as semelhanças são mais 

flagrantes no quadro La Vierge et L’enfant, do mestre de pintura Quentin Metsys (1466-1530) 
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Anvers. A mantilha das Virgens, vestuarios, cabeça dos meninos, cachos e peras, tudo emfim 

me dá a impressão de que o meu quadro é de Quentin Metsys. 

Coimbra em 16 agosto 1934 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Porto, 17 de Agosto 1934, 

manuscrito.
217

 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Grande Hotel Portugal 

Figueira da Foz 

 

Porto 17 Agosto 1934 

Ex. Sr. Vilhena 

Recebi hoje em Coimbra a carta de V. Exa. A Direcção dos azulejos está Bem. Sigo hoje directo 

de Coimbra a Porto onde estou e agora Douro, Lamego, Trancoso, etc. Só regresso em Sabado 

da semana proxima á noute a Coimbra. 

Pode V. Exa. querendo ir a Coimbra a Aurora mostra tudo a V. Exa. e o quadro esse teem-no 

fechado e só o mostra a V. Exas. Estimo melhoras da sua Exma. Senhora. 

Seu sempre amgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, [Viana do Castelo], 23 de Agosto 

1934, manuscrito.
218

 

 
Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Depois duma viagem á Beira Alta como do Porto lhe comuniquei (nada) regressei aqui a Viana 

do Castelo centro de operações importantes. Sigo no sabado á noute para Coimbra e estou em 

Coimbra domingo de manhã. Tenho uma cruz gotica e diversos […]
219

 

Trabalho extenuante. Está aqui sem restaurantes já cm varias […]
220
. A jusante […]

221
 peça 

granito colorida. Pezo ahi 130k alt. […]
222

 

Santo 0,32, menino 0,57, outro 0,5! 

Mande telegrama amanhã se não disser se quer a oferta, para Restaurante Avenida Viana do 

Castelo. 

Quem comprou os táes guerreiros […]
223

 Delfim de Sousa Coutinho […]
224
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Meus respeitos a Exª Senhora D. Amelia. 

Amgº Adm
or

 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viana do Castelo, 24 de Agosto 

1934, manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Grande Hotel Portugal 

Figueira da Foz 

 

Viana do Castelo 24/8/934 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Conforme hontem lhe comuniquei aqui no Douro e Lamego não fiz nada e regressei aqui onde 

comprei algumas cousas. Sigo amanhã sabado a Braga e à noute para Coimbra. Tenho visto 

aqui autenticos monos de pedra. Aqui vi um S. José que parecia o Diabo. É um pavor! Não á 

nada como a região de Coimbra para escultura. Meus respeitos a Exma. Senhora D. Amelia e 

Exmo. Sr. Dr. Julio. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Agosto 1934, 

manuscrita. 
Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26/8/934 

Envio a presente para lhe juntar uma foto do quadro, que á bocado me esqueceu de entregar a V. 

Exa. No envelope V. Exa. verá a direcção da casa fotografica e se informará, para evitar 

equivocos. 

Foram tiradas duas e uma prova, (uma tenho no bolço) e a prova e fotografia restante entregue a 

V. Exa. 

Com referencia á Senhora do Porto dona da Quinta da Santa de Barroselas, lembrei-me do 

seguinte: 

E se V. Exa. levasse a Senhora até Barroselas? 

Gostando arrumava logo o negocio ali. 

Se eu até 4ª feira tiver algo de interesse que me comuniquem a ver em Viana ou arredores, eu 

escrevo ou telegrafo para 

Hotel Central 

Viana do Castelo. 

Unico Hotel, <bom> sucursal de Sta. Luzia, onde V. Exa. se hospedará. 

Ficamos assim entendidos. 

Sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Desculpe a carta ir á pressa. 

P.S. Procure em Viana do Castelo (querendo) o sr. Luiz Vieira dono dos azulejos e dum 

paneaux, pode ser que faça negocio, em pessoa, é melhor. 
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No Hotel Central procura a direcção dele –ou no café Bar que é na Praça da Republica. É pessoa 

ali muito conhecida. Mande-o chamar ao Hotel. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena e família, Coimbra, 6 de Setembro 1934, 

manuscrita. 

Exmos. Senhores 

Coimbra 6 Setembro 1934 

Na hora da partida são as flores os maiores agradecimentos que V. Exas. podem dar, pessoas 

como nós, já viverem tam mal e hoje vivem bem. 

Assim como hontem em Rabaçal e Pombalinho o vosso dinheiro enxugou muita miseria e um 

bom jantar deu, tambem nós agradecemos o trabalho recompensado desde o inicio no ao 

passado dos nossos negocios. 

Escrevo estas mal ditadas palavras bastante comovido.  

Feliz viagem que vam com Deus e com saude e que voltem na mesma e que o dinheiro seja tam 

abundante que não saibam onde o aplicar. 

Cá fico pelo Centro e Norte do país trabalhando. 

Sempre Amgº e Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., 8 de Setembro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena  Sabado 8/9/934 

Estimo tivessem chegado bem. Recebi agora ordem de entrega do S. Sebastião da Louza. Vou 

ali 2ª feira para pagar e nesse mesmo dia despachar dali para Lisboa. 

3ª feira vem a Santa que V. Exa. já pagou dos lados de Penacova. Nesse mesmo dia segue para 

Lisboa. O padre entrega as 2 jaras por esc. 100.00. Cá lhas pago e guardo. 

A tal Santa Mutilada do Rabaçal o padre escreveu hoje que a entrega, mas tem que ser recatada 

a saida e ainda, que preço depois combina comigo. E ele a trará cá a Coimbra. 

Espero noticias dos outros a quem já escrevi. 

Seu mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Setembro 1934, 

manuscrita. 
Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 12 Setembro 1934 

Estimando o bem estar de V. Exas. sou a comunicar-lhe que tem sido uma tragedia para aqui ter 

o S. Sebastião de Soure e a outra Santa de ao pé de Lorvão, que amanhã seram enviadas para 

Lisboa e o caso será explicado na carta de amanhã. 

Hoje envio um Caixote contendo as táes duas jarras que o padre entregou por 100.00 <oferta de 

V. Exa.> e aqui mandou por uma mulher, váe ao Domicilio. 

Enviou tambem e aqui as tenho em casa 2 jarras inteiras que parecem vidro coalhado, tendo á 

volta rozas encarnadas com folhagem verde em redor e que V. Exas. tambem as queriam. 

O padre quer saber quanto V. Exas. dam por estas 2. 

Rogo o especial favor de á medida que for desencaixotando estas cousas me avise em postal 

como chegaram. 

Conta: 2 Jarras        100.00 

Caixote, palha, uma saca de linhagem, carreto á estação, jornáes    10.00 
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       Escudos 110.00 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com mtª consideração attº e obrgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Setembro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 13 de Setembro 1934 

Meus respeitos para V. Exa., Exma. Senhora Dona Amelia e Sr. Dr. Julio. Já deve estar de posse 

de minha carta de hontem 12 e guia c. ferro. 

Hoje envio outra guia c.f. grande velocidade ao Domicilio, pezo 167k, referente a 2 caixotes 

contendo 

Um – Senhora com menino ao colo, gotica que V. Exa. comprou em Fig. Lorvão. 

Outro caixote – S. Sebastião de Louza, vão embrulhados 3 bocados, sendo dois de um braço e 

outro de uma perna de facil colagem. E o pedestal parte de um pé váe tambem separado e de 

facil colagem é tudo como lá estava. Para o envio destas imagens foi uma tragedia. A que já 

estava paga Figª Lorvão, o padre mandou aqui as jarras e um Cartão, dizendo ser impossivel a 

uma mulher, tam longa distancia 5 horas pela serra, trazer a imagem e assim era de facto o pezo 

é enorme. Tive que la ir com o automovel para a transportar. Junto essa conta.O chaufeur é o sr. 

David Fernandes que faz praça junto á Estação Nova c. ferro. O S. Sebastião da Louza tive que 

ir daqui no dia 10 de carro e estive lá todo o dia, reuniu-se a meza composta pelo Presidente da 

Camara, pessoas gradas da terra etc e tive que fazer uma declaração em como me comprometia 

a dar o Santo e eles os Mil escudos se o Governo mais tarde fizesse qualquer opozição. 

Disseram eles não deve haver nada, mas nós queremos esta segurança e só assim o entregaram. 

Váe a conta, do carro chaufeur o mesmo. Para tam pouca cousa nunca apanhei uma massada 

tam grande. 

Junto a V. Exa. a conta deste envio: 

 Santa com menino já paga             -$- 

 S. Sebastião peço que V. Exa. me arbitrou   1.200$00 

 Carro á Louza em 10         100$00 

 Carro a Figª Lorvão em 12          60$00 

 2 caixotes, palha, carreto a mulheres e diversos 

 carroceiros e outro homem          30$00 

         1:390$00 

 Conta de hontem 12         110$00 

     Total escudos   1:500$00 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes
225

 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viana do Castelo, 26 de 

Setembro 1934, manuscrito. 
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 Anotação manuscrita no fim da página: Carta e cheque de 1.600$00 em 19/9/34. 
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[Sobrescrito] 

Exmo. Sr.
226

 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Viana do Castelo 26/9/934 

Meus respeitos para V. Exa. e sua Exma. esposa e filho. 

Sahi de Coimbra em 17 e regresso ali hoje. 

Sei que tenho lá numerosa correspondencia e tambem de V. Exa. Necessito de lhe contar cousas 

interessantes desta viagem. Rogo me diga na volta do correio para Coimbra se está ahi. Ainda 

não foi a Salamanca? 

Meus respeitos para V. Exa. 

Sou muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Setembro 1934, 

manuscrita. 

Exº Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 28 Setembro 1934 

Junto envio uma guia em grande Velocidade, e amanhã enviarei a descriminação deste assunto e 

de outros. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Setembro 1934, 

manuscrita. 
Coimbra 29/9/934 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Estimo a saude de V. Exa. e da Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. Só hontem 28 

de manhã cheguei a Coimbra e nesse dia despachei e enviei para V. Exas. os unicos objectos 

que em tam longa viagem, consegui comprar.
227

 

Agradeço a carta registada que aqui vim encontrar e o cheque de liquidação de nossas contas, e 

bem assim a importancia de 100.00 que vinha a mais e que fica para amortisar [sic] as contas 

desta minha ultima viagem, que vou passar a relatar. Sahi de Coimbra em 17. Dormi em 

Mogofores (Anadia) por a manhã fui a Arcos de Anadia. 

Tinha aqui indicação, da existencia duma riquissima imagem, Santa com menino ao colo 1,20 

colorida, arrumada na Sacristia. O padre não estava. Encarreguei pessoa amiga, de ali me tratar 

do caso. Mas Sr. Vilhena, sempre a eterna questão dificultuosa em cousas de 1ª plana. Leia a 

carta junto a esta – E olhe que já ofereci uma boa conta para a igreija e encarregado mas não 

desisto. Para a semana vou atacar o caso melhor, quando aqui vier é conveniente vermos as 

existencias deste districto de Aveiro, adstrictas apenas entre Cacia e Coimbra. Segui depois para 

Sangalhos e Eixo onde comprei o Espirito Santo, que hontem enviei. Segui depois ao Norte – 

Vá V. Exa. consultando o Mapa. 

Em 19 – Arcos de Valdevez – Tinha uma grande impressão a respeito desta região e das 52 

freguezias, abadias, comendas, conventos, etc, afinal…venho encontrar uma terra modernisada 

com Hotéis, pintores de Lisboa, Ezequiel Pereira etc e dezenas de veraneantes. Os seus solares e 

capelas, raros são, os que não estam transformados em palheiros, e arrecadações de gado. Nada 

mesmo nada! Tudo batido por gente de Monção, Hespanha, etc.
228

 E o padre Carvalho da Costa, 
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na sua Corografia de 1708, refere-se a esta imensa região largamente. Ainda á casas solarengas 

bem conservadas, mas são poucas. Na vila a Matriz, Lapa, S. Paio, Misericordia, Milagres, o 

Convento, nem ao culto nem fora, absolutamente nada.
229

 Na igreija do E. Santo, orago 

magnifica talha e pinturas em tela, mas as outras tudo madeira. As suas 52 freguezias, quatro 

vezes mais do que as do concelho de Coimbra, apezar de estarem batidas dizem-me que alguma 

cousa á, mas só com muito dispendio. Cousas importantes ainda em Miranda (Convento) 

Cistelo Távora, (Comenda ou casa da Comenda, etc etc… 

Comprei aqui apenas um amuleto de azeviche e O Santo de Marfim e ebano, que hontem enviei. 

Ponte da Barca – matriz enorme, dezenas de altares brazões, muitos brazões, dentro e fora, mas 

absolutamente nada, em pedra, misericordia etc a mesma scena. A 5 k desta localidade, á beira 

da estrada, uma rica e magestosa igreija Romanica, é o mosteiro de Bravães. Não fui lá! 

Ponte do Lima – Na igreija da Senhora do Castelo nada, exteriormente por detraz Sta. com 

menino ao colo num nicho, mas nem uma semelhança com a existente, exteriormente na Sé de 

Braga. Nesta vila, as suas numerosas igreijas e capelas não tive tempo de ver (o que farei em 

breve) mas creio haver cousas interessantes segundo me contaram a 5k desta vila, estive na 

aldeia de Moreira. Aqui a pedido por carta, vim ao solar da nobre familia irmãs do General 

Norton de Matos. 

Esta familia foi proprietaria do Convento de Refojos do Lima, que á anos venderam e nessa 

ocasião arrancaram tudo o que era aproveitavel. Tem para vender, quadros em tela que atribuem 

a Rafael Sanzio d’urbino e lindissimos paneaux de azulejos que atribuem á escola italiana. O 

pae publicou uma obra em francez ilustrada, que V. Exa. pode ahi adquirir. Pedem elas por as 

antiguidades preços fantasiosos. O Livro é: “Estudos sobre as obras de Rafael de Urbino, do 

Mosteiro de Refojos do Lima”, “Autor Thomaz Mendez Norton Imprensa Nacional de Lxª 

1888”. No solar só tinham o exemplar da casa. As venerandas senhoras são Dona Rita e 

Joaquina Norton de Matos. 

Espozende – 20k á Beira Mar adiante de Viana. Vila grande, igreijas bonitas, mas… 

absolutamente nada.
230

 

Fão – a 2k de Esposende. 

Vila enorme. Na matriz nada. Na misericordia nada. São notaveis Dois quadros a óleo, que 

estam no arco do altar da Misericordia, com riquissimas molduras de talha dourada. As pinturas 

são muito boas. 

Santa Marta – arrabaldes de Viana. 

Na matriz nada. Em casas particulares (2) algumas notaveis cousas. 

Darque – 

Existe no cofre da Matriz, um Magnifico Tapete da India, dadiva outrora de qualquer vice-rei ou 

governador. É muito conhecido, e creio que mais conto, menos conto, que se apanha. Vou tentar 

fazer a descrição – Bordado ao centro um pelicano por cima coroa de conde. Em todos os lados, 

dragões e bicharada varia, bordados em seda, de feitios varios. Razoavelmente conservado. 

Responda, quer dele a fotografia e dimensões? O Tesoureiro não se importa de o levar a um 

fotografo a Viana. Estar+á V. Exa. disposto a dar 7 ou 8 contos? Em tempos ofereceram 14 e a 

confraria não aceitou. O Padre nisto, não manda. Agora a confraria é outra e á todas as 

esperanças de se adquirir. Creio ser obra fins sec. 16º. V. Exa. tem ahi qualquer cousa neste 

genero. 

Viana do Castelo – 

Aqui nada vi de mais ou menos sensação, mas transportemo-nos a uma das vertentes do Monte 

Sta. Luzia, e entremos nas Ursulinas, hoje Seminario das Missões do Espirito Santo. 

Estamos com um cavalheiro, amavel, untuoso
231

, mas que pertence à ordem Jesuítica. Creio não 

se fazer nada. Existe ali arrumada ao palco do Theatro do Seminario, uma Escultura em pedra 

d’Ança, que raspada acusa varias camadas subrepostas [sic] de tintas, a essa escultura, uns 

chamam a N. Senhora do Resgate, outros N. S. da Piedade. 
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A coroa da Cabeça foi serrada. O braço do Cristo, que está pendente, está partido em 3 Bocados 

mas de facil colagem. Nos pés da Virgem tem tambem qualquer cousa partida, mas não lhe falta 

nada. Vou tentar descrever a posição das figuras. A Virgem está de pé, e o Cristo inclinado nos 

braços. Altª ahi 0,70. Cristo grande cabeleira e barbas. 

 
Desculpe, mas…não sei desenhar. 

Veja o cartão que hoje recebi do macacão do Jesuita que anda colonisando [sic] novos Jesuitas 

para as colonias. Sabe, que em Viana é conhecidissima em todas as camadas sociaes a escultura 

do Serafim das Neves.
232

 E algo que aparece, julgam ser o mesmo. 

No entanto não seria mau, fazer a sua oferta. Mas…sem esperança. 

Regresso a Coimbra. Vim aqui encontrar, nada mais, nem nada menos, do que 60 cartas e 

postaes a arrumar, a responder, e a ver. Mas, nem 10% se deve aproveitar como negocio. É uma 

tragedia. Leia o postal junto de Penela. 

Leia o postal junto do Rabaçal, lá vou hoje de auto não á outro meio de transporte, buscar a 

Santa para despachar segunda-feira. Está na Lista que me deixou. Acuso o postal ilustrado 

agora recebido de Santiago. Na minha carta de 2ª feira com o envio da Guia contarei o que se 

passa acerca de cousas em vista nesta diocese. 

Respeitos meus á Exma. Senhora Dona Amelia e Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Meus envios de sabado 

Pretendia caso queira tudo ou alguma cousa 

E. Santo – cruz não tinha 

As mãos vão embrulhadas num papel  300.00 

Santo marfim e ebano     200.00 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

Rabaçal, 28 Setembro 

Meu Prezado amgº 

Agradecendo e retribuindo os seus cumprimentos, venho, em resposta ao seu bilhete postal 

d’hoje principalmente, dizer-lhe que não lhe tenho escrito por saber que o meu amº se 

encontrava ausente. Aguardava, pois, a sua vinda para lhe dizer que tentei já em enviar o que 

sabe na camionete mas não houve possibilidade de poder seguir. E estando verificado que, na 

camionete, não póde ir, tencionava dizer-lhe que tivesse o incomodo de dar aqui uma saltada e 

seria o portador. Veio, pois o seu bilhete postal d’hoje muito a preposito, achando bem o meu 

amº vir aqui, mas não na 2ª feira porque não estou, mas sim vir amanhã, sabado á tarde, ou no 

domingo á tarde. 

Portanto, ficamos entendidos. E até amanhã à tarde, ou até domingo à tarde. 

Amº vnº
r
 att. E obgº 

a) Pe. J. Rosa 
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[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 

 

Penela – 17 – Setembro de 1934 

Amigo e Sr. 

Ontãe ouve seção na mesericordia, e eu fui lá apresentar a oferta pelos 2 santos que estão em S. 

Lourenso os 500 escudos e logo me diserão que estavão arrolados portanto não podião vender, 

fui falar tanbãe na santa que está a dare de mamar o filho tive a mesma resposta, com relação a 

lanpeda estão para a mandare consertar para a tornar clocar no logare aonde estava antes de cair, 

com relação a santa do trilho está para vir a dona em ela vindo falaremos o Sr. não imagina a 

pena que eu tanho en não puder conprare todos os santos de pedra por que tanbãe era bom para 

mim, eu trago descubridores por todos os logares 

Seu amigo e Obgº 

a) Joze Maxemino Gonçalves 

 

[ANEXO 3] 

Seminário das Missões do Espírito Santo 

Exmo. Senhor 

Viana do Castelo, 28 de Sept. de 1934 

Já que se empenha em ter resposta minha, de boa vontade o faço. 

Hoje mesmo sigo para Braga, onde falarei na “Santa de Pedra” ao meu amigo e arqueólogo 

Cónego Barreiros. Se ele disser que aquilo vale pouco, fico com ela, se disser que vale muito e 

alguem mo quizer dar, vendo-a em proveito deste seminario actualmente muito necessitado; se 

ninguem mo der, ofereço-a ao museu sacro do Cabido de Braga, onde será muito estimada. 

Sem outro assunto por agora e desejando a V. Exa. a melhor saúde e muitas prosperidades, 

subscrevo-me com estima. 

De. V. Exa. 

Crº atº v
r
 e obgº 

a) Pe. Clemente da Silva 

 

[ANEXO 4] 

Arcos – Anadia, 21/9/934 

Exmo. Sr. Saraiva Nunes 

Bastante penalizado, sou a informar V. Exa. que o pároco desta freguezia de Arcos não consente 

a venda da Santa, pois diz tê-la cá encontrado e que deseja deixá-la também para quem o 

suceder. 

A Santa é do Século XVII e, segundo diz, denominou-se, em tempos, a Senhora do Bom […]
233

. 

Ela está vestida, isto é, pintada à moda do Minho, o que demonstra bem ter sido pintada por um 

pintor realmente português. 

V. Exa. reparou que ela estava mutilada na frente – principalmente no que dizia respeito ao seio 

– mas na parte de traz, também se encontrava mutilada. 

Como fosse muito pesada, tiraram-lhe pedra a fim de a tornar mais leve aquando a sua saida em 

procissões. 

Segundo as instruções que V. Exa. me deu pessoalmente e bem assim por carta escrita de […]
234
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Setembro 1934, 

manuscrito. 

 
[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

R. Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

30/9/934 Coimbra 

Ex. Sr. Vilhena 

Já está em meu poder a Santa de Rabaçal mutilada. Digo-lhe que é uma rica peça Renascença.  

Neste postal e no cimo do pórtico que dá para a igreija onde eu marquei uma cruz, está num 

nicho uma Santa de pé com Cristo nos braços em granito, um pouco identica á aquela a que eu 

me referi em minha carta de hontem. 

Amanhã envio remessa. 

Mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Outubro 1934, 

manuscrita.
235

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1 de Outubro de 1934 

Com os meus respeitos para V. Exas. sou a enviar a carta prometida em minha correspondencia 

anterior. 

Cartão de visita junto – é do padre que tinha o S. Miguel preto na sacristia. 

Pombalinho – onde fomos a pé, escreveu dizendo que iria ver o que se conseguia. Nesta grande 

área ali para lá de Ancião, prometeu auxiliar-me o prior do Rabaçal, creio que será um 

sucesso.
236

 

Dos outros apontamentos que me deixou ficar, vamos a ver o que se consegue, pois tenho 

recebido algumas respostas não sendo nenhuma positiva. 

Meu quadro do Sec. 16º - está dentro da arca, esperando a oferta de V. Exa., é curioso e fiquei 

admirado que tendo V. Exa. uma boa colecção de primitivos etc, não tivesse feito a oferta, para 

mais, sendo V. Exa. excelente conhecedor de tudo o que é arte antiga. 

Como dizia na minha anterior carta, em Arcos de Valdevez, adquiri um amuleto de azeviche 

que por não ter valor algum o envio hoje dentro do caixote e o ofereço a V. Exa. (vae num 

envelope). 

Estes amuletos eram vendidos á saida da Catedral de S. Thiago de Compostela, e e [sic] como o 

Caminho para esta cidade era por Arcos de Valdevez, ainda ali se encontram um ou outro. Os 

leprosos que a S. Thiago, iam em busca dos seus males, levavam cosido ao manto ou habito este 

amuleto. Ele representa um peregrino com seu bordão e boracha, em baixo tem um punho 

fechado que era bom para os maus olhados. Estará assim a explicação bem? 

No caixote que vae mencionado nesta Guia, vae a Virgem do Rabaçal e 2 cabeças que V. Exa. 

mencionou na Lista que me deixou, em 500$00, vendo que pode dar mais alguma cousa dê, 

vendo que não, não. Como lhe disse e viu no postal do padre que mandei em minha anterior 

carta, não houve outro meio senão ir lá de automovel. Era longe e para não dar nas vistas. Estou 

escrevendo e a Virgem está ja dentro do Caixote, e a minha Governanta que já vae tendo uns 
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lampejos de estatuaria, pega (apezar de ser analfabeta) no Livro do Mestre Gonçalves e perante 

o meu pasmo, diz: - que esta Virgem tem fundas semelhanças com a de Vale de Todos e com a 

do Museu de Coimbra, essas semelhanças são nas dobras do manto ao meio do corpo, nos 

panejamentos do vestido, etc, que no rosto tambem existem certas semelhanças e que tendo a de 

Vale Todos uma especie de coifa na cabeça, nesta existiria uma semelhante mas que se nota que 

foi picada. Os caracóes do Menino são semelhantes, e que nesta o pouco que resta da pintura 

primitiva se vê ser imponente e com dourados, e ainda que quando uma escultura se coloria a 

primor, era só em estatuas muito boas. Terá a rapariga razão, e será de João de Ruão a virgem 

orago do Rabaçal? 

O que não resta duvida é ser esta peça das melhores obras de estatuaria da 1ª Renascença 

Coimbrã, e dever ser do cinzel de qualquer dos grandes mestres estrangeiros, que a esta escola 

unica em Portugal, deram todo o genio do seu talento. Temos ainda a notar um triangulo curioso 

 
Já vae longa esta carta e presentemente nada mais tenho a dizer. 

Junto a Conta deste envio. 

Estatua        500.00 

Automovel ir Penela        90.00 

Caixote, palha, jornaes, carroça ao c. ferro     15.00  605.00 

      Total Esc:       605,.00 

Sem outro assunto 

Sou de V. Exa. com a Maior Consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

[Cartão de visita do Pe. António Alves Mattoso] 

cumprimenta V. Exa. e dá-lhe parte que recebeu a carta a falar-lhe na venda da imagem de S. 

Miguel mas não se pode vender sem autorização do Exmo. Prelado. 

Queira V. Exa. ahi falar-lhe, e se elle autorizar a venda, muito bem. 

Pisão de Coja, 18-9-1934 

a) Pe. Mattoso 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Outubro 1934, 

manuscrita
237

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 9 de Outubro 1934 

Sou a agradecer o envio do cheque 1.200$00
238

 e a carta com data de 5 do corrente. Não 

respondi mais cedo porque tenho estado em Aveiro. 

Estive ali com a mulher que vendeu o Santo que tem barrete na cabeça e que V. Exa. por varias 

vezes nela me tem falado. Não tem arranjado mais nada. 

Fiquei contente com a carta de V. Exa. e por ainda ter melhorado o pagamento da Virgem do 

Rabaçal, que muito agradeço. 

Tapete Darque este é autentico antigo, e muito bom. 

N. S. da Piedade – O Reitor do Seminario continua a escrever, incluo o ultimo postal. E veja 

que devido á categoria e esperteza da pessoa com que se trata e ainda ao seu lastimoso estado, 

ofereci 500.00. E o homem julga que estou brincando com ele. É bem a fotografia, mesmo para 

que eu não ficasse encravado, no caso de ele aceitar a oferta supra, e não servir a V. Exa. 
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Das 2 cousas vou tratar da fotografia, a enviar a V. Exa. 

Santa Rabaçal – Vejo que V. Exa. gostou e ainda que vendo melhor, verifica ser ela de boas 

mãos e boas oficinas. Cara raspada do Menino, não é natural ter sido de proposito, e vou-lhe 

contar que há anos na Beira, encontrei numa aldeia de pastores da Serra, uma linda igreija e com 

diversas imagens, mas uma delas de boa epoca, era um Santo advogado dos pastores tendo na 

mão um queijo. Esse queijo estava já em menos de metade porque é costume naquela terra irem 

ali raspa-lo, suponho eu que para os animaes terem abundancia de leite. A cabeça do Menino, 

que agora foi não seria tambem qualquer remota superstição? 

Nos jornaes de 7 do corrente mez, na parte referente a festas e romarias vinha a noticia de ser 

esse dia a festividade de N. S. da Expectação em Freixo da Serra, concelho de Gouveia. E a 

proposito onde está uma boa imagem dessa invocação é no Museu de Abrantes. 

Ancião – Leia V. Exa. o incluso postal. 

Recebi de Alvaiázere um postal do padre que agora lá está. O que no ano passado era aqui o 

prior do Calhabé, aconselhando-me Vale e Ancião (este já nós vimos) e caso curioso á poucos 

dias o padre do Rabaçal aconselhou-me igualmente Vale de Todos, disse-me que o padre 

Antonio que lá diz missa, vive na Lagarteira, e que é muito boa pessoa. Dizem-me que como 

terra Vale de Todos, nada vale. 

Eu vou arquivando tudo, porque o facto de os padres falarem que não vendem sem auctorisação, 

isso não me convence. Eu quero mesmo tentar um grande pedido em conjuncto ao Bispo Conde. 

Ultimamente tem se feito grandes mudanças de parocos, e quando não se consegue com uns, 

consegue-se com outros. Com o Congresso aqui de antropologia – vendi as cousas que V. Exa. 

não quis, cruzes imperio, grandes de metal amarelo, cruzes pequenas peitoráes, 2 corôas sendo 

uma de metal outra de prata, medalhas, chávenas da Índia, 2 Lampadas grandes de metal, etc. 

etc. 

Quadro pintado em madeira – É uma cousa curiosa, escrevi <e mandei postal> para o Museu 

Louvre e Prado e para o Dr. José de Figueiredo e até hoje nada. Infelizmente só lá para 15 

Novembro é que poderei ir a Lisboa, mas V. Exa. diga-me na volta do correio, se quer que eu 

lho mande bem acondicionada para ahi, o que imediato farei e V. Exa. o mostrará a quem o 

entender e V. Exa. dirá seu preço. 

Santo de Marfim – Se V. Exa. mo mandasse para aqui era favor. 

Do quadro devo tornar a dizer-lhe que a ninguem o mostrei ainda e que mesmo ás pessoas que 

aqui vieram o não mostrei, pois só queriam em geral cousas de metal ou ferro e porque entendi 

que disso não eram entendedores.  

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr.Dr. Julio. E de V. Exa. sou 

amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito]
239

  

Exº Snr. 

António Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Exmo. Snr. 

Efectivamente não respondi á carta de V. Ex
cia

 com a prontidão que devia, mas ha dias escrevi 

um postal dizendo que a venda de imagens ou mesmo quaisquer alfaias duma igreja não se 

podem vender sem as respectivas licenças. Logo que vá a Coimbra falarei no assunto ao Snr. 

Bispo e então escreverei. 

De V. Ex
cia

 resp
or

 e obgdº 

a) Pe. Antonio Amado 

Ancião 4 de Outubro 1934 
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[ANEXO 2] 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 

41, Estrada da Beira 

Coimbra 

 

4-10-934 

Exmo. Sr. 

A familia, que no caso podia ter interesse, porque de boa vontade eu a ajudaria, foi a primeira a 

persuadir-me que por pouco mais valia não vender. Por isso mantenho a minha primeira 

resolução. 

De V. Exa. amgº 

a) Pe. Clemente 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Outubro 1934, 

manuscrito. 

 
Exmo. Sr Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 14 de Outubro 1934 

Sou a dizer que em 12 recebi a carta de V. Exa. mas nesse mesmo dia, segui para Ovar, só tendo 

regressado hoje. Em face disso só amanhã envio o quadro. 

Junto irá uma carta de Paris que com um atrazo enorme vim encontrar aqui. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 16 de Outubro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. 

Ernesto de Vilhena 

187 – R. Sam Bento 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor E. Vilhena 

Vim no tramuei da tarde aqui a Aveiro. Encontrei aqui correio vario e uma carta de Viana em 

que me comunicam estarem prontas as fotos do Tapete e Santa. Escrevi já para seguirem 

directas a V. Exa. 

Isto está mau, sigo daqui a suburbios de Mortágua ver umas cousas interessantes. Depois direi. 

Attº e obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Aveiro 16/10/934 

Do Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Outubro 1934, 

manuscrita.
240

 

Coimbra em 16 de Outubro de 1934 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Cheguei hontem muito moido, razão porque hontem não escrevi nem mandei o quadro. 

Santo de Madeira e Marfim – recebi já, agradeço e vinha uma embalagem muito fina, que 

envergonha as que eu faço ou mando fazer. 

Palio do Hospital da Louzã –  

Não me recordo se quando ali fomos o vimos. A direcção quer vende-lo. Disseram-me á dias. É 

bom ver ali na Misericordia a rica imagem da S. da Piedade
241

 em pedra, obra primorosa. 

Seminario das Missões – 

Junto novo amavel cartão. Por estes dias uma senhora de Viana a quem pedi, deve-lhe enviar a 

foto da S. Piedade. Já V. Exa. sabe a minha ultima oferta, foi 500$00. V. Exa. querendo falará 

ahi com o Chefe Missionário e fará a sua oferta. Eu já avisei o director de lá, que a peça é para 

V. Exa. 

Tapete Darque – 

Igualmente pedi á dita Senhora, para mandar tirar uma foto – melhor, do dito e enviar a V. Exa. 

Acuso recebida carta de V. Exa. de 10/10/34, ultima. 

Vamos ver o que vou tentar em conjuncto de cousas boas, com o Bispo Conde. Tenho um 

Cartão que talvez valha foi de um antigo favor que á 10 anos lhe fiz, e que ele agradeceu. 

Quadro – Váe junto a Guia tarifa 8 ao Domicilio atado e mesmo sobre a pintura, vae a carta que 

á poucos dias recebi de Paris, com uma demora de datas extraordinaria, talvez devido ás cousas 

de Espanha, mas mesmo assim…não compreendo! V. Exa. dizia que lhe parecia pintura 

portugueza, a carta dá a entender, ou isso ou do Sul de Espanha. Em suma, perdidas um pouco 

as esperanças do flamengo, resta ainda a esperança de cá ou de Espanha. V. Exa. dirá e avaliará. 

Viana. Não está doente. Á dias para experimentar, mandei lá o Marceneiro com a Santa Catarina 

que V. Exa. não quiz. Lá ficou. Dizem-me que esteve de cama, mas agora não está. Segundo 

noticias de padres, tem tentado o mesmo que eu, mas sem resultados positivos nesta grande 

região é a mesma cousa que me tem acontecido. 

Minhas Viagens – 12, 13, 14 do corrente. 

Fui a Aveiro, receber o ultimo cheque de 1.200$00 de V. Exa. e ver o que por lá havia. Estive 

em Quintans – Silveiro e Oliveira Bairro e Sangalhos, mas nada havia. Segui depois para Ovar. 

É nesta importante terra que agora depozito as minhas esperanças, pelo que lá e algumas 

localidades da area vi, e que em breve lhe mandarei dizer os resultados. Meus respeitos para a 

Exma. Senhora Dona Amelia e Dr. Julio. De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

[ANEXO 1]  

 
[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 
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41, Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Agradecendo o novo favor de V. Ex.
ia
, julgo inutil acrescentar que o fotógrafo poderá vir e 

trabalhar á sua vontade.  

Sempre devº e obgº 

a) Pe. Clemente 

 

 

Cartão postal ilustrado de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Coimbra, 23 de 

Outubro 1934, manuscrito. 

Exma. Senhora 

Agradecendo o postal de V. Exa. sou a dizer que está tudo muito bem do quadro. Não tenho 

pressa alguma. Ando trabalhando em Ovar, nas Santidades. Mas ali manda o Bispo do Porto e 

deu aos padres, uma ordem muito curiosa. De Madeira queima-los e de pedra partir e enterrar. 

É esta a civilização dos civilizadores! 

Meus respeitos ao Exmo. Sr. Dr. Julio. Estimando feliz regresso do Exº Sr. Vilhena, Sou de V. 

Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Coimbra 23/10/1934 

 

 

Cartões postais ilustrados de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Coimbra, 28 

de Outubro 1934, manuscrito. 

   
Exma. Senhora Dona Amelia. Coimbra em 28 de Outubro 1934 

Desejando o bem estar de V. Exa e Exmo. Senhor Doutor Julio, sou a comunicar-lhe que desde 

4ª feira, tenho estado em Ovar e Vila da Feira (concelhos). Tenho ali tido muito que fazer. Não 

estando a região batida, tem no entanto ali tido muita correspondencia do sr. Antonio Alves 

Rosa de Tondela e do Vazão de Alcobaça, que no Verão deste ano ali deu uma saltada, 

especialmente á parte que confina com o concelho de O. Azemeis, região da mulher delle, mas 

não me consta que alguma cousa ali tivessem comprado. Esta proxima semana enviarei ou as 

fotografias ou algumas boas peças. Vim encontrar um postal de Paris, com data de 22 do 

corrente, do Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena vendo que está Bem. Mandou-me um postal 

interessante, com uma personagem Basalte de les Iles Hauai. 

Vamos a ver se lhe encontro cá na peninsula um mono semelhante. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Mortagua, 29 de Outubro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

187-R. S. Bento 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Vilhena 

Sahi hoje de Coimbra, onde possivelmente só voltarei em domingo proximo. 
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Visitei aqui uma aldeola próximo de Mortágua, onde vi cousas interessantes que depois em 

carta direi e um explendido prato flamengo de motivos raros. 

Amanhã vou até aos lados da Curia, depois sigo novamente até Ovar, para dali lhe dar as 

informações das minhas investigações. 

Sou mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Mortagua 29/10/34 = Linha da Beira Alta = 

Do Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Ovar, 1 de Novembro 1934, 

manuscrita.
242

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Ovar 1 de Novembro 1934 

Desejando o bem estar de V. Exa. e que tivesse chegado bem e ainda a saude de sua Exma. 

esposa e filho, sou a enviar a 1ª remessa de Santos comprados entre Ovar e Vila da Feira, 

portanto na area das terras de Santa Maria. Os 5 caixotes levam a indicação de Peças de Museu, 

porque assim é necessario, atendendo a que não sou aqui conhecido e ainda a que assim terão 

mais cuidado no embarque. Junto 3 fotografias que ofereço a V. Exa. referentes aos mesmos. 

Sendo dificultoso como em toda a parte a aquisição de Imagens de pedra, á a atender que esta 

grande região não estava ainda batida, o que eu estou fazendo a pouco e pouco, e terra por terra. 

Verá V. Exa. nesta remessa: - 

Um S. Sebastião – pedra ança, colorido. É perfeito sem defeitos, e o S. Sebastião tem o aspecto 

dum jovem de 11 anos. 

Um Sam Braz – colorido, ança, caracteristico e diferente de muitos outros, pena é a mutilação 

duma mão, na outra tem a Massa. 

S. Gonçalo – curioso, por causa da ponte. A cabeça está deslocada. O nariz esmurrado. Leva-me 

a crer ser feito pelo artista que fez S. Bento que está ahi. O mesmo capuz e semelhanças da 

cabeça. 

Senhora do Leite, ança, colorida, a corôa foi serrada, tambem não é vulgar. A pintura não é boa. 

Santa sentada – pedra ança, colorida. É horrivel a pintura, mas a imagem é identica a que V. 

Exa. viu e queria, que está em Pombalinho, terra onde nós á tempos fomos a pé. De resto é peça 

boa. 

Outras varias peças, rico calvario gotico com 2 figuras de mulher [sic]. Muito importante. 

S. João do Deserto diferente do do Livro A. Gonçalves. 

Senhora das Candeias, coroada. 

Senhora da Expectação coroada etc etc etc eu tenho em contacto. 

Em todas as paroquias á vestigios de passagem de compradores, pedindo aos padres por cartas 

fotos. O Antonio Gonçalves Rosa, comprou á tempos muito, auia um S. Pedro mas não o 

cheguei a ver nem me explicaram como é. 

Avanca, muito boa cruz gotica
243

, mas o Bispo do Porto proibiu a venda. 

Ul, bom prato flamengo com agnus dei. 

Pala – boas peças de pedra, e prato flamengo com cálice á volta, e dentro cabeças de anjos, etc 

etc… 

Arrifana – Bom altar Renascença, pedras esculturáes, etc. Mas não vendem. É um pequeno 

museu. 

Por esta semana ficaremos por aqui  

com referencia a envios: 

Conta para V. Exa. apreciar 

Senhora do Leite       1.200.00 

Santa sentada (a)       1.200.00 

S. Gonçalo           300.00 
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S. Braz            700.00 

S. Sebastião           700.00 

         4.100.00 

Embalagem até vagon supra           50.00 

Fotos que lhe enviaram de Viana Castelo         32.50 

         4.182.50 

 

(a) Identica á de Pombalinho, pela qual V. Exa. me ofereceu 1.200.00 

 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Coimbra, 6 de Novembro 1934, 

manuscrita.
244

 

Exma. Senhora Dona Amelia 

Coimbra 6 Novembro 1934 

Estimando o bem estar de V. Exa. e de seu Exmo. filho e que as noticias do Exmo. Senhor 

Vilhena de saude sejam boas é o nosso desejo. 

Cheguei aqui no domingo pela manhã, mas devido ao mau tempo e a estar muito constipado, só 

hoje me levantei. 

Acuso recebidas as cartas de Vossa Excelência de 29 p. passado e 3 do corrente que agradeço. 

Estou muito lastimoso com o facto do encomodo que a V. Exa. deu, de que peço mil perdões. 

Não tornarei a repetir a indicação “cousas de Museu” e se agora a repeti foi julgando não haver 

esses contratempos e massadas que a V. Exa. provoquei. Foi devido a não ser conhecido na 

região e ainda a julgar que assim haveria mais cuidado. De futuro irá sempre só com a indicação 

“Frágil” e mais nada. 

Irei novamente para Ovar e Vila da Feira 5ª feira. 

Junto as fotos d’outra peças um raro e rico calvario gotico com 2 figuras em gotico. 

Não se masse V. Exa. em me escrever e nem em enviar estas cousas ao Exmo. Sr. seu marido. 

Tenho apenas o fim, de dentro das minhas possibilidades e na grande area de actividade em que 

estou trabalhando, lhe ser o mais possivel agradavel em assuntos que a V. Exas. lhe dê prazer de 

possuírem para seu regalo e gosto. 

Do que se passar irei informando. Os meus respeitos e de minha governante para V. Exa. e seu 

Exmo. filho, e desejando as boas noticias do Exº Sr. Ernesto de Vilhena, sou com a maxima 

consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Maria Amélia de Vilhena, Vila da Feira, 10 de Novembro 

1934, manuscrita. 

Vila da Feira 10 Novembro 1934 

Meus respeitos. Fiquei muito desgostoso com a noticia recebida em Coimbra da quebra do S. 

Sebastião. 

Nunca me sucedeu cousa igual. 

Enfim, a compra é minha e como tal, eu é que vou ser o prejudicado. 

Junto envio uma guia do c. ferro, a um S. João do Deserto, e hoje despachado em Óvar. Á 

cautela vae seguro numa quantia minima. 

Á 6 seis [sic] horas que ando de automovel correndo terras de Santa Maria. Mas nada! 
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Estimando o bem estar a V. Exa. e de seu Exmo. filho e as boas noticias do Exmo. Sr. Ernesto 

de Vilhena. 

Junto conta S. João do Deserto  800.00 

Embalagem e carreto     15.00 

     815.00 

De V. Exa.mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Novembro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 19 Novembro 1934 

Com os meus respeitos e estimando que tivesse chegado bem e viesse encontrar a Exma. familia 

de V. Exa. bem, sou a acusar recebido: 

Postal de 8 do corrente datado de Paris, com vista do Hotel Scribe e carta de 16 do corrente, 

com cheque de 4 contos que agradeço. 

S. João do Deserto – V. Exa. não o querendo, pode envia-lo quando houver vagar. 

Calvario – deve seguir esta semana. Na passada não fui á região de Ovar, e esta peça necessita 

duma embalagem muito cuidadosa e á minha vista, pois é, como V. Exa. terá ocasião de ver, 

uma peça Muito Boa. Deve estar em casa de V. Exa. na Sexta ou Sabado o mais tardar. 

Agora um pouco de historia necessária a escultura antiga existente no nosso paiz. 

A importante região de Terras de Santa Maria, que outrora teve este nome em memoria de 

serem as primeiras terras conquistadas aos mouros, era a devoção já antiquíssima á S. Virgem. 

As terras ocupavam o espaço que váe desde a margem esquerda do rio Douro, até Cacia, 

ocupando a linha do litoral e uma parte do Centro do paiz, ocupando os concelhos, que hoje 

constituem as vilas de Feira – Espinho – Oliveira de Azemeis – Ovar – Estarreja – Arouca – 

Vale de Cambra e S. João da Madeira. Como vê uma extensa região. Das peças já enviadas e do 

Calvario a enviar e de outras que estam em vista, V. Exa. nota que é uma região onde 

predomina a estatuaria gotica, ao passo que, nesta de Coimbra o que aparece mais frequente é a 

do Renascimento. Já de á muito e desde que se trabalhou em Aveiro e V. Vouga, peças do ano 

passado, era meu intento passar ás terras de S. Maria, e o que mais me fez seguir esse caminho, 

foi saber pela loca [sic] daquela mulher descalça que é de Cacia e que vende na praça de Aveiro, 

e que vendeu aquele santo
245

 nos fins do ano passado que esteve no quarto de V. Exas. no 

Astoria (o Santo), que ele tinha sido arranjado em Ovar
246

, donde a mulher é natural. A 

proveniencia das peças que já foram e de que gostou é a seguinte: -  

Santa com menino, sentada e coroada – casa particular de S. Vicente de Pereira de Jussar [?] 

concelho de Ovar. 

Santa de pé com o menino a mamar, capela dos Mártires de Marrocos, hoje particular de Ovar. 

S. Gonçalo, da igreija matriz de Ul, concelho de Oliveira de Azemeis. 

Sam Braz, da igreija matriz de Ul, concelho de Oliveira de Azemeis. 

Sam Sebastião, da igreija matriz de S. Martinho da Gandara, Oliveira de Azemeis 

Calvario (a enviar), da igreija matriz de S. Martinho da Gandara, Oliveira de Azemeis 

a concorrência nesta extensa região é grande, alem d’outros compradores de que eu 

presentemente desconheço os nomes, ali andam o sr. Andrade do Porto, e o meu prezado amigo 

Roza de Tondela. Este velhote é terrível para andar e para comprar barato
247

. Apanhou-me em 

Maceda antes de Espinho o orago S. Pedro, não o cheguei a ver. O Viana não lhe encontro as 

pizadas em parte alguma. Até ás alturas de Alvaiázere (Bispado de Coimbra) e um pouco abaixo 

de Ancião, tem andado um cavalheiro de Torres Novas ou Minde. Junto varias correspondencias 
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para V. Exa. ler e rasgar. Vá vendo esta imensa actividade, daqui a pouco está tudo o que é 

esculturas na Rua de Sam Bento. 

Para estudo de V. Exa. é necessario um dia dar uma volta por aquela região. Um dia para as 

cousas a ver em Aveiro, Cacia, e região de Anadia,
248

 outro dia saindo de O. Azemeis, Ovar, ou 

Vila da Feira, ver o que existe e não vendem por enquanto, na área compreendida entre estes 3 

concelhos. Creio que muito apreciará. 

Elementos curiosos das Terras de Santa Maria. 

São curiosos os oragos que se encontram nas frontarias (nichos) das igreijas, tudo em gotico. 

Mosteirô (a 2k de Vila da Feira) Santo André. Frontaria de igreija de S. Donato a 3k de Ovar é o 

Sam Guilhindrofe. Frontaria das igreijas de Rio Meão (10k Vila da Feira) magnifico S. Thiago, 

e na de Estarreja em Beduido S. Thiago. Em Lourosa (a 14k Vila da Feira) está outro Sam 

Thiago, arrumado na sacristia. Na matriz de Ovar, frontaria o S. Christovam. 

Igreija Rio Meão – (a 10k de Vila da Feira) é Romanica. No nosso grande paiz só á pouco 

tempo isso foi descoberto, disse-me o padre que vae ser entregue aos Mon. Nacionáes, para ser 

restaurada. Nesta igreija além do que acima digo, existe um Bom prato flamengo
249

. É talvez de 

tentar. E num nicho da frontaria da sacristia, uma Sta. sentada identica á que foi, mas mais 

pequena. 

Vila da Feira – Nas igreijas nada. Na matriz fui descobrir por detraz do altar-mór, no meio duma 

imensa trapalhada, uma virgem mutilada sem cabeça, o menino tambem sem cabeça. A Virgem 

sem o braço direito, e do esquerdo apenas se conhece a mão de dedos esguios, que devia ou 

estava segurando o menino. Panejamentos bem lançados, elegante. Boa escola, muito maior que 

a do Rabaçal (que daqui para ahi seguiu) ao peito tem o feitio dum rosario e duma cruz. 

Completa, era escultura para 1,50. É da boa escola Renascença, e talvez não fosse asneira em se 

adquirirem esses restos mutilados
250

. 

Ul – (a 3k de O. Azemeis) tem Bom prato flamengo, a igreija foi agora reformada e o padre 

mandou embutir dum dos lados da parede, uma pedra tumular ahi do sec. 8º que ali encontrou. 

Foi em tempos d’aqui para O. Azemeis (átrio dos paços Municipais) um marco com dizeres 

(veja Livros que lhe vendi) que era desta terra, passava aqui a estrada Romana para Merida. 

Veja seus Livros escrituração Estatuaria – o quando das ultimas viagens que fizemos. Obra em 

Nogueira do Cravo, concelho de Oliveira do Hospital, districto de Coimbra. Está no Livro 

escriturada uma N. S. Expectação, colocada na tribuna mór, lado esquerdo, não é verdade? Pois 

aqui Ul, na igreija no mesmo sitio e lado, está uma perfeitamente igual
251

. 

O padre diz que a quer colocar no nicho (vago) da frontaria da igreija, visto ser o orago. Disse-

me que não vendia, mas…………vamos vivendo, duma certa esperança.
252

 

O padre não é má pessoa, e já foi vendendo alguma cousa visto que como verá no principio 

desta carta, já 2 peças vendeu (a)
253

. 

Creio que o Bispo do Porto, tantas foram as minhas insistencias já auctorisa o que fôr 

necessario, quando algum padre lho pede. 

Ovar – pouco á [sic] de arte em pedra que possa interessar. Muita igreija, passos de capela por 

toda a parte, mas tudo talha em madeira sec. 18º. No entanto explicarei o que existe em pedra: 

Frontaria matriz o tal S. Christovam   Nestas 2 igreijas interiormente nada. 

Frontaria igreija Sto Antonio    Santo Antonio 

Capela á Ribeira, da Misericordia 

Interiormente no altar Mór Boa escultura colorida, pintura primitiva: Tem menino ao colo, sem 

corôa, altura ahi 0,65, Muito Boa, dam-lhe ali o nome de Senhora do Pranto. Talvez se 

arranje
254

. 

Capela da Senhora da Graça – 

                                                      
248

 Sublinhado manuscrito. 
249

 Sublinhado manuscrito. 
250

 Sublinhado manuscrito. 
251

 Sublinhadomanuscrito. 
252

 X manuscrito, à frente deste período. 
253

 Nota (a), no topo da página: Há anos em escavações a roda da igreija, foi encontrada uma múmia, que 

adquirida por um cavalheiro de O. Azemeis ali ficou num incendio. 
254

 Sublinhado manuscrito. 



150 

 

Tem na frontaria uma santa alta esguia de mãos postas, que me parece não ser grande cousa, 

mas interiormente tem uma pequena santa coroada com menino ao colo, colorida, no altar mór, 

de valor. 

E em Ovar temos dito. A praia que serve Ovar é o Furadouro a 5k. 

Furadouro – mesmo no areal á beira mar, capela de cupula mourisca (redonda), dizem que por 

baixo desta capela existem outras de remota construção, esta deve datar ahi de 1500. As ondas 

veem bater mesmo á entrada. Tem grade de ferro, em que se vê o interior. O altar é de pedra 

muito interessante, com calvario, e ao cimo Padre eterno
255

. 

Souto – a 4 ½ de Vila da Feira 

Existe uma igreija moderna sec. 18º sem interesse. Mas em sitio aprazível vê-se uma Torre 

isolada de uma remota igreija que ali existiu, um jardim, e proximo uma Capela. Na sacristia 

desta capela existe a única peça da famosa e destruida igreija. Tenho tenção de a mandar 

fotografar, mas vou dár uma palida ideia do que é: 

Continuação do Souto – 

Uma pedra d’ança ahi de 0,10 cm de espessura, colocada por cima do armario dos paramentos, 

presa á parede com ganchos de ferro. Comp. maximo ahi 2m,00, altura 0,80 cm creio ser uma 

pedra tumular, mas não de colocar em cima do tumulo, mas sim de embutir na parede. É 

colorida e todos afirmam que esteve na velha igreija. O povo diz que até já para o estrangeiro a 

teem querido levar, e uns antiquarios assustaram o povo, dizendo que se o gouverno soubesse da 

sua existencia, a mandaria para um Museu. Mas…o governo, não sabe nada, pois até 

desconhecia a igreija Romanica de Rio Meão, centro industrial importante de serrelharia. Creio 

que bem paga é de facil aquisição
256

.  

- Pedra Tumular com Baixos Relevos –  

 
(a) – Santa coroada de pé, a meter a mama na boca do menino. Muito Bom. 

B e C – Duas ordens de caracteres legíveis (só com lâmpada) e datas, pareceu-me distinguir a 

palavra Castela. 

D e E – Dois anjos muito bem feitos, inclinados para o circulo. 

Avanca 

Matriz, uma cruz gotica <em latão> com as extremidades em forma de flor de liz. Tem o padre 

a quem chamam Monsenhor, a cruz em grande conta. O novo prelado do Porto, disse-lhe á 

tempos, que com aquela só conhece 2 na diocese. O Prelado devia ir á Rua de Sam Bento, para 

as ver, ás duzias. 

______________ x _____________ 

De futuro á medida que enviar esculturas vão as fotos, porque depois é mais facil a 

identificação, apezar de todas as peças anteriores lhas poder identificar. 

______________ x _____________ 

Arrifana – a 4 k de Vila da Feira 

É uma terra importantissima. 

Os da terra, arranjaram na sacristia um Museu – 

Um altar de pedra Renascença. 

Uma rica Santa pedra coroada. 

E as peças mais importantes do relogio velho da torre 

______________ x _____________ 

Conto esta semana dar-lhe noticias boas. Toda a correspondencia que escrevi a quando da 

ausencia de V. Exa. em Paris, pode V. Exa. rasgar, pois que aqui váe tudo reunido o que tinha a 

explicar, e repetido já algumas cousas da anterior correspondencia. 

Depois de acabar aquela importante região, mandarei novo relatorio identico a este e dividido 

em 2 partes. 1º origem das cousas enviadas. 2º Indicação e explicação do que estando em vista, 

não consegui comprar. 
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As fotografias enviadas de Viana – 

A Senhora da Piedade é já horrivel, mas com foto então é um pavor.
257

 

Tapete de Darque, a fotografia tem que ser ampliada, assim pouco se conhece.
258

 

Com os meus respeitos, para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio, 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 20/11/934 

 

P.S. 

O Exmo. Sr. Dr. Julio que desculpe, mas não sei fazer melhores desenhos
259

. E V. Exa. desculpe 

as emendas, que vão aqui e noutros pontos. 

 

[ANEXO 1] 

Ovar 15-XI-934 

Exmo. Snr. Saraiva 

Com os meus cumprimentos. 

Recebi os postaes, fiquei admirado de o Snr. Saraiva ir a Estarreja só, se me tem dicto eu tinha 

ido ao comboio com o Senhor, o altar que lhe falei existe e se tive-se [sic] preguntado [sic] lá de 

resto lhe dirião [sic] onde era. Villa da Feira. Falei hoje com o Abade de lá não sabia que ixistia 

[sic] lá essa imagem, há mais coisas, mas elle não vende por que esta encompatiblisado [sic] 

com a Junta de Freguesia. Mas como eu me apresentei com um cartão de um amigo dele, ficou 

de me escrever depois de ver o que, era porque não sabia que ixistia lá isso. 

Lourosa. É padre da força do de Avanca, e já la foi um tal Andrade do Porto e o Snr. Rosinha e 

quer um quer outro lhe davão uma imagem em madeira em troca do S. Thiago. 

Eu não a ui que andei na Igreija, mas não a ui e o Padre andava longe e eu não quis ir uer porque 

eram 5h e meia. 

Tem mais uma em madeira que o mesmo Senhor Rosas tambem queria. Tem Comissão Cultual 

e elle o Presidente, ficou com a minha direcção, para depões que fala-se [sic] com o colega me 

escrever. 

Mosteirô não vendem. 

Vallega até hoje nada, segunda feira o Secretario da Junta me disse que não tinha recebido 

resposta do bispo. 

Avanca se o tempo o permitir irei lá sabado. 

Domingo ainda fui a estação julgando que o senhor ainda lá estive-se [sic], porque arranjei uma 

carta para o abade de Grijó e era para ver se o Senhor Saraiva lá desejava ir. 

Tenho essa carta em meu poder aguardando as ordens de V. Exa. Como é muito longe não vou 

lá de Biciclete. 

Caso V. Exa. tencione dar uma volta por estas terras já faladas é favor avisar com tempo para 

me prevenir, pode ser em todos os dias menos a 5ª feira dia em que o Chico tem agora serviço. 

Aguardando as ordens de V. Exa. me subscrevo mtº gttº Obgdº 

a) Manuel Fernandes Silva 

 

P.S. O S. Thiago de Lourosa dis o Pe. que tem cerca de 90 cm e que é mais perfeito que o de 

Rio Meão. 

 

[ANEXO 2] 

Ovar 17.11.934 

Meu Exmo. Amigo 

Com os meus cumprimentos. 
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Recebi hoje o seu postal que agradeço, sobre o seu conteudo, sou a diser-lhe que, fui hoje a 

Vallega falei com o abade, até que enfim veio a ordem de vender. 

Combinei com elle ir lá 4ª feira. 

Mas o nosso padre já me foi disendo que só cende em presença do presidente da Junta dis que 

não quer responçabilidades [sic]. 

E diz mais que lhe teem dicto que aquillo vale mais. 

Queira o meu Amigo pensar bem nisso e dar-me as suas estimadas ordens. 

E os outros lados nada. 

Avanca, fui lá mas não falei com ninguem, nem mesmo o sacristão encontrei, as Senhoras onde 

o Pe. vai tomar chá são 2 velhas. Aguardemos que o Pe. se resolva. 

Sobre o S. Pedro queira o meu Amigo desculpar, que de todo me passou da edea [sic], uinha 

arreliado de não ter arranjado nada. 

O S. Pedrinho foi comprado em Macêda conselho [sic] d’Ovár. 

Em S. Thiago fez algum negocio? 

Por hoje nada mais, aguardando as ordens de V. Exa. me subscrevo Mtº grato e obgdº 

a) Manuel Fernandes Silva 

______________ x _____________ 

É dum agente que ali tenho que de muito tem valido.
260

 

 

[ANEXO 3] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Maçãs do Caminho 30-10-934 

Exmo. Senhor 

Não há nada do que pretende. Andou ha pouco por aqui um individuo de Torres Novas e 

comprou tudo o que estava disponível. 

Sempre ao seu dispôr sou 

De Vª Excia attº Vor. e obgdº. 

a) Pe. Ricardo Gonçalves 

 

É do padre – Concelho Alvaiázere.
261

 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Ovar, 21 de Novembro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exº Sr 

Ernesto de Vilhena 

187 – R. S. Bento 

Lisboa 

 

Exmo. Sr Vilhena 

Queira V. Exa. ler o Noticiário de Braga no Diário de Notícias de Lisboa, de hoje 21/11/34. 

Explicação do Paço da Palmeira. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes  Ovar 21/11/34 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Ovar, 22 de Novembro 1934, 

manuscrita.
262
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Ovar em 22/11/934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Junto envio a guia do C. ferro relativa ao baixo Relevo. 

É um peso pavoroso 233k.  

É necessario que V. Exa. previna já pelo telefone o c. ferro para haver o maximo cuidado. E ao 

carregamento na camionete para casa de V. Exa. e ao descarregar muito cuidado. 

Aqui entrou agora no comboio com todo o cuidado. 

Por enquanto mais nada tenho a dizer. 

Creio que em face da raridade, o preço não é exagerado. Muitas massadas, despesas etc etc.  

Na remessa anterior devo ter um lucro que não será superior a 80.00. 

E nesta não sei. 

Lá vai o preço: 

B. Relevo    2:000.00 

Embalagem e c. ferro        50.00         - 2.050.00
263

 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Esposende, 26 de Novembro 1934, 

manuscrita. 

Esposende 26 Novembro 1934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Deixei por uns momentos as Terras de Santa Maria, e vim aqui ao Norte 

atender 2 clientes padres, que á muito me andavam tentando, para eu cá vir. 

Hoje estive em Fão, a 2k d’aqui Esposende na Misericordia, está arrumada uma S. da Piedade 

em granito colorido. Fiz a minha proposta ao padre e este ficou de discutir o assunto com o 

Provedor e membros da dita. Não tem corôa na cabeça, tem a colete com um manto. 

Hontem estive em Fragoso, concelho de Barcelos
264

, onde fui tambem chamado. Comprei ali e 

já paguei, um S. Pedro, em granito, mas a ida dele depende ainda da consulta a umas entidades 

da aldeia, que o prior julga necessario. 

S. Pedro – descrição altura ahi 0,70 cm chapeu 3 ordens na cabeça, cara oval, barba cerrada e a 

toda a volta da coroa. 

 
Manto até aos pés, sem chave. 

Granito á côr de pedra. Era o orago. 

Aos pés indicação mesmo S. Pedro. 

Peça rarissima a que eu julgo e deve-o ser ahi do sec 10 ou 11º. É absolutamente! 

Era peça muito conhecida na região Nortenha. 

E 2 cruzes, tambem interessantes, que ficaram em vista (não pagas) para virem em conjunto 

com o S. Pedro. 

[…]
265
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Dezembro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 4 Dezembro 1934 

Meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia. 

Regressei do Norte e estive 3 dias de cama, com uma forte constipação. Acuso recebida toda a 

correspondencia de V. Exa. com datas de 21 e 26 p. passado, dois envelopes contendo guias e 

um postal ilustrado e outra carta de 1 do corrente mez, passando por sua ordem a responder a 

toda a correspondencia de V. Exa. 

Guia S. João do Deserto – muito obrigado, chegou bem. 

Guia Baixo Relevo – “pedra fina”, julguei que só por isso não houvesse mal e que o mal 

estivesse só nos dizeres “peças de museu”. De futuro apenas Escultura de pedra. 

Quadro – paciencia mais uma ilusão perdida. V. Exa. fará o favor de mo mandar, quando puder. 

No Porto existem 2 ou 3 coleccionadores de quadros que possivel é, mo comprem. 

Agradeço a liquidação de contas e o bónus do Calvario
266

, estimando que V. Exa. fiasse 

satisfeito, por tudo muito obrigado. 

A seu tempo irá outro relatorio, identico ao de 19 p.p. pois sob aquela importante região muito 

tenho a dizer. 

V. Exa. dizer “De todos os meus fornecedores o senhor é o unico que toma isto a serio o que 

muito aprecio.” Tenho a dizer a V. Exa. o seguinte:  

Desvanecem-me imenso suas palavras, para mais sendo ditas por pessoa tam ilustre. Não me 

comparo a nenhum dos fornecedores de V. Exa. nem ao mais, nem ao menos engravatado. 

Tinha 12 anos e já era possuidor da melhor das colecções de moedas portuguezas, romanas e 

visigodas, que existiam nos distritos de Vizeu e Guarda. 

Mais tarde a quando estudante em Lisboa, procedi á organisação duma grande comissão com o 

fim de estudar os trabalhos de escavações nos passos das Muralhas de Trancoso, e ameamento 

das mesmas. Os resultados foram os melhores. Durante um ano fui o Presidente dessa 

brincadeira educativa e conservadora do passado. 

Bem vê V. Exa. que estas cousas nascem comnosco. É precizo ter-se amor a isto não só para 

comprar, como para vender. E alem disso estudar-se um pouco. 

Carta de V. Exa. de Um do corrente, Senhoras do Ó ou da Expectação a verificar rapidamente. 

Vou agora a Ovar ver o que de novidades há, e depois sigo a cumprir este caso da carta. 

Tenho assim respondido a tudo. 

Alem do assunto a que nesta carta me refiro, deve vir a caminho o S. Pedro apostolo e 2 cruzes 

de Fragoso (Barcelos). 

Em Ovar, tambem já está em armazem uma magnifica santa Gotica (coroada) com menino, com 

letreiro S. das Candeias, e creio que mais duas peças sendo uma rara. 

É talvez melhor V. Exa. não tornar a fazer as contas comigo, sem receber estas peças todas que 

estam já prontas a seguir. 

Fotografia que junto Escultura Renascença Sec 16º. 

Na semana passada, logo apoz a minha chegada, encontrei aviso do manco de Penela, avisando-

me que esta escultura que eu ja tinha visto, estava ao meu dispor. Uma camionete aqui a 

transportou, um fotografo imediato a retratou. Depois do fotografo sair, tirei-lhe a pintura da 

cara que estava toda estalada, dando a impressão da casca de um ovo cosido, e veja a cara agora 

da Estatua que com a fotografia não se parece nada. As explicações vão no verso da fotografia. 

É mais um rico exemplar que vae para a colecção de V. Exa. Veja V. Exa. uma minha muito 

anterior carta em que lhe falava no triangulo de Estatuaria Renascença boa. 

Penlla – Vale de Todos – Rabaçal – etc etc e agora acrescente V. Exa. na mesma área Espinhal, 

a terra rica e fidalga. 

Váe creio vem encaixotada, a guia váe logo n’outro envelope. 

Depois de fechado o caixote, reparei que a mão que esqueceu, vae numa caixa pelo correio 

como ‘amostra registada’ agora. 

Está completa, apenas falta os dedos do pé do menino. 
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Depois de toda lavada deve ficar uma beleza. 

Sobre o que ela é de boa, escusado será eu estar com palavriados, V. Exa. o sabe tambem como 

eu. 

Escultura, creio que vale       2.000.00 

Caixote, registo, correio, carroça ao c. ferro e 2 homens        25.00 

         Total: - 2.025.00 

Meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Dezembro 1934, 

manuscrita.
267

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 4 Dezembro 1934 

Junto envio a V. Exa. a guia do c. ferro a que me refiro em minha carta de hoje, e que seguiu 

registada. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 Estrada da Beira 

Coimbra 

P.S. A doida da minha governanta e vizinhos, creio que resaram a esta santa sobre pedidos que 

lhe fizeram e disem que ela as atendeu, sua saida causa tristesas. 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Porto, 7 de Dezembro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exº Sr. 

Ernesto de Vilhena 

187 – R. S. Bento 

Lisboa 

 

Ex. Sr. Vilhena 

Vim hoje de Ovar aqui a aguas Santas. Depois comunicarei o que vi. 

De V. Exa. attº e obgº 

a) Saraiva 

Porto 7 Dezembro 1934 sexta-feira 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Dezembro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 11 de Dezembro 1934 

Cheguei á bocado a Coimbra, não se pode andar lá fóra. Ha 4 dias que no centro do paiz, chove 

interruptamente e nada se pode fazer. 

Vi apenas do pedido de V. Exa. Aguas Santas. 

Logo que a chuva e vendaval termine, vou as outras 2 terras do Distrito de Vizeu. 

Tenho algumas cousas compradas em Terra Sta. Maria
268

mas estou á espera das fotografias , 

para submeter á aprovação de V. Exa. 
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Hoje chega o S. Pedro de Fragoso e as 2 cruzes que vou já mandar fotografar.
269

 

Padre amigo indicou-me a Ermida a 4k de Mira orago S. do Ó ou Expectação.
270

 

E Fermedo, vila extinta na regencia de D. Fernando a 10k de Arouca, e uma outra proximo de 

Macieira de Cambra
271

 de que não pude obter nome, tambem S. do Ó. 

Acuso chegados: - um postal ilustrado – carta confirmando recusa da Santa Renascença e Guia 

c.f. da dita que agradeço. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia, Doutor Julio e a V. Exa. sou com a maior 

consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

Senhora do Ó ou Expectação 

Aguas Santas – a 6k do Porto, tem apeadeiro c.f. e electrico, igreija a mil metros de distancia 

destes 2 meios de transporte. 

Paroco Doutor Eduardo Alves Espinheira, vive em Ermezinde. 

Igreija antiquíssima tipo Romanica, restaurada á poucos anos. Tudo altares de talha em madeira, 

imagens moderníssimas. Á entrada da igreija no chão encostado ás paredes uma arca tumular, 

precisamente com o feitio dos caixões de madeira que ainda hoje se usam
272

 aqui em Coimbra e 

Beiras a toda a volta do granito do tempo caracteres goticos. Tecto igreija é todo em madeira, 

como está o de Lourosa. No altar-mor, lado esquerdo – Imagem Madeira 0,80, olhos vidro, 

estofo D. João 5º é a S. do Ó.
273

 

Tem a mão direita, assente sobre a barrigam esta um pouco volumosa, a esquerda levantada para 

o Ceo e os olhos tambem em atitude de quem pede a protecção divina. 

Causou-me espanto, um templo tam velho e que desde tempos remotos é o orago a Senhora do 

Ó, não ser esta em pedra. Com 2 senhoras zeladoras vasculhei tudo e nada encontrei. Foi-me 

dito que á muitos anos já, foi encontrada uma imagem da Senhora do Ó, junto duma fonte 

redonda, que se vê cá fora da igreija estando a imagem enterrada
274

, e que foi mandada para (?) 

Roma, ninguem me sabendo explicar se era de pau ou pedra. 

Em resumo – Edifício e tumulo antigo. Altares, imagens etc moderníssimo. 

Minha visita em 7 de Dezembro de 1934 

 

Para juntar ao meu relatorio de 20 Novembro 1934 

Indicação referente a Arrifana. 

Arrifana – é mesmo junto á estrada nacional que segue ao Porto, logo acima de S. João da 

Madeira. 

No Museu instalado em dependencia da igreija, e digno de nota o altar Renascença datado, com 

baixos relevos e figuras grandes, e a Sta. com menino ao colo, e coroa, colorida da epoca sec. 

14º muito interessante. 

É muito importante esta ultima peça.
275

 O altar está bastante mutilado. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Dezembro 1934, 

manuscrita.
276

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 12/12/1934 

Meus cumprimentos para V. Exa. e Exma. familia. 

Chegaram á pouco de Ovar as 2 fotos que junto envio para submeter a apreciação de V. Exa. 
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A Santa Ovaia e a de madeira, só mas venderam juntas e teem a autorisação por escrito do 

Bispo do Porto e Junta paroquia etc. 

Isto não quer dizer que eu lhas queira vender em conjuncto como fazia o Nolasco. Não senhor! 

V. Exa. escolhe o que quizer, e eu mando. 

Este mez com o que tenho comprado, e com o que me aconteceu com a Sta. Renascença é um 

mez de pezadelo, pois não sei o dia de amanhã.
277

 

Como V. Exa. verá pela guia que rasgará, o S. Pedro apostolo de Fragozo, só hontem aqui 

chegou. 

Hoje chove e troveja, incapaz de vir o fotografo, vamos a ver amanhã, para lhe enviar a foto. 

Com os meus respeitos sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Júlio de Vilhena para Saraiva Nunes, Lisboa, 13 de Dezembro 1934, 

dactilografada. 

JULIO DE VILHENA 

ADVOGADO  

   Lisboa, 13 de Dezembro de 1934. 

Exmo. Senhor Saraiva Nunes. 

Agradeço, em primeiro logar, os amaveis cumprimentos que têm feito favor de me dirigir, na 

correspondência endereçada a meu pai, o qual, n’este momento está ausente do país, com 

demora, ainda, de uns sete ou oito dias. 

Foram recebidas as suas duas cartas registadas, com datas, respectivamente, de 11 e 12 do 

corrente, e às quais, com os meus cumprimentos, venho hoje responder. 

Agradeço, em especial, as investigações realisadas em Aguas Santas. Por cá também o mau 

tempo se faz sentir: ruas inundadas e vários estragos de monta. 

Segundo a sua descripção, é fora de duvida que o templo, antiquíssimo, sofreu vastas 

remodelações e actualizações no que respeita ao antigo recheio. O orago continua sendo N. S. 

da Espectação [sic], mas, como bem diz, uma imagem bem mais antiga deve ter existido. Quero 

crer que os testemunhos colhidos correspondem à verdade, isto é, que a primitiva Senhora do Ó 

se encontra enterrada. Onde? Será possível sabê-lo? O envio da imagem para Roma deve ser 

uma versão fantasiosa do seu desaparecimento. Assim tratam as coisas! … É um dó. 

Conforme vejo pelos carimbos apostos na guia reenviada, o transporte da imagem 

Renascimento foi moroso. Há vantagem na expedição por “gd. velocidade”, pois a economia no 

frete é bem pequena. Pagou-se perto de 90$00. 

Quanto às fotografias, suponho que o pai gostará das duas imagens de pedra: Nossa Senhora e 

Santo Ovídio, aliás S. João Evangelista, não podendo dizer o mesmo quanto à de madeira. 

Querendo enviar as duas primeiras, acompanhadas da nota de preços, estariam elas, aqui, 

portanto, à chegada do Pai, o que muito adeantaria, pois mais rapidamente ele lhe responderia 

acêrca d’elas. 

A Senhora parece estar pintada com tintas relativamente recentes. 

A correspondência a que me refiro, será levada para a Rua de São Bento, afim de meu pai tomar 

conhecimento d’ela o mais cedo possivel. Não convêm envia-la para fora, pois, como disse, a 

sua demora será, d’esta vez, felizmente, curta. 

Com muita consideração e meus cumprimentos. 

NOTA – 

S. João Evangelista costuma ser representado, pelos artistas da época, com a cabeça apoiada na 

mão direita. Esta atitude simbolisa dôr, quer dizer, desgôsto, sofrimento. É o que o mesmo 

Santo, segundo as escripturas, assistiu á scena da crucificação de Jesus, a par de N. Senhora, 

prestando derradeira companhia ao Mestre, como seu discípulo preferido. 
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Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 22 de Dezembro 1934, 

manuscrita.
278

 

Exmo. Senhor Doutor 

Desejo o bem estar de V. Exa., sua Exma. Senhora Mãe e que as noticias do bem estar do 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena sejam boas. 

Acuso recebida carta de V. Exa. 13 do presente que agradeço. Só agora respondo para tratar dos 

varios assuntos. 

Uma das imagens agora enviadas deve ser na verdade como V. Exa. diz S. João Evangelista, 

mas á centos de anos que o adoram em Valega e lhe fazem promessas, como sendo Sto. 

Ovidio
279

 (advogado de doenças dos ouvidos). Com referencia á Santa de Madeira não faz mal 

aqui ficar, a respeito desta verei se consigo arranjar <para lhe mandar> uma monografia que 

existe impressa e uns artigos publicados em tempos na Voz ou Epoca. Ela Sta. de madeira e o S. 

João Evangelista (Ovídio) eram da mesma terra e igreija. Como o tempo está a melhorar peço 

tenham paciencia de esperar mais uns dias pelo resto das investigações de S
as

 do Ó. 

A Santa grande chegou Bem, demorou só 3 dias. A Guia que enviei para V. Exas. (rasgarem) 

referia-se a um S. Pedro e a 2 cruzes de Fragoso de que em tempos tinha falado a seu Exmo. pai, 

e para ele não achar demorada a remessa, enviei para minha despeza a guia de chegada aqui. 

Assuntos d’hoje 

Despacho d’Ovar 21 (ao Domicilio) G.V. Nº 19349. Pezo 83k. 2 cx c/ 2 imagens de pedra 

_____ 

Uma imagem Senhora Candeias     1.000.00 

Uma imagem S. João Evangelista (Ovidio)    1.200.00 

Palha, caixotes, carreto c.f.          25.00 

(Enviei já fotos)    Total  2:225.00 

Despacho Coimbra 22 – (ao Domicilio) Tarifª 8 Nº 20829 9 k. Portes pagos 

2 cruzes, sendo Gotica uma, e outra modelo em Estanho, (que não é vulgar) eram da igreija de 

Fragoso (Barcelos)
280

 ambas   300.00 

Portes pagos e carreto          5.00 

      Total  305.00
281

 

Como em cruzes, V. Exas. teem grande abundancia, não querendo, V. Exas. as devolveram. 

Fragoso – freguesia Minho, comarca e concelho de Barcelos. 

Orago S. Pedro apostolo. 

Foi couto da casa de Bragança, etc etc e informa Pinho Leal vol 3º pag. 226 = 

____________ x ____________ 

Fotografia horrivel, e crendo [sic] tira-se outra. O S. Pedro é de granito, Braço direito já não 

existe, e uma cousa que tem na mão esquerda, (não sei qual a terminação) o fundo e barba é aos 

riscos  

 
Está á cor do granito 

Dará as suas ordens. Se quer envie ou não.  

Acuso recebido postal ilustrado vindo de Paris. 

Em Aveiro pediram-me a direcção do pai de V. Exa. para ahi escreverem por causa dum Baixo 

Relevo em jaspe que ele viu no ano passado, quando esteve em Aveiro, na casa de uma Senhora. 

Eu dei a direcção d’ahi, mas não quero nada com essa Dama e Meninos, porque juntam e depois 

desdizem-se. Não é gente séria. 

Com os meus respeitos para a Exma. familia de V. Exa. 

Sou com a maior consideração mtº obgº 
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a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira - Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Dezembro 1934, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

187 – Rua S. Bento 

Lisboa 

 

Cª 25/12/934 

Exmo. Sr. Vilhena 

O S. Pedro segue amanhã 26 (4ª feira). 

Rs. Carta juntamente 

De V. Exa.mtºobgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Dezembro 1934, 

manuscrita. 

Coimbra em 26/XII/934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejo que V. Exa. tenha chegado bem, e que a familia de V. Exa. tambem esteja de perfeita 

saude. Aproveito a ocasião para desejar que V. Exas. tivessem tido Boas-Festas do Natal e um 

feliz ano novo que igualmente tenham. Recebi na semana passada um postal de Paris e hontem 

(2), sendo com assuntos hespanhoes, datados de Lisboa em 24, que sumamente agradeço, bem 

como tudoo que neles vinha dito. 

O fotografo envergonhou-se e mandou tirar novas fotografias ao S. Pedro, de que hoje envio 

uma. 

Junto envio a Guia em Grande Velocidade Nº 73721 com data 26 corrente, váe segura e ao 

Domicilio, aqui em Coimbra teem a mania de não o escrever na Guia, mas como V. Exa. verá 

váe a indicação não só no caixote, como na etiqueta. O caixote é o proprio que o padre enviou. 

Como nunca lhe enviei nada em granito, V. Exa. fará o preço que for justo. 

Com referencia a pontas de minhas investigações, depois de eu averiguar as duas que ainda 

faltam, o direi. Não se preocupe V. Exa. com isso. Não o fiz ainda devido ao tempo e porque 

para Penalva do Castelo é necessario ir a cavalo da estação de Fornos de Algodres á igreija 

respectiva da Senhora do Ó.
282

 Esta noute aqui foi pavorozo, o temporal arrazou casas na Baixa 

Calhabé etc. O rio e Ínsuas é uma imponência só vista em 1915. Na igreja de Sta. Cruz andam 

Barcos a agua chega á meza do altar-Mór. A encosta aqui do Seminario caiu para a estrada, 

dificultando o transito, e os carros eletricos e outros meios de transporte, só depois das 11 

começaram a passar. Oliveiras inteiras e outras arvores tudo caiu. Um pavor em toda a Coimbra. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Devo dizer que todos os assuntos tratados por o Exmo. Sr. Dr. Julio são sabiamente escritos e 

muito bem explicados. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Dezembro 1934, 

manuscrita. 

Coimbra em 27 Dezembro de 1934 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. que com data de 26 recebi hoje. Vinha dentro um cheque de 

2.550$00, sobre o B. Ultramarino, com o Nº 89180, liquidação de nossas contas que agradeço. 

Cruz gotica – já vinha sem Cristo. 

S. Pedro – seguiu em G.V. em 26, e no correio desse dia, ia carta minha com guia e fotografia. 

Santa de Madeira – está arrecadada em Ovar, quando V. Exa. vier, vou busca-la para V. Exa. 

apreciar. 

As instruções de V. Exa. serão cumpridas: 

1º Envio correspondencia escritorio de modo a chegar lá em dias Comuns. 

2º Correspondencia datada 

3º Cheques era conveniente continuarem sobre Aveiro. 

Leia V. Exa.um artigo grande sobre Museu de Viana do Castelo no Diario de Noticias de hoje 

27
283

 é colaborado por 2 amigos meus e a pessoa de que ao principio se refere, sou eu. 

Novamente desejo a V. Exa. festas felizes e um Bom ano novo. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Oliveira de Azeméis, 29 de 

Dezembro 1934, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Oliveira Azemeis 29/12/34 

Amanhã 30 e 31 – das Senhorasdo Ó. 

 

Exmo. Sr. Ernesto Vilhena 

Com os meus respeitos sou a dizer a V. Exa. que desde hontem 28 que estou percorrendo 

novamente as Terras de Santa Maria – Palmaz – Travanca – etc etc… 

Hoje e hontem concelho de Oliveira de Azemeis. Só digo a V. Exa. magnifico. 

E por aqui me fico. 

Bom ano novo. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, S. Pedro do Sul, 30 de Dezembro 

1934, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

S. Pedro do Sul 

30/XII/934 
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Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a dizer que estou aqui de passagem a tratar das investigações de V. 

Exa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 31 de Dezembro 1934, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Aveiro em 31 Dezembro 1934 

Meus respeitos para V. Exas. Na sexta-feira passada, depois de completar o meu serviço em 

concelho de O. Azemeis, resolvi á tarde no carro austin de que me sirvo em Aveiro, fazer 

imediato o serviço de V. Exa. E assim depois das 4 da tarde e partindo da região supra, ficaram 

as despezas a cargo de V. Exa. Completo assim o pedido feito em carta de V. Exa. com data de 

1 do corrente. 

Segui a Sandim – de que remeto a investigação. Bem sei que V. Exa. não me pediu, mas como 

era Senhora Ó comecei por ali. Fui depois atravessando <Vale Cambra>, estrada e ponte nova, 

dormir a Thermas de S. Pedro do Sul. De manhã Várzea, remeto o relatorio. Segui nesse dia 30 

a Vizeu e depois Corgas, envio relatorio. Regressei a Vizeu e depois de almoçar fui a Campo de 

Besteiros, ou Santa Eulalia de Besteiros, nada, nem na Capela de N. S. Campo, nem o Prior, 

nem ninguem, conhecia naquela região do Caramulo e Tondela, nenhuma Senhora do Ó
284

. Por 

indicação do Prior, voltei atraz e fui a Vilar ter com o Padre pregador que tudo sabe naquela 

região. Desconhece igualmente qualquer Senhora do Ó
285

. Disse-me que quando estudante á 40 

anos, no Seminario Velho de Vizeu
286

 havia uma Senhora do Ó e se fazia uma festividade. Hoje 

não á, desconhece para onde ela foi, e o Seminario é o quartel de artilharia. Confessou-se amigo 

do Rosa de Tondela, disse-me que á tempos tinha uma Santa de fora (Senhora das Candeias) 

para ele, mas…o Director do Museu de Vizeu, soube disso e comprou-a ele. Tinha uma outra 

mutilada, para o Rosa, mas o povo não auctorisou. 

Como V. Exa. em sua carta dizia: -  

Sª Olaia – Ovaia – ou Eulalia de Besteiros, devo informar, que da Eulalia já atraz vai a 

informação, Olaia – não existe. Ovaia é em Canas de Sabugosa. 

Não […] de fiar no Antonio Rosa, porque é raposa velha, e quando é no Norte diz que é Sul.
287

 

Terras percorridas.  C/ de V. Exa. 

Sandim – S. Pedro do Sul e Várzea – Vizeu – Pindo de Cima e Baixo – Povolide – Nu[…]
288

 – 

Corgas – Vizeu – S. Miguel Outeiro – Mosteiro – Fraguas – Aldeia de Vilar – Campo de 

Besteiro ou Sant’Eulalia – Tondela – Bussaco – Aveiro 

________ x ________ 

Visistei todas as igreijas e capelas das terras supras. Apenas alem daquilo a que me refiro, 

encontrei em S. Miguel do Outeiro um calix prata dourada, manuelino e ____ 

Um riquissimo S. Miguel de 1,00 em pedra ança, colorido com borracha á vista, azas, etc, 

escondido ao lado do altar-Mór. É uma peça importante. O padre é novito, está ali á pouco 

tempo, tem medo, disse-me que já ali foram uns outros Senhores antiquarios, etc. 

Deram-me a indicação toda a gente, d’outra Senhora do Ó em Vilar Seco proximo de Nelas – 

Beira Alta.
289

 

Numa viagem tam ruinosa, comprei uma Travessa Índia e um S. Roque pedra ança – Povolide e 

outras terras importantes nas igreijas absolutamente nada.
290
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Conta Investigações 

Anterior Aguas Belas. Só de Ovar para cima  22.50 

Esta agora                375.00 

       Total 397.50 

Vou a escrever aos padres, d’outras senhoras Ó, é mais pratico, e barato. 

No caminho comprei em Sandim, um S. Roque
291

 que hoje envio, com portes pagos, custou 

100$00. Se servir V. Exa. dará esta importancia, não servindo é favor mandar para Coimbra no 

mesmo caixote. O porte é barato tarifa 8 (5.00) estação Rocio despacho. 

Ficando á a acrescentar 10.00 de embalagem. 

De Coimbra escreveram-me, dizendo o Exmo. Sr. Dr. Julio lá ter estado. Tenho pena de não 

estar. Sigo agora Coimbra passar a Meia Noute. 

Meus respeitos á Exma. Sra. Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Senhora do Ó ou Expectação 

Sandim – extremo concelho Gaia, e caminho de Arouca. Na matriz, igreija moderna ahi de 1700 

e tal. O orago é a Senhora do Ó
292

. 

Está altar-mór – lado esquerdo (madeira) encarnada á pouco tempo. Olhos postos no céu. Mão 

direita levantada para o Céo e esquerda caida ao longo do corpo. Barriga bastante grande. 

Notei que ao contrario de outras a mão não está assente na barriga. Altura ,80 cm 

Na igreija nada de notavel. 

Várzea – num alto entre S. Pedro Sul e Terams a 500m da estrada. 

Matriz tambem ahi de 1700 e tal orago Senhora do Ó
293

.  

Está altar-mór ao centro. Altura 1,10. 

É de madeira. Está coberta com um grande manto de seda. A base tem á volta muitas cabeças de 

anjos. Barriga pouco elevada. Mão direita caida ao longo do corpo. A esquerda assente sobre o 

Peito. 

A Sandim minha visita em 29/XII/934 

A Várzea minha visita em 30/XII/934 

Senhora do Ó ou Expectação 

Córgas – a 30k de Vizeu. Saindo desta cidade toma-se pela estrada a Mangualde e a meio do 

caminho, á a ponte de Fagil (?) sobre o Dão e Sátão. Toma-se à esquerda junto as pontes a 

estrada do Satam e quasi ao pé de Rio de Moinhos, torna-se á direita uma estrada muito estreita 

e má que conduz a Pindo de Baixo e de Cima e váe ter quasi ás Córgas. 

Povoação serrana bastante grande, ao fundo ficava situado o Recolhimento ou Convento e 

Hospital de fundaçã em 1700 e uma igreija ou capela pequena anexa, onde está a Senhora do Ó. 

Subsidiadas pelo Governo a ultima freira morreu ali á 2 anos. Estes edficios, cercas e capela são 

hoje particulares. Logo apoz a implantação da Republica, tudo foi vendido pelo Governo. É seu 

possuidor atual – José Soares de Almeida residente em Pindo de Baixo. É tradição no povo que 

me informou de tudo, que foi voto de outras eras, de um portuguez que quasi a naufragar no alto 

már prometeu á Senhora do Ó construir-lhe Capela decente logo que desembarcasse em 

Portugal. E que depois desembarcando livre de perigo, um cavalo em louca correria o levou e 

aos seus áquele lugar. A capela ainda grande, é encluindo o altar-mór um perfeito Pantheon. 

Vou descrever enteriormente. É antiquíssima. Só a porta principal, frontaria á frente é que é 

moderna sec. 17º substituída por a outra estar arruinada 
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Córgas – 

Tem enteriormente junto a uma das paredes lateraes, um bloco de granito, dando a impressão de 

ser destinado a uma pia ou tanque, mas era uma sepultura, tendo no cimo talhado o feitio dum 

corpo humano, com bastante profundidade. Serve agora para florescerem sementes 

 
Uma das portas lateráes está tapada, mas a outra do outro lado, e que ficava perfeitamente na 

mesma direcção, está aberta e teem ambos o seguinte feitio: - Tudo trabalho em granito. 

 
Dum lado e outro os telhados abaixo dos beirais das telhas teem uma sanca de pedras, figurando 

cabeças de leão, porcos, etc, etc. 

 
Córgas – interiormente (Pantheon) 

No chão, fortes e numerosas láges sepulcráes. Paredes caiadas encobrindo certamente datas, 

inscrições, siglas, enfim tudo que possa servir de estudo. 

 
(a) um tumulo lado esquerdo. 

b.c.d. 3 bichos cabeças leão saidas para fóra. 

Do lado direito e vis á vis outro tumulo identico mas só com 2 leões. 

Mais abaixo dois tumulos sem as bolinhas e sem os leões, de resto identicos. 

Diz o povo, tumulo de 3 leões do fidalgo, de 2 leões da fidalga. Sem solar e sem leões dos filhos 

ou creados. E o que cá está fora é do creado que não foi baptizado. É uma explicação pitoresca! 

Nas paredes do Pantheon, baixos Relevos 

 
      bastante numerosos. Deve ser comenda de Cristo. 

Áltár-mor e 2 lateraes altares, em madeira estilo Renascença. 

Tudo muito desprovido. 

Senhora do Ó. Altar-mór ao centro 
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Imagem pedra ança. Altura 80 cm. Coroada mas sem flores liz. Muito grostesca, colorida. Lá 

teem-na, por Senhora do Ó, mas eu duvido…É na verdade antiquíssima. Na mão direita um 

ramo de flores  

cinco, com pés compridos, creio ser o símbolo da pureza. Os dedos agarrão o ramo e inclinam-

se muito compridos para baixo. E a mão está assim tendo o braço levantado. Barriga com pouca 

elevação. No braço esquerdo, um menino, estando este numa posição Erecta e um pouco 

afastado do corpo da Senhora. Menino esguio. 

Minha visita em 20/XII/934. 

 

1935 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Janeiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1/1/935 

Com os meus respeitos, sou a agradecer, postal ilustrado e a Madona do sec. XIV do Museu do 

Louvre.
294

 

É na verdade uma boa e interessante pedra, mas creio que V. Exa. na sua explendida colecção, 

tem peças de maior valia do que essa. 

Notando que nada mais facil em aparecer em Portugal, como identica em marmore. 

Eu ainda á dias encontrei nessa pedra um S. Gonçalo 0,80, que
295

 não chegando a subir ao altar, 

me pareceu e ao padre, marmore. 

Mas esta peça da fotografia é importante. 

Farei os esforços. 

Com os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Janeiro 1935, 

manuscrito. 

 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

                                                      
294

 Sublinhado manuscrito. 
295

 Sublinhado manuscrito. 
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Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros 

Nº 12 – 2º andar 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a acusar a carta de V. Exa. com data de 3 a que na 2ª feira 

respondo. 

Tenho estado a por escrituração em ordem minha e de V. Exa. A Junta Paroquia de Soza ao pé 

de Vagos convidou-me a ir ali a um leilão de Imagens amanhã ou depois lhe direi de lá o que há 

sobre o caso. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

4/1/935 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Janeiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 7 de Janeiro 1935 

Sou a desejar a saude de V. Exa. Como já disse a V. Exa. já estou de posse de sua carta de 3 do 

corrente que agradeço. 

Com referencia a contas, sou a dizer que concordando inteiramente em tudo, só achei pouco o S. 

Pedro de granito. Custou 536.00
296

, e V. Exa arbitrou 400.00. 

Mas como pagou o S. Roque melhor está tudo certo. 

Fui hontem a Soza – Vagos. Junto cartão. Ali separei um Sto. André
297

 e marquei preço e deixei 

pessoa encarregada de o comprar. Como o Leilão demorou vim-me embora. Não sei o que se 

passou. A Santa gotica que estava arrumada na sacristia (sec. 14º) o padre mandou po-la 

novamente ao culto. É igual á de Arrifana. Como o Pe. de Travassô, vendedor do S. Pedro Bom 

me andou sempre a pedir para lhe ficar com 2 paramentos adquiri-lhe por 300.00
298

 os que junto 

envio (váe o recibo do Vale do Correio) atendendo o fotografo meu pedido e como eu soubesse 

que ele estava fazendo tiragem de fotos para amigos pedi chapas e as fotografias que tivesse 

(São ordens antigas de V. Exa) Em que me pediu para isso adquirir, envio portanto caixa 

contendo 

(a) Capa asperges e Casula  Custo    300.00 

      Caixa com chapas e 2 fotos Custo     100.00 

        Esc.     400.00 

      Porte pago e cx           5.00 

         405.00 

(a) Não querendo V. Exa. torna a enviar. 

Das fotos, como sabe é pedido de V. Exa. Dos paramentos eu tinha que os comprar porque o 

padre disse que quem leva uma cousa, leva a outra. E eu tive que pagar. 

Como V. Exa. verá em breve, rogo me traga o quadro pequeno sec. 16º que não quis adquirir. 

Esta semana, ainda, vou a Montemor-o-Velho e Pereira do Campo, apontamentos de V. Exa. do 

ano passado. 

Meus respeitos a Exma. Senhora D. Amelia e Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 1] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

                                                      
296

 Sublinhado manuscrito. 
297

 Sublinhado manuscrito. 
298

 Sublinhado manuscrito. 
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Esta vae em complemento da outra que segue neste correio. 

Junto postal antigo do padre de Fragoso por ele V. Exa. verá quanto eu dei por o Sam Pedro 

 300$00. 

Agora acrescentar minhas viagens c. ferro automovel, alem Total 536.00 

Bem sei que ele é um grande mono, mas…custou assim. 

Desculpe V. Exa. mas digo isto apenas para saber como as cousas custam. 

Agora uma Noticia 

Nas Terras de Santa Maria, não tenho feito mais negocio, pois isto. Os padres estam 

desconfiados!!
299

 

Eu pago as cousas ali a 500.00 e o Antonio Rosa á 2 mezes chorou quasi diante do Pe. de 

Maceda para lhe vender o S. Pedro da Cadeira que ahi está já, por… - Pasme V. Exa. – 15,00! 

E eles… - vendo tam grande diferença, não vendem já com facilidade. 

Amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira Nº 41 

Coimbra 
300

 

Sôza, 28-XI-934 

Exmo. Snr. 

Respondendo ao presado postal de V. Ex
cia

 de 21 do corrente, tenho a informar que a Junta da 

Freguesia de Sôza, tem deliberado vender todos os materiaes da capela referida, bem como trez 

imagens que la existiam, duas de pedra e uma de madeira e outras coizas, no dia 6 de Janeiro 

proximo, caso a V. Exa. convenha. De facto as imagens ou outras coizas, conuem vir nesse dia 

ou antes ou então dar suas ordens. 

De V. Exa. com toda a consideração 

Pelo Presidente da Junta, Agostinho Nunes Rocha 

 

[ANEXO 2] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Janeiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 14 de Janeiro 1935 

Meus respeitos a V. Exas. 

Para V. Exa. se entreter esta noute envio o presente Relatorio que prometi: 

O S. André está encravado, pois até hoje á noute nada. 

Tomei nota de todas as recomendações de V. Exa. que são: - 

                                                      
299

 Sublinhado manuscrito. 
300

 Anotações manuscritas por Saraiva Nunes no espaço reservado ao remetente: Capela deitada abaixo 

por ordem do governo. Impedia o Transito. S. André com cruz atrás das costas. Outra imagem era inutil. 



167 

 

     Minha visita a casa de V. Exa. e estadia no Sul. 

     Pedra sepulcral (antropomorfica) de Corgas. 

     Compra de maquina foto. 

     Mandar-lhe a Sta. S. Mamôa que tenho em Ovar 

     Conseguir foto do frontespicio do Missal ou Bíblia S. Mº Gandara 

     S. Miguel do Mato (Arouca) fotografia 

     Arranjar-lhe a monografia de Valega etc 

     Conseguir a tampa sepulcral com figuras e inscrições 

Esqueci-me hontem de lhe mostrar uma linda travessa Índia, que na ultima viagem adquiri, 

amanhã ahi a mandarei. Esperarei que as miudezas que hontem enviei, tivessem chegado Bem. 

A corôa de prata da Santa de Marfim, ia dentro da caixa e junto de chávena chocolate. Esta 

semana enviarei as 2 imagens de pedra. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

Senhoras do Ó ou Expectação 

 

Localidade       Concelho 

Matriz Aguas Santas (a) Visto  madeira 5k Norte do Porto 

Matriz Varzea       Visto  madeira 2k de S. Pedro do Sul 

Matriz Sandim      Visto  madeira 8k dos Carvalhos-Porto 

Matriz Freixo da Serra Romaria Fama   Visto     madeira 11k de Gouveia 

Capela particular das Córgas com menino visto   pedra Ança Penalva do Castelo 

        30k de Viseu 

Ermida        4k de Mesa 

Fermêdo       Visto  madeira 17k de Arouca 

Vilar Seco Romaria de Fama     8k de Nelas B.A. 

Santa Ovaia       proximo Avô 

Olaia        6k Torres Novas 

Barcouço Refere Pe. Carvalho da Costa em 1708  8k da Mealhada 

Valadares       16k S. Pedro do Sul 

Aguim        Junto á Curia 

Capela no alto da vila      Arouca 

Igreija de Anseriz      Visto  pedra ança a pé 3k de Avô 

Arrumadas detraz altar-mor 

Museu Castelo      Visto  pedra ança M. o Velho 

Museu Castelo      Visto  pedra ança Abrantes 

Museu M. Castro      Visto  pedra ança Coimbra 

Museu Capela Visconde Sacavém   Visto pedra ança Óbidos 

Museu Vizeu       Visto  pedra ança Vizeu 

Museu Lamego      Visto  pedra  Lamego 

Carvoeira (antigo Reguengo da Carvoeira)   a 8k de Mafra 

 
 

Ladoeiro      a 10k de Idanha a Nova 

Souzela       a 9k da estação de Penafiel 
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Malhadas      a 7k Miranda do Douro 

Franco       a 15k estação Mirandela 

Lordelo       a 8k Monção 

Lorvão Refere o Pe. Carvalho Costa 1708 chama S. Expectação concelho Penacova 

Paião       concelho Fig. Foz Linha de Oeste 

Alvarelhos       a 14k de Valpaços 

Canavezes       a 12k de Valpaços 

Crasto        a 5k de Valpaços 

Vassal        a 5k de Valpaços 

Ardegão       concelho Ponte de Lima 

Porto de Ovelha      concelho Almeida 

Vilar        concelho Cadaval 

Valada        concelho Cadaval 

Eiras        3k de Chaves 

Mairos Refere o Pe. Carvalho Costa em 1708   18k de Chaves 

Roriz        23k de Chaves 

Samaiões Refere o Pe. Carvalho Costa em 1708   5k de Chaves 

Selhariz       15k de Chaves 

Santa Ovaia de Bairro Capela pedra    Fregª Canas Sabugosa 

Informou o Pe. da freguezia Aires de Matos   concelho Tondela 

Ança Refere o Pe. Carvalho Costa em 1708   Coimbra 

Capela Senhora O Refere o Pe. Carvalho Costa em 1708 Em Pellemá: lados de 

Alvaiázere 

        (O Pe. meu conhecido) 

Granja (Ermida)      Proximo Ança 

Diz o Pe. Carvalho = tem cinquenta vizinhos que são freguezes da 

Igreija Matriz de Ançãa 

N. S. de Expectação de Rio de Fornos – Vinháes   Refere o Pe. Carvalho 

da  

N. S. do Ó de Silva Escura     - Barcelos   Costa 1708 

N. S. de Ardegão      - Apresenta o Reitor Barcelos  

       - de Alvarães 

N. S. do Ó de Lordelo do Monte     - Monção 

Em 1708 e naturalmente antes, era Ançãa, Vila, e entre outras terras lhe pertencia Barcouço e 

Granja. E assim ja eram as 3 – Senhoras do Ó. 

As indicações acerca de Senhoras do Ó ou Expectação, que vão nesta lista, foram dadas por 

padres, particulares, leitura de jornáes, e extractos do Anuario Comercial e ainda de Livros 

antigos, especialisando a Corografia Portugueza do Padre Carvalho da Costa, ano 1708. 

Coimbra em 14 de Janeiro 1935 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Nota  (a) 

Cuando [sic] fui a Aguas Santas, não admira não ter encontrado a S. do Ó em pedra, mas sim 

em madeira, porque a igreija sofreu varias transformações de orago. 

Diz o Pe. Carvalho Costa na Corografia a pg. 372 – Tomo I (1708) = “Foi orago de Santa Maria 

de Aguas Santas (não fala em Senhora do Ó) Em 1130 era do Santo Sepulcro, pertenceu aos 

Templários e passou depois á Comenda de Malta” = 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito]
301

 

Ex. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 
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 Anotações manuscritas de António Saraiva Nunes: Concelho de Tondela. Já copiei – Saraiva. 
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Canas de Sabugosa 4 de Janeiro de 1935 

Exmo. Senhor 

Efectivamente na povoação de Santa Ovaia de Baixo d’esta freguesia está uma capela cujo 

orago é a Nossa Senhora da Expectação, sendo de pedra esta imagem. 

Com estima amº obgº 

a) Pe. Artur de Matos 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira 41 

Coimbra 

 

Vilar Seco 

20-1-35
302

 

Exmo. Senhor 

Tenho estado ausente d’esta freguesia. 

Cheguei hoje e encontrei a sua carta a que respondo. O orago d’esta freguezia é efectivamente a 

N. Senhora da Expectação, cuja imagem é de pedra e está no trono desta Egreja paroquial. Não 

ha outra, nem quaesquer imagens que possa vender. 

Desculpe a demora e creia-me 

De V. Exa. atº V
or

 

a) Pe. Alexandrino Nunes Martins 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Janeiro 1935, 

manuscrita.
303

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 17 Janeiro 1935 

Com os meus cumprimentos e de todos os da casa, somos a desejar que V. Exas. tivessem 

chegado Bem. 

Cuando [sic] cheguei a casa, fui surpreendido pelo explendido presente que V. Exas. deram ao 

petiz. Confesso-me sumamente grato. 

Envio hoje 2 caixas em G. Velocidade, ao domicilio, contendo uma o S. André e outra uma S. 

Piedade. 

Não consegui hoje carroceiro, as 2 peças foram á cabeça de mulheres, amanhã saio, portanto só 

para a semana vae a Sta. corada com menino. 

Amanhã é despachada em Ovar, a Sta Mamôa. 

Envio a Lista para V. Exa. no domingo, ou n’outro dia em casa conferir. Até domingo deve ahi 

estar tudo, menos a Sta. coroada como acima digo. 

O S. André de Soza, junto recibo do dinheiro que hontem enviei, custou 

Envio do Dinheiro      260.00 

1ª primeira viagem        50.00 

ultima viagem e vir a Coimbra um homem, etc    61.40 

        371.40 

Isto é, quanto o S. André custou, mas entendo que não deve dar mais do que isto. Creio não ser 

cousa das melhores. O que vale é que foi V. Exa. que o viu e o mandou ir. 

Ficamos portanto assentes neste caso! Na Santa Mamôa é que no Livro de Notas váe 100.00 

(Livro de V. Exa.) que eu copiei. Está-me em 50.00 porque entrou em conjuncto com outras 

cousas. 

                                                      
302

 Anotação manuscrita de Antóno Saraiva Nunes: Concelho de Mangualde. 
303

 Anotação manuscrita no topo da página: Carta e cheque 2.890$00 em 21/1/35. 
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Se V. Exa. entender que a Mamôa, vale (150.00) os dará. Não valendo, não dá. 

Creio por agora, ter tudo dito e explicado.  

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Doutor Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Janeiro de 1935 

Lista dos objectos vendidos 

 

Livros          150.00 

2 Jarras do Padre de Figueira Lorvão        40.00 

1 S. Piedade em pedra ança de Travanca (O. Azemeis)              
304

500.00 

1 Sta. coroada com menino, em pedra ança de Travanca (O. Azemeis)            
305

900.00 

1 Grupo com 2 anjos em madeira        50.00 

1 Gravura pequena com D. Pedro        30.00 

1 chavena (sem pires) chocolate         20.00 

5 chavenas V. A.        100.00 

1 copo vidro V. A. com aza         30.00 

1 Santa de marfim sec. 18º com peanha e corôa de prata    250.00 

1 Santa de madeira sec. 18º Senhº “Mamôa” de Valega    100.00 

1 Travessa Índia        140.00 

Santo André, em pedra ança, vendeu J. Paroquia de Soza   500.00 

6 registos com santos, conventuáes        50.00 

 

Embalagem e carretos de: 

Santo André – Sª Piedade – Sª Mamôa        30.00 

          2.890$00 

 

Nota – Entregaram-me agora 7 noute o incluzo, em que do Hotel de Aveiro, dizem que o S. 

André, não chegou de Soza.  

Como não entendo a demora, diga-me V. Exa. se lhe mostraram algum santo com este nome, 

que é para tirar d’ahi o sentido.-- 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Janeiro 1935, 

manuscrita. 

Coimbra em 24 de Janeiro 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebidas as cartas de 20 e 21 de V. Exa. que agradeço, bem como o cheque sobre o 

Banco Ultramarino de 2.890.00, de Liquidação geral de nossas contas. 

A carta de 20 refere-se á Senhora do Ó de Reveses, de que em breve responderei devidamente, 

bem como outros esclarecimentos de Santas desta invocação, para juntar V. Exa. aos 

apontamentos de meu relatorio de que aqui fiz entrega a V. Exa. 

A S. da Piedade e a Sta. coroada com Menino que segue hoje, são as Duas Imagens da igreija 

Matriz de Travanca, lugar á beira da Estrada Nacional, 3k antes de chegarmos a Oliveira de 

Azemeis. Estas 2 peças foram vendidas pelo paroco e Comissão cultual, gente grada da terra. 

Não estavam arroladas e já estavam fóra do culto. 

Junto Guia da Sta. coroada, embalagem e carreto já está tudo liquidado, no pagamento supra, 

bem como preço de compra. 

Estam as nossas contas pagas. 
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 Atrás, anotado noutra letra: (600$00). 
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 Atrás, anotado noutra letra: (1.000$00). 
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Estou a por a casa em ordem, como se costuma a dizer. Ultimas pequenas viagens, por escrita de 

apontamentos em ordem, compras de cousas necessarias de vestuario, arranjo de malas, etc afim 

de me deslocar como é desejo de V. Exa. por 2 ou 3 mezes para a região de entre Santarem e 

Vila Franca, e Cacilhas a Setúbal. 

Até Lisboa – concelhos Lourinhãn, Torres Vedras e Alenquer. 

V. Exa. dirá por onde devo começar, mas entendia eu: Lourinhan, deixo aqui ficar as malas e 

sigo a Lisboa ver colecções de V. Exa. e identificar estatuaria por mim vendida. Regresso 

novamente aqui e faço em conjunto os 2 concelhos Lourinhãn e Torres Vedras. Em Lourinhan 

tenho um grande auxiliar, (Dr. Jose Carvalho medico municipal) é de Souzelas, rapaz muito 

meu amigo desde pequeno. Em Alenquer, tenho um arquitecto e professor que é de Eixo, rapaz 

tambem amigo. 

Mas V. Exa. dirá por onde devo começar. 

Viagens, alimentação e itenerarios de charrete ou a cavalo, isto é bater aquela região e outras 

bem, para se não estar ao fim do mez a descriminar contas, eu entendia por Bem e com toda a 

lealdade, o seguinte contracto: - V. Exa. enquanto durar estas averiguações dár-me por mez 

escudos 800$00, mas se eu fizer compras, desaparece a importancia supra e é descontada nas 

compras que V. Exa. faça. Com esta condição, porque eu não quero prejudicar V. Exa. em cinco 

reis, a amisade de V. Exa. é mais preciosa do que Dinheiro. Do que fôr vendo, enviarei os rolos 

das fotos, para V. Exa., e ahi os mandará revelar. 

Correspondencia etc que aqui costumo receber, a Aurora semanalmente, me enviará registo 

onde eu estiver, e aqui não necessito de vir senão em Maio ou Junho. 

Sahi agora 3 dias, mas nem saindo nem estando em casa, se faz nada. Os padres parece que 

morreram, correio pouco ou nada. E lá fora como todos estam ao facto da historia do Cristo da 

igreija de S. Martinho d’arvore, nada se faz. 

Do muito que aqui no Norte á ainda para se comprar, se se conseguir eu encarregarei pessoa 

para para ahi mandar.  

É o que se me oferece dizer, e agora V. Exa. acusará esta carta, e dirá o seu parecer. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

[ANEXO] 

Reveses, Verride, 9-1º-35 

Exmo. Sr. 

Existe na = Igreja paroquial de N. S. do Ó de Reveses = uma imagem de N. S. do Ó. 

É uma imagem vulgar, de roca, com 0,67m de altura. Não tem menino. Ambas as mãos estão 

caídas ao longo do corpo. Não há saliência. 

Não é provável que a imagem a V. Exa. se refere [sic], e eu conheço, tenha ido daqui para a 

igreja do castelo de Montemor. 

É de notar que um incêndio destruiu a igreja paroquial desta freguezia <em 1870 pouco mais ou 

menos>. Apenas a sacristia se salvou. O estilo desta não concorda com o da imagem de 

Montemor. 

Espero que V. Exa. dirá na sua publicação donde veio chamar-se á Expectação de N. S., Nossa 

Senhora do Ó. 

Tambem o Paião, concelho da Fig. da Foz, é = Igreja paroquial de Nossa S. do Ó do Paião (a)
306

 

= se bem me recordo. 

Ouvi ali dizer, haverá 47 anos, que á Expectação de N. S. se chamava N. S. do Ó porque a festa 

vinha depois de se terem começado a recitar no ofício divino, a vésperas, as 7 antífinas [sic] que 

principiam por Ó. Será assim? 

Suponho ter respondido á carta de V.Exa. de 7 do corrente. 

Digne-se V. Exa. aceitar a homenagem do meu respeito e considerar-me 
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 Chamada e nota de António Saraiva Nunes: está na Lista que eu dei a V. Exa. 
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De V. Exa. servo humilde 

a) José dos Santos Maurício 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Janeiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 Janeiro 1935 

Com os meus respeitos para V. Exa. e Exma. familia, sou a comunicar que estive hoje em 

Aveiro, e o “Democrata” traz a noticia de que o sacristão da Capela da Barra, vendeu um S. 

Roque. 

O diabo do jornaleco, refere-se com termos jocosos á historia do roubo de imagens pelos padres 

e sacristães. Ali para o Porto um jornaleco Republicano, tambem não se cala com a historia do 

S. Martinho d’arvore. Enfim uma pandiga que só nos prejudica. 

Correio de padres para aqui morreu. O tal do bom S. Miguel ao pé de Arouca, não dá acordo de 

si. 

Vim encontrar uma amabilissima carta do filho de V. Exa. acerca do agradecimento do 

Manuscrito, que muito agradeço. 

Como estou arrumando varios assuntos, e como V. Exa. quando aqui esteve disse para sua 

Exma. esposa, que (olhando para o espelho de talha dourada era melhor leva-lo. Eu pedi 400.00 

e V. Exa. não sei porquê achou caro. Convinha-me vende-lo e V. Exa. podia dizer-me a sua 

maior oferta. 

Convinha-me vende-lo. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s. l. [Coimbra], 28 de Janeiro 

1935, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Afinal do S. Roque, foi brincadeira dos meus amigos de Aveiro. 

Junto o jornal que eles me enviaram hoje. 

Sou de V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

28/1/935 

 

[ANEXO] 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Fevereiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 1 de Fevereiro de 1935 

Meus respeitos para V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. 

Acuso recebida carta de V. Exa. que agradeço, com data de 27 p.p.. 

Nesta região e Norte tenho feito constar que não compro mais, mais tarde depois se 

trabalhará
307

, estou portanto com os mesmos pontos de vista de V. Exa. 

Vou agora responder á carta de V. Exa. com data de 20 p.p. Senhora do Ó Reveles e outros 

assuntos de Senhoras do Ó
308

. 

Junto para V. Exa. ler com cuidado e arquivar, a carta do Padre de S. Martinho do [sic] 

Gandara, que é possuidor do Livro antigo, que aqui falei a V. Exa. 

Junto 2 postais de padres que é conveniente V. Exa. arquivar no Dossier e secção de 

Informações que dei a V. Exa. sobre Senhoras do Ó. Um já V. Exa. viu e diz que em a povoação 

de Santa Ovaia de Baixo – Concelho de Tondela, existe uma N. Senhora da Expectação em 

Pedra
309

. O outro diz que em a Matriz de Vilar Seco – concelho de Mangualde
310

, está uma N. 

Senhora da Expectação em Pedra. 

Sobre o assunto da carta de 20 – 

Na linha do caminho de ferro de Coimbra á Figueira da Foz, existem 2 localidades com o nome 

de Revelles, uma é na estação de Taveiro, outra é adiante de Verride com apeadeiro mesmo de 

Revelles, a povoação é no alto. A igreija vê-se bem quando vimos da Figueira. É terra muito 

minha conhecida e ali tenho passado alguns momentos agradáveis da minha vida. A igreija é de 

reconstrução recente, a primitiva ardeu. Não tem antiguidades, a maior é o Sº Antonio de pedra 

que foi a minha primeira compra para V. Exa. e que á 2 anos aqui repousa
311

. Não existia lá 

mais nada, senão pobreza. Foi outrora terra famosa, e ainda ali se veem vestigios de casas boas 

com tectos de maceira e com bom e senhoril aspecto exterior, mas só lavradores, ferroviarios e 

empregados da Divisão Hidraulica do Mondego, habitam ali hoje. Ainda existem ali as ruinas 

dum convento
312

. População escolar um rapaz no 4º ano de direito e outro no 3º de Magistério 

Primário. Devia na verdade ter tido cousas magnificas
313

, mas nada ali conheço, á 14 anos ainda 

existia um solar recheado de preciosidades onde eu comprei barato e vendi barato. Fica na corda 

de terras boas, algumas já conhecidas de V. Exa. Verride – Ponte Barca – Abrunheira e 

Reveles
314

. Mas reconheço que estou contando cousas que não interessam, afastando-me da 

Senhora do Ó que nunca ali vi
315

. Existe ao fundo do logar e proximo da linha do caminho de 

ferro, uma igreija antiquissima, com galilé á frente e dos lados e onde está apenas uma santa 

coroada com menino ao colo do seculo 14º colorida, ahi dos seus 0,70 cm em pedra d’ança
316

, 

igual a tantas outras, e onde á Sª da Saude, nome da dita se faz uma retumbante festa e arraial 

todos os anos, santa que eu já pretendi, mas credo…nem pensar nisso. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

[ANEXO] 
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Recebi a carta de V. Ex
cia

 de 22 a que respondo. 

O frontispício da Bíblia é um quadrilatero formado por duas colunas com capiteis e 

emolduradas com ramos. As colunas tem veo ligado um ao outro por uma […]
318

 e são 

encimadas por uma sanefa. Este quadrilatero mede 0,09m x 0,148m. 

No centro ha um pequeno desenho com outro dizer = Labore et constantia = 

E na parte não ornada = Biblia Sacra 

Quid in leae editione a Theologia Louaniensi – bus praetitum fct, paulo post indicatur = 

Antuerpiae 

Ex officina Christophori Plantini, Architypographi Regiy 

M. D. LXXXII = 

Nada mais tem o frontespicio da Biblia, e esta a melhor idêa que lhe posso dar da mesma. 

Desejando a boa saude de V. Ex
cia

 subscrevo-me com estima amº e obrig
do

 

a) Pe. Antonio d Oliveira Pinto 

S. Martinho da Gandara 

25 de Janeiro de 1935
319

 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Fevereiro 1935, 

manuscrita.
320

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 4 fevereiro 1935 

Meus cumprimentos. 

Junto envio a V. Exa. guia do espelho talha dourada, que V. Exa. ofereceu 250$00. Embalagem 

etc 10.00 = 260.00 

É com pena que me desfiz dele, mas nesta data tive que me desfazer de muita cousa. 

Hontem domingo, este aqui perto duma hora, o Dr. Vergilio Correia e passado um pouco, 

apareceu aquele rapaz, o Damas da Sé Velha. 

O Dr. vinha ver se haveria possibilidade de o Museu adquirir alguns dos 4 Santos e Santas de 

pedra, recusados por V. Exa. mas…não teem dinheiro, e como aqui os não posso ter 

eternamente – ofereci-lhe o S. João e S. Antonio, as Santas irão talvez amanhã para o Dr. 

Bissaia. 

Falou-se de muita cousa, disse que foi por ordem superior a S. Martinho d’Arvore, avaliar o 

Cristo roubado, que o avaliou em Duzentos escudos, criticou-o como peça inferior, e pasmou 

com a oferta de 5 ou 4 contos. Mandou fotografar uma rica pedra que ali está com uma inscrição 

em gotico ou flamengo, que eu tambem conheço, e elogiou mais 3. 

Veiu [sic] á baila o altar de S. Marcos, que os de Braga, pretendiam comprar, e a que ele se 

opoz. 

Elogiou as acções, e conhecimentos de V. Exa. Foi uma hora bem passada. Depois lhe 

explicarei, a V. Exa. a razão das pressas, porque á 8 dias, estou pondo tudo com dono. 

Meus cumprimentos e respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Fevereiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 12 Fevereiro 1935 
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Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 7 do corrente, que muito agradeço, e bem assim 

o Vale de Correio 260.00
321

, pagamento do espelho, que igualmente agradeço. 

De assuntos tratados na mesma carta, sou a responder: -  

Sobre o caso de S.M. arvore, nem aqui, nem fóra, nunca se falou nem ouvi falar, no nome de V. 

Exa. 

Inclino-me a crer que sejam os de Braga, a mim não me compraram mais nada, mas eu sei que o 

Damas
322

 e outros lhe venderam cousas. Creio que foram intrigas, que fizeram, com que os 

homens não me comprassem mais nada. Haja saude! Os Santos que foram para o Museu, dois 

foram dados
323

. A do B. Barreto, foi vendida. Eu como abaixo explicarei, tinha necessidade de 

tudo vender, ou dár. 

Mercê, dos capitáes com que lida, das testemunhas com quem não tenho relações, e enfim de 

tudo, a Senhora D. Regina Caetano, deixou de ser minha mulher, nos fins de Dezembro p. 

findo
324

. Mercê, da sua influencia, arranjou (eu nunca assinei nada) com que eu fosse condenado 

nas custas e selos do processo. Está a Madame e o Caetano satisfeitos. A justiça dela, avisou-me 

para pagar perto de 3.000.00, ou penhora. Tive que vender, dar, esconder etc, o pouco que tinha, 

e tenho aqui uns tarecos, no valor de 70.00, esperando a Justiça.
325

 

Para V. Exa. ver a força moral das testemunhas, junto a noticia da Republica de 21/12/934, dois 

gatunos, que aqui responderam varias vezes, e que na Fig. Foz e Porto, fizeram taes gatunisses 

[sic] que o filho teve até que fugir para o estrangeiro. A Dama chamou-os a Lisboa quando 

melhorou a situação, e ahi se entreteem a sombra dos Caetanos, o pai como pregoeiro de 

Leilões, o filho com vigarisses indicadas é á sociedade com o pai. Rogo a V. Exa. me devolva 

este pedaço do jornal. A terceira testemunha é um cidadão que na verdade não me conhece e já 

o declarou por escrito. Esta semana o Dr. José Alberto dos Reis, Presidente da Camara dos 

Deputados, acerca disto, mandou uma grande carta á D. Maria Albina Cochofel, declarando eu 

ter falado tarde, pois se tem sido antes da sentença, esta teria tido outra orientação. Haja tambem 

saude! 

Sobre as informações do Bric á Brac dela, agradeço a V. Exa. as informações, e esteja certo da 

minha descrição, nada quero com essa mulher e da filha á 1 ano e tal que não me escreve. Tenho 

fé que esta gente e testemunhas, ainda se sentarão no Banco dos Réus. Quem me parece que 

tinha ahi á venda um contador italiano e talvez seja este, era a D. Maria Ayres de Campos, filha 

do Conde do Ameal. 80 contos a mulher é doida, mas não me admira, porque eu sei, que ela 

disse em Aveiro, que o Caetano queria, que para V. Exa., quanto mais altos fossem os preços 

melhor.
326

 Isto é autentico, e eu nunca minto. Vou passar a outro assunto. 

Viagens para o Sul. Tenho tudo preparado, mas sem passar mais uns dias, até vir a justiça, não 

posso seguir. 

Tenho-me continuado a entreter com escrever a diversos, em tratar das Senhoras do Ó. 

Para V. Exa. ficar mais contente e seguro, das informações de Avelles acerca da Senhora do Ó, 

junto carta que recebi do Cónego Maurício que ali paroqueia. 

Esta carta talvez não fosse mau, V. Exa. juntar aos doc. sobre Senhoras do Ó. Igualmente é 

interessante para juntar aos mesmo Doc. o incluso cartão de visita. É do padre Julio dos Santos, 

antigo capelão do Conde de Felgueiras, creatura muito prestável e com quem em tempos, fiz 

varios negocios de panos. E por dinheiro é capaz de ir ao inferno
327

, pois é negociante de 

automoveis e motos velhas, etc. Pela leitura deste interessante cartão, V. Exa. vê que ele 

paroquiou já Barcouço, cujo orago é Senhora do Ó e que ali não á nada. 

Presentemente está suspenso, mas tem ordem de dizer Missa e reside numa aldeia a “Ermida” 

orago Senhora do Ó a 4k da praia de Mira, mas veja V. Exa. que ele diz que ali á muito. É um 

assunto para mais tarde, estudar.
328
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Este belissimo caracter, não está á mais de 6 anos na boa graça do Bispo-Conde, que nunca mais 

lhe deu freguezia efectiva, pelo seguinte. Ele paroquiou sempre Barcouço, mas andava quasi 

sempre em passeio com o Conde de Felgueiras, e ia á freguezia uma ou duas vezes á semana. 

Recebeu um dia uma Circular do prelado, para ele fazer todos os anos, um peditório pela 

freguezia a favor do Seminario. O padre não esteve para massadas, ao fim do ano, meteu dentro 

dum envelope Um escudo, e mandou ao Bispo, dizendo que o povo não tinha dado nada, mas 

que ele do seu bolso, enviava aquela importancia. Claro o Bispo, suspendeu-o de imediato da 

freguezia e foi passados 4 anos, devido a grande influencia que o auctorisou a dizer missa. Mas 

é, um belo rapaz. 

Envio 3 postais, para V. Exa. ler e rasgar. São dum rapaz de Oliveira de Azemeis, que ali 

executa marcenaria artistica e pintura. Não é tolo, e é atrevido. Todos os anos expõe, quadros a 

oleo, e peças entalhadas em madeira, no salão nobre da Camara Municipal desta cidade. Fui eu 

que aqui o lancei, e o homem desfaz-se em agradecimentos, e é curioso porque 20 minutos 

depois da exposição aberta, está tudo vendido. O homem põe uns preços mui baratos e contenta-

se em 100 ou 150 trabalhos, levar 2 ou 3 contos no bolso. No Porto, e Salão Silva Porto faz o 

mesmo. No 1º postal, o homem anuncia a sua exposição em Coimbra, em 16 Março, e em que 

me fala em Duas imagens, uma em pedra e outra em Madeira
329

, no 2º e 3º anuncia a vinda 

duma fotografia, que até agora não chegou. E andamos nestes correios desde 30 Janeiro a 9 do 

corrente, ultimo postal do homem. Sabe V. Exa. a minha impressão, é estas peças são de algum 

padre a quem eu escrevi
330

, mas que por causa das histórias dos jornáes a respeito de S. M. 

arvore, não quer lidar comigo e arranjou o Alipio Brandão como intermediario, eu desconfio 

que são do Pinheiro da Bemposta
331

, cujo paroco vive em Oliveira de Azemeis. Vamos a ver o 

que daqui sai. É um caso curioso. 

Ainda a proposito da vinda aqui do Dr. Vergilio Correia e no mesmo dia, do Damas da Sé 

Velha, qualquer destes cavalheiros, dizem existir outro comprador de Imagens, mas que não 

sabem quem é.
332

 O Dr. V. Correia, tambem disse, veja lá que tolice o baixo relevo, do Mestre 

Gonçalves, aqui em Coimbra, quizeram dar aos herdeiros 3 contos, e em Lisboa o Museu d’Arte 

Antiga deu 4 contos. Desculpe V. Exa. a massada toda, mas por hoje é quanto tenho a dizer. Os 

meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

[ANEXO 1] 

Ermida 31 

Meu presadissimo Amº 

Vim hontem encontrar uma carta a que uenho responder. Em Barcouço não ha imagens em 

pedra. Aqui na Ermida existem imagens em pedra e que era para deixar substituilas [sic] por 

imagens decentes mas é hoje tão complicada a substituição que só com vagar e tempo se pode 

conseguir, pelo que não fica esquecido o seu alvitre e eu o irei informando do que se pode 

conseguir. 

Manda sempre e creia me amgº attº 

a) P. Julio 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito] 
333

Exº Sr 

A.Saraiva Nunes 

Estrada da Beira N. 41 
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Coimbra 

 

Meu caro sr. Saraiva 

Saude 

Volto a expor em Coimbra no dia 16 de Março. Tenho ou sei onde estão uma santa em pedra de 

ança muito antiga parece me romanica, ainda se percebe a pintura com alguns bocados partidos 

de 1 m de alto e outra em madeira santa Barbara muito bem feita seculo XVI 

Diga me quanto val o homem pede bastante 

Escreva-me na volta sem falta 

Amgº certo 

a) Brandão 

 

[ANEXO 3] 

[Sobrescrito] 
334

Exº Sr 

A.Saraiva Nunes 

Estrada da Beira N. 41 

Coimbra 

 

Ex. Sr. Saraiva 

Recebi o presado postal do Meu amgº que agradeço. 

O homem quer mais informaram-no que aquilo tem valor mas bem para baixo 

Amanha mando-lhe uma fotografia que tirei da imagem e o meu amigo vê logo o que é e quanto 

vale 

Já lhe disse que não quero percentagem devo-lhe muito. O que não quero e que venha cá sem 

resultado. Depois de ver a fotografia verá se vale a pena. 

Amigo e obgº 

a) Brandão 

 

[ANEXO 4] 

[Sobrescrito] 
335

Exº Sr 

A.Saraiva Nunes 

Estrada da Beira N. 41 

Coimbra 

 

Ex. Sr. Saraiva 

Ainda não me arranjaram a fotografia só segunda feira a posso enviar. 

As coisas já estão turvas com a peça de pedra meteu se um padre no caso padre este a quem o 

meu amg já lhe escreveu, mas julgo bem conseguir arranja-la. Terça feira tem ai a fotografia não 

lhe tenho escripto por a não ter ainda 

Seu amgº 

a) Brandão 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Fevereiro 1935, 

manuscrita.
336

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 14/2/935 

Meus cumprimentos. 
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O Homem de O. Azemeis, a que me referi na carta registada de hontem, e de que mandei 

explicações e 3 postaes, enviou-me uma historia complicada hoje, e enviou-me as 2 inclusas 

fotos. 

Parece que o dono padre, se opõe ao envio da de pedra, isto é á venda, auctorisando apenas a 

venda da de madeira. 

Minhas impressões: 

Da de Madeira, cuja altura deve regular por 1 metro, não sei o nome da santa, mas parece-me 

cousa do sec. 18º sem grande ou nenhum valor. V. Exa. dirá se a quer. 

Da de pedra, que ele dizia ter 1,10 e que se chama senhora Rosario, percebem-se pinturas 

primitivas, pelo Menino e aspecto geral dá-me a impressão de imagem do sec. 14º principios 15º 

parece que a coroa foi serrada, é mutilada dum braço e mão, menino é engraçado nariz da santa 

esmurrado, e parece que a cabeça descolada. Desta parece que á duvidas, mas se interessar dirá 

o que deve dar. 

Cuando [sic] responder, rogo envie as 2 fotos. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Fevereiro 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 16 Fevereiro 1935 

Meus cumprimentos. Acuso recebidas as 2 cartas uma contendo as 2 fotos que já recambiei, 

com o atestado de Monos, e postal bonito de Cáceres. E a outra com resposta aos assuntos – 

informações recebidas, senhoras do Ó, etc. 

Por tudo muito obrigado. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

O Pessoal daqui recomenda-se. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

- Coimbra -  

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Vila da Feira, 28 de Fevereiro 

1935, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Vila da Feira 

28/II/935 

Exº Sr. Vilhena 

Vim novamente dar uma volta ás Terras Sta. Maria e em Pigeiros, comprei um Bonito S. 

Sebastião
337

 que amanhã devo despachar em Aveiro afim de me livrar dos pequenos comboios 

do Vale Vouga. 

Meus respeitos á Exma. Sr. D. Amelia e Dr. Julio. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Março 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 1 de Março 1935 

Devia V. Exa. ter hoje recebido um postal que enviei de Vila da Feira e possivelmente hoje a 

encomenda a que hontem me referi e que ainda hontem despachei ás 10 noute em Aveiro. 

Truxe-a comigo no comboio do Vouga e chegado de noute a Aveiro por favor me fizeram o 

despacho para Lisboa. 

Estive agora 6 dias fóra, e amanhã para a R. de S. Bento a receber no domingo, direi o que fiz e 

vi. 

Junto a Guia do S. Sebastião de Pigeiros. 

Pretendia […]
338

 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Março 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. de S. Bento 187 

Lisboa 

 

Coimbra 2 de Março de 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a dizer que só na terça V. Exa. receberá ahi sua casa, o correio 

com a noticia detalhada da minha viagem e assuntos que possam interessar. 

Meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Março 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 4 de Março de 1935 

Acuso recebidas as cartas de V. Exa. com datas de 27 p.p. e 2 deste mez. 

Azulejos – azul e branco, figura solta que muito bem conheço, conto arranjar alguns centos. 

Fui hoje 2ª feira á Sofia, lado direito ao fundo. É a escadaria enorme a que V. Exa.se refere, do 

antigo Convento dos Borras, até á pouco um amplo asilo de Mendicidade, e hoje aumentado 

com uma explendida Casa de saude de muito movimento, e as lojas em estabelecimentos 

comerciais e escritorios forenses. Esses milhares de magníficos azulejos de figura solta, teem 

alguns datados. 

Um prof. da Universidade d’aqui, cujo nome não me ocorre, publicou um folheto em tempos, 

sobre isto. 

Falei com a direcção não vendem, disseram-me e é verdade que tiveram em tempos uma oferta 

de 8 contos e não se seduziram. Mas não desanimemos, pois que as direcções estam sempre a 

ser substituidas. 

Mas neste genero á mais em varios pontos. 

Santa Catarina do Bric á Brac Sé Velha – 

Depois de escrever isto, irei vela [sic] e comunicarei o que houver, em face da carta de V. Exa. 

Na semana passada estive 6 dias fóra, e assim percorri novamente algumas terras já vistas, e 

outras de novo. 

Estive em Casal Cambra ver se conseguia alguma cousa da Junta de Paroquia referente a um Stº 

Antão e S. Passos, em pedra, ali a uns quilometros fui á Quinta dos Viscondes de Valdoeiro, 

onde junto á Quinta existe a capela da casa, que é publica quando se festeja o orago Stº. Antão. 

                                                      
338

 Final da carta em falta. 
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Dizem que foi em tempos já publica e depois anexada á quinta. S Dona D. Maria Eulalia 

Toscano etc etc deu-me muitas esperanças de venda, pois está retalhando a quinta aos lotes. A 

capela tem interiormente um altar em pedra com colunas caneladas e capiteis renascença. Em 3 

nichos, estam: 

Centro Senhora Piedade com um grande Cristo nos braços. 

Ao lado direito Sto. Antão o orago, ao esquerdo Santa Catarina. Tudo colorido pareceram-me 

interessantes, vamos a ver.  

Segui depois a Aveiro e a Cacia falar com aquela mulher suja e descalça que arranjou aquele 

Santo engraçado, e em cuja mulher V. Exa. tantas vezes fala. Fui dár animo á velha e prometeu 

arranjar cousas. Falei-lhe num S. Pedro, feio, sentado numa cadeira, grande chave, que era 

visinho do outro. Ela ficou animada, era boa piada se ela o arranjava.  

Estive 1 dia em O. Azemeis e no Pinheiro da Bemposta, nada. Antes estive em Salreu por causa 

dum S. Sebastião todo caiado que estava no nicho da frontaria da capela do mesmo, e agora foi 

retirado para a sacristia, e a frontaria forrada a azulejo moderno. O Padre Nogueira, deu-me 

esperanças. Pegado a esta terra estive em Angeja, na enormissima igreja e capelas, já lá fui 

varias vezes, mas não á nada. O Pe. Nogueira disse-me para ir ter com o Prior de lá e este me 

mostrar a Senhora das Neves, de grande nomeada nesta região. Na matriz dentro dum arcão lá 

estava a S. das Neves, ahi com 0,65 sentada, colorida feia, pedra ança, mas o povo tem por ela 

tanta devoção, que todos os anos a levam para a capela dela no dia festa [sic] e a tiram depois, 

para a não roubarem. 

Vila da Feira, aqui e nesta grande área estive o restante tempo. Comprei ali na matriz o S. 

Sebastião que mandei a V. Exa. Era para ir a S. Miguel do Mato, distante 17k mas o mau tempo 

e caminhos máus fizeram-me perder a coragem. O tal S. Miguel com 1,10 que é d’aqui, colorido 

grandes azas e tendo á frente esculpidas as armas dos Condes da Feira, o paroco ainda não deu 

resposta. É o tal que estava enterrado. Identico a este, só o de S. Miguel do Outeiro localidade 

concelho Tondela. 

Em Vila da Feira é interessante a capela oitavada do Castelo, muito bem conservada, e com 2 

preciosas imagens de pedra de ança. Ainda tentei, mas…nada. É conveniente V. Exa. visitar 

esta terra. 

Das terras de Santa Maria, por mim e pelo agente de Ovar estam vistas – Vila da Feira – O. 

Azemeis – S. João da Madeira – Espinho – Anta – Fornos – Guizande – Lourosa – Maceda – 

Arrifana – Canedo – Cortegaça – Esmoriz – Espargo – Milheiro de Poiares –Mosteirô – 

Paraimo – Piqueiros – S. Miguel do Mato – Rio Meão – Romariz e 2 igrejas – Souto – Sub-

Feira – Ermejães –Arada – Barula – Burgo de Arrifana – Cezas – Couto de Cocujães – Fajões – 

Forno de Feira – Gaiate – Nogueira do Cravo – Parâmos – S. Vicente de Pereira – Pindelo – 

Sandim – Silvalde – Vila Cham – Vila Nova de Guim – Ul – S. Thiago de Riba Ul – Travanca – 

Angeja – Salreu – Frossos – Travassô – Alquerubim – Estarreja – Branca – Albergaria a Nova e 

Velha – Fermelã – Canelas – Pereira Jussam – Valega – S. Martinho Gandara – Furadouro – 

Bunheiro – Entreaguas – Pardilhó – Murtosa – Pardelhas – Avanca – S. Donato – Tarei – S. 

Thiago de Beduido (Comenda) – Grijó – Sermonde – Pinheiro da Bemposta – Macinhatas de 

Seixas e Sarnes – Palme – Escariz – Ossula – Madail – Morelos etc. 

É importante ainda nesta região, rever algumas terras de futuro, e principalmente comparar os 

assentos deste Relatorio e do meu de há tempos. 

Há nesta região uma enorme e grande freguezia de que me estou ocupando agora, é a do 

Concelho de V. Nova de Gaia. 

Louroza – concelho de Vila da Feira 

Tem cousas muito boas arrumadas a que já me referi no relatorio anterior, mas até ao presente 

nada consegui. 

Avanca – alem do que anteriormente, (outro relatorio) referi, tem ainda dentro do altar-mór, 

uma magnifica escultura coroada com menino ao colo
339

, rosto redondo, Belo exemplar e 1 S. 

Sebastião tambem raro, de que não á meio de conseguir a venda. 

Estou arranjando um magnifico Dossier que lhe enviarei ligado a dezenas de postaes que de 

padres o mez passado e este recebi. De tudo verá que positivo onde já esperam por mim é o do 
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Concelho Castro Daire, entre S. Pedro do Sul e Lamego. Lá chamam ás Imagens de pedra ança 

– Gesso. 

A Senhora do Ó de Corgas, tambem julgavam ser de gesso. 

Desculpe V. Exa. ir á pressa, e com muitos erros. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Março 1935, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Coimbra em 6 de Março 1935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos para V. Exas. sou a comunicar que telefonei 2ª feira á tarde para a casa 

da Sé Velha, comunicando-me que o dono estava para Lisboa, e informando-me hontem 

novamente, o homem não estava. Hoje fui lá e não estava lá santa nenhuma (em pedra). Como 

desconfiassem que eu a pretendia esconderam-na. Mandei logo a seguir a Aurora a casa da 

mulher do dono do estabelecimento e esta começou com evasivas que a Santa que se arrecadou 

que o seu home [sic] vem quinta á noute, que a Santa é duma Senhora, que ele depois fala com o 

Sr. Nunes, que o sr. Nunes bem sabe o que são cousas raras, etc. Como é gente muito 

desconfiada e de poucos principios educativos, viram eu querer comprar e julgam que teem ali 

ouro. Não á remedio senão esperar mais um ou dois dias. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Março 1935, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros 12 – 2º andar 

Lisboa 

 

Coimbra 11 de Março 1935 

Exmo. Sr Ernesto de Vilhena 

Recebi carta de V. Exa. que agradeço. Amanhã pela manhã saio para Cantanhede e outros 

pontos.  

Fique descansado, a foto enviarei logo que averigue o caso. De lá escreverei. Depois 

responderei á carta de V. Exa. de hoje. Santa Catarina da Sé Velha, não está lá. Fui lá hoje e 

disseram que a Senhora Dona a mandou buscar. São uns intrujões ofereci 400.00 e que se 

quizerem a mandem a minha casa, que cá lha pagam. É gente de categoria!!! 

Á tempos até ao Viana, correram por causa dele querer uma gravura. A Senhora diz que quer 

3.000.00. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Cantanhede, 13 de Março 1935. 
Telegrama Nº 573 

SR ERNESTO DE VILHENA RUA 

FANQUEIROS 12 20 LISBOA 

 

(3520) LISBOA CANTANHEDE 60-18-13-10H30= 

=MELHORES ESPERANCAS ESTA SEMANA CONSEGUIR TUDO MAGNIFICO 

ESCREVO = SARAIVA 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 14 de Março 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Aveiro 14/3/35 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Hontem mandei-lhe telegrama de Cantanhede. 

Vim depois aqui ver o que havia de novo, agora sigo a Pereira e Montemor-o-Velho ver 

assuntos que em tempo me recomendou, e depois de Coimbra lhe envio o Relato de tudo e com 

a indicação do que no sabado se passar acerca de Cantanhede. 

De V. Exa. mtº obgº   a) Saraiva 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Cantanhede, 15 de Março 1935. 
Telegrama Nº 1224 

sr ernesto de vilhena 

Lisboa r san bento 187= 
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---294 cantanhede 85 21 16 18/10= 

estou com automovel Cantanhede conprei e levo mais caro vae, = saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Março 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 16 de Março de 1935 

Pela presente desejo que V. Exa. tenha passado bem e sua Exma. familia. 

Reportando-me ainda á carta de V. Exa. de 9 do corrente, sou a lamentar a chegada do S. 

Sebastião partido em bocados, sou infeliz com os Mártires. De futuro tenho eu que assistir á 

embalagem 

Se V. Exa. puder dar mais alguma cousa, acima dos 800$00 era para despezas, senão ficará 

como entender.
340

 

Da Santa Catarina, nada mais sube. 

Azulejos – tomo nota do que V. Exa diz. 

Assunto Cantanhede – passo a expor. 

Creio mostrar a minha habilidade, como V. Exa. diz, dinheiro é que não sei se ganharei. 

V. Exa. tambem foi inteligente em apanhar pouco mais ou menos ahi ao Dr. V. Correia o nome 

do homem, e a fotografia. 

O apelido do homem é Mendes da Cruz (Jose), mas não é este o dono, é intermediario. 

Em 12 do corrente segui para Cantanhede onde cheguei de noute. Jantei e depois procurei 

informar-me da residencia do homem, e informaram-me que falasse com ele nessa mesma 

noute, pois o homem é tesoureiro <em Coimbra> da C. G. Depositos e váe todos os dias de 

manhã e regressa á noute. Encontrei-o na associação comercial. Mostrei-lhe a fotografia, riu-se 

e disse-me. Olhe isto não é meu, mas o meu filho que anda a estudar direito em Coimbra, é que 

está encarregado da venda, e tirou as fotos e quem a quer comprar é o Dr. V. Correia, que é 

muito amigo de meu filho. A pedra é dum cunhado meu, e vamos ve-la, mas cuidado não dê a 

sua oferta diante dele. Ás 11 ½ da noute estávamos diante da pedra, numa sala de escritorio. 

Não tem defeitos, é uma maravilha muito bem conservada que parece renda da mais fina. Será 

dos fins sec. 13? Se se conseguir é uma Lança em Africa e joia de alto valor. 

Fomos tomar um café, e ofereci ao Mendes da Cruz (pai) Mil escudos, o homem ficou um 

pouco tremulo com a oferta e lá lhe fui dizendo, que sabia muito bem como eram as ofertas do 

V. Correia, e como era boa a minha que necessitava de resposta já. Disse-me que não podia 

fazer nada, sem consultar o filho e combinou comigo e com ambos um encontro na C.G.D. 

d’aqui ás 2 da tarde. 

Lá estarei e direi a V. Exa. 

No dia seguinte fui visitar as colecções do Capitalista Francisco Pinto de Carvalho, lá vi a 

imagem gotica que esteve no nicho lateral da Capela da Misericordia (Elucidario Nobiliárquico 

N 9 Setº 1929 pg 284) seus apontamentos. Devo declarar-lhe que este coleccionador é muito 

rico; Ventura da Camara Nº 2. Não se mostrou fóra de não vender. Disse-me que já em tempos 

– Quim Martins, Gonçalves, e Afonso Dornelas a quizeram comprar, e que ainda á pouco ali 

esteve Diogo de Macedo a fotografa-la. 

Tem-a [sic] no quintal, em um pedestal de pedra. É uma Santita gotica com menino a mamar, 

sentada, coroada e notavel por ter a cobrila [sic] um baldaquino rendado gotico. Está á côr da 

pedra. Nos seus apontamentos, não marcou preço, diga o maximo. 

Ele queria dar-me uma fotografia, veja se precisa. 

Fui depois á matriz ver mais uma vez o rico S. Pedro, agora reparei que este é mais alto do que 

o que eu lhe vendi.  

Enviei-lhe a seguir um telegrama, e deixei Cantanhede. 

Fui a seguir a Aveiro, ver se havia alguma novidade, e a seguir a Montemor-o-Velho e Pereira 

do Campo, sempre compulsando os apontamentos de V. Exa. Vi os objectos, mas nada 

consegui. 
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Junto a fotografia. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l. [Coimbra?], 18 de Março 

1935, manuscrito.
341

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Devia hoje na rua a S. Bento, ter recebido uma carta registada minha, e hontem á noute um 

Telegrama de Cantanhede. 

Depois de enviar a carta registada fui para a Caixa G. Depositos. O homem começou a dizer 

que queria mais e que eram 3 pessoas a ganhar. Não estive com mais cousas, aluguei um 

automovel, meti dentro pai e filho e mais bocado menos bocado paguei e truxe. É amanhã 

arranjada á minha vista e segue. Com despezas, primeiras e segundas embalagens o custo fica 

mais caro do que mandou, mas não pude fazer nem mais nem melhor 

Amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Março 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 18/3/935 

A peça váe amanhã 19 terça sem falta. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 
342

Coimbra 18 Março 1935 

 

Julgo ser assunto de maxima importancia este recheio. 

Existe uma monografia que se vendia em Thomar, acerca disto.  
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 Entre Alvaiázere e Thomar, existia em casas particulares, paredes de 

propriedades etc, numerosas pedras com inscrições, capiteis, estatuas e fragmentos de mosaicos, 

tudo Românico, que á 60 anos foram colecionados [sic] para Thomar. 

Veja V. Exa. se quer que eu vá lá estar 3 ou 4 dias para lhe fazer a descrição do que existe, e 

para se comprar alguma cousa. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Março 1935, 

manuscrita.
343

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 19 Março 1935 

Nossos cumprimentos. 

Junto váe a Guia B. Relevo Cantanhede. Vae em Grande Velocidade e ao Domicilio, váe 

arranjado por mim, não consegui arranjar carpinteiro, e ainda num seguro Minimo, vejo que 

tanto faz segurar em muito como pouco ou nada, exemplo o S. Sebastião que chegou partido. 

As peripecias desta compra já foram relatadas em correspondencias anteriores: - 

Ao sr. dono da pedra – 

Manuel da Costa Perpetua Junior, empregado na Companhia U. Fabril, de Cantanhede – paguei  

          700.00 

aos 2 intermediarios  

Mendes da Cruz pai, e filho estudante a cada 300.00  Total  600.00 

Minha 1ª viagem, auto da 2ª, embalagem, carreto ao c. ferro, etc, etc  140.00 

         200            1.440.00
344

 

Tudo neste negocio comeu. Estava arranjado disse-lhes eu e é verdade se tivesse que largar 

assim dinheiro em todas as compras. O caso é que são muito boas pessoas, mas gostam das 
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Comissões, e o negocio da vez ultima em que ali fui de automovel teve que ser ultimado na 

companhia dos toneis de vinho, pois estava a ver que gastava o dinheiro do automovel, para 

conduzir de passeio a Cantanhede os Mendes da Cruz, pai e filho e não trazia a pedra, que isso é 

que era o mais engraçado. 

A pedra é boa, veja se pode dar de Comissão 560.00 para arredondar a conta. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

P.S. Recebi postal e registei o endereço Telegráfico. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Março 1935, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 20 de Março de 1935 

Meus cumprimentos. 

Recebi hoje carta de V. Exa. com data de 18, em que V. Exa. me acusa toda a minha 

correspondencia anterior e tambem hoje um postal ilustrado da igreija de S. Pedro de Zamora, 

agradecendo tudo. 

Thomar – saio daqui sabado na Camionete e dali darei a explicação do Museu e especialmente 

do que em archeologia interessa, e enviarei Livro que a isso diga respeito. 

Cantanhede – Santa do Pinto de Carvalho, em breve lhe envio a foto. 

Baixo-relevo 1377, foi muita pena, mas mesmo muita pena, na ocasião do negocio não saber as 

explicações que V. Exa. me deu hoje, os homens não me tinham comido, nem era precizo lá ir 2 

vezes. O tal ou táes intermediários Mendes da Cruz, ameaçavam-me sempre com o Dr. V. 

Corrêa. 

Sou um grande bruto, em me ter deixado cair estupidamente. 

Da Santa Catarina – tem piada e das explicações da Exma. Senhora Dona Amelia 

Ança – como 2 vezes ali passei para Cantanhede, aproveitei, e creio que se arranjará. Tenho lá 

pessoal afinadissimo. Já hoje recebi carta com nomes de imagens. 

A Senhora do Ó orago Matriz ança é madeira. 

Tenho uma enorme e notavel correspondencia deste ano de varios pontos do paiz. Não sei para 

onde me hei-de virar. 

O Padre de Travanca – Oliveira Azemeis, de onde vieram as 2 imagens que V. Exa. comprou 

quando agora aqui esteve, chamou-me hoje e marcou dia. Pela carta que envio (V. Exa. rasgar) 

vou  

22 Avanca e Ovar / 23 e 24 Thomar / 26 Travanca e qualquer destes dias tambem a Ança. 

Ainda do negocio de Cantanhede, esqueceu-me de pedir recibo, já o pedi e depois o enviarei. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Ovar 19-3-935 

Meu Ill
mo

 Amigo 

Os nossos cumprimentos e continuações das milhoras de Seu cunhado são os nossos desejos. 

Recebi sua estimada carta de hontem que agradeço, de tudo tomei nota. 

Avanca, fui lá hoje logo que recebi a carta pela terceira vez, sempre consegui falar com o 

proprietario da Imagem a que já me referi á dias, vende, cria [sic] que eu lhe fise-se [sic] oferta, 

mas eu não lhe disse nada de preços, porque entendi que seria preferivel o meu amigo vêr 

primeiro o que é, isto é se assim o entender. Ele já sabe que nós fomos ver as imagens da Igreija 

de lá e saber do preço segundo creio. Caso resolva vir velas [sic], aproveita-se a ocasião para 

ver o S. Pedro que fica em caminho. As outras que me falarão [sic] já vi uma não é pedra, resta-

me ver a outra, que suponho sera igual mas já sei onde esta e se la for, veremos. 
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O S. Pedro
345

 o padre quer 150$00 por elle. 

Falei tambem com o armador de Avanca que foi quem me disse que em Aveiro em S. Bernardo 

avião [sic] 2 imagens e tambem me disse que na Branca avia [sic] uma Sta. Luzia, já a vio ou 

comprou?
346

 

Misericordia ainda não sei de nada por que não falei ainda com o provedor. 

V. Cova de Terrinho já me disse o dourador de Carregosa que era um S. João se eu lá for verei. 

Peço ao meu amigo para resolver sobre o Santo de Avanca e S. Pedro de Valega, porque não sei 

mas espero por estes dias ter uma colocação e não sei se sera aqui ou fora mas de qualquer 

forma continuarei a trabalhar com o meu grande amigo por onde andar 

Junto a relação que me pedio. 

Sem mais creia-me seu mttº gtº criado sempre as ordens. 

a) Manuel Fernandes da Silva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Tomar, 23 de Março 1935, 

manuscrita.
347

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Thomar 23 de Março de 1935 

Meus cumprimentos e agradecimento do cheque de 3.000.00 do pagamento de nossas contas e o 

acrescimo dos meus relatorios e da minha vinda aqui, contido em sua carta de 21 do corrente 

mez. 

Fui hontem a Avanca e Ovar, mas mais nada encontrei digno de nota. No correio da noute segui 

para aqui, averiguei o que vou relatar, e sigo a Santarem a passar o dia com as minhas meudas, 

regresso imediato ao Norte pois tenho que estar em 26 em Travanca (Oliveira de Azemeis) 

porque o padre assim mo pediu. 

Aqui Thomar existe muita cousa importante, pois Mestre Castilho, por aqui muito andou, e 

ainda porque V. Exa. em linha recta tem que seguir daqui a Miranda Corvo, e depois Coimbra. 

Entre Thomar e Miranda necessita visitar Pélma e Vale de Todos. 

- Thomar –  

R. Silva Magalhães Nº 2
348

 - Em casa de D. Maria Ludovina Faria da Silva Magalhães, por cima 

duma fotografia e tipografia, fica o tal Museu, a que o Diario de Noticias, se referia. É duma 

velha e 7 herdeiros, gente modesta com poucos recursos e que vendem. 

Em uma sala, em armarios envidraçados uma miscelânea, composta por aves embalsemadas, 

borboletas, conchas, esqueletos de animaes, conchas, cousas petrificadas etc. Trapalhadas 

orientáes, etc. Cousas que podem ser aproveitadas. Armas Diversas ½ cabeça de mulher com 

bela cabeleira em marmore bocados de pernas e braços romanicos. 

Uma secção interessante de ânforas e vasos Romanos e varios ferros. 

Uma mó ou 2 romanas e uns telhões de granito. Ferragens curiosas. E uns metáes que foram 

encontrados no Convento de Cristo. 

Alguns azulejos Hispano-arabes. Outros de outra qualidade com um pequeno Brazão. 

Uma terrina portugueza. 

Varias cousas indianas etc. 

Em resumo. 

Entendo que não é tolice visitar esta brincadeira, pois pode-se fazer aqui um apartamento. 

Eu disse ás Senhoras, que em Abril se daria uma resolução a este assunto. 

Junto um postal – do homem a quem em Cantanhede comprei o Baixo-Relevo e que é bom 

guardar. Daquele Mendes da Cruz a quem dei gratificações isso foi uma cousa particular. 

Junto carta – do Capitalista Pinto de Carvalho, tenho que eu tirar a foto á santa. Mas como vê, o 

homem não está fóra de vender. 
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Creio que por agora não tenho mais nada a dizer. 

Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

P.S. 

Rogo a fineza de me acusar, por um cartão para Coimbra, esta. 

 

[ANEXO 1] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Estrada da Beira, 41 

Coimbra 

 

De Manoel da Costa Perpetua Júnior 

Cantanhede 

Cantanhede, 22/3/935 

Exmo. Snr. Saraiva 

Em meu poder o postal de V. Exa. de 20 do corrente. 

Quanto ao que me comprou, creio poder este postal servir de documento, mas se não for o 

necessario, então quando aqui voltar, o que calculo possa ser breve por motivo de um assunto 

que está quasi á bica, passarei o recibo de Esc. 700$00 relativo á compra que me fêz. 

Por hoje nada mais, e sem outro assunto 

Creia-me com muita estima 

De V. Exa. Attº V
dor

 e M
to
 obg

do
 

a) Manoel da Costa Perpetua Junior 

 

[ANEXO 2] 

Cantanhede 23-3-935 

Exmo Senhor Saraiva Nunes 

Não me tem sido possivel encontrar as fotografias da Santa; tenho duas, uma com o fundo em 

arbustos tal qual como está no jardim, e outra com o fundo em branco, e por isso mais nítida. 

Hão de aparecer quando eu não as procurar. 

Se tiuesse uma machina fotografica como uma outra que dei, bastante uzada, para satisfazer o 

desejo de V. Exª, tirava outro cliché. 

Nunca pensei em desfazer-me da Santa porque fica muito bem no jardim; no entanto se a 

pagassem pelo seu valor, não teria duvida em me desfazer d’ella. 

Esquecia-me dizer-lhe que recebi o seu postal que agadeço. 

De V. Exa. att Vndor 

a) Francisco Pinto de Carvalho 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Março 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º andar 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 26 Março de 1935 

Meus cumprimentos. Recebi hoje postal de V. Exa. com vista de Cáceres, que agradeço. 

Tratarei de arranjar foto Cantanhede. Como soubesse que o Diogo Macedo, escultor, a tinha á 
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pouco retratado, mandei para Lxª pedir-lhe uma foto. Respondeu-me muito pezaroso, dizendo 

que sendo um artista era no entanto um máu fotografo. Tirou, mas ficou a chapa estragada. 

Crendo V. Exa. seguir de Lisboa o itinerario – Lisboa – Thomar, tem nas proximidades de 

Alvaiázere uma terra chamada Pélmá, de que V. Exa. tem apontamento que lhe dei ultimamente 

quando aqui esteve, creio ser na terra supra que vive o Padre Paulo Durães Vilaça Gonçalves 

Machado, e este escreveu-me em 4/12/934 dizendo que na igreija dos Chãos, tem para vender 

uma Nossa Senhora da Purificação com um metro e pouco, gotica sec. 14º que deve valer uns 

Seis Contos de reis. E na mesma igreija uma salva de cobre
349

 do mesmo estilo e do mesmo 

seculo, tendo um baixo-relevo os dois Israelitas com o caixo [sic] de uvas da terra da Promissão. 

Padre diuino, […]
350

 ve-se a Capela da Senhora do Ó. Depois mais acima visitava a terra Vale 

de Todos, onde está uma escultura de João de Ruão, e seguia a Coimbra. 

No tal tam discutido Museu, Thomar, tambem alguma cousa aproveitará. 

De V. Exª mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 ou 29 [?] de Março 1935, 

manuscrito. 

Antonio Saraiva Nunes da Rocha 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Fui ahi ao Astoria ás 11 e 3 <tarde> e não estava. 

Como o mandar aqui algum recado é complicado, pode V. Exa. mandar pela portadora dizer se 

me quer hoje ahi falar e a hora. 

Envio o jornal que se refere ao Santo do Nicho dos Olivaes. 

De V. Exa. attº e mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 ou 29 [?] de Março 1935, 

manuscrito. 

Antonio Saraiva Nunes da Rocha 

Exmo. Sr. 

E. Vilhena 

Vou agora 8 ½ para Aguim. É favor se ás 10 ½ ou depois passar por a Estrada antes da Curia, 

moderar o chaufeur a marcha do carro, para lhe mostrar o Santo. 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Pombal, 1 de Abril 1935, 

manuscrito. 
[Frente ilustrada: POMBAL – Pórtico manuelino da Igreja da Redinha] 

[Sobrescrito] 

Ex. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Pombal 1/4/935 

Ex Sr Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

A Exma. Senhora D. Amelia disse-me no ano passado que tinha que me penitenciar, por causa 

da Sta. Ana da Nazaré, estou aqui por causa duma, em aldeia proxima. 

                                                      
349

 Sublinhado manuscrito. 
350

 Uma linha cortada. 
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Se a arranjar já não fico eu julgado. 

Amgº e obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Abril 1935, manuscrita. 
Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 10 de Abril de 1935 

Muito estimo que V. Exa. tenha passado bem assim como a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. 

Sr. Dr. Julio. 

Deve estar admirado com o meu silencio, mas vái se explicado. 

V. Exa. e a Exma. Senhora Dona Amelia, desculpem eu ter estado em Santarem tam perto de 

Lisboa, e não ter ido ahi visitar V. Exas. ver as colecções e identificar peças por mim vendidas, 

mas tinha necessidade de regressar ao Norte. A visita a casa de V. Exas. e o meu estagio em 

Torres Vedras, e outras terras, caso a V. Exas. não cause transtorno ficará para de 1 de Maio em 

diante.
351

 

O meu ultimo correio foi um cartão ilustrado de Pombal. 

Pombal – fui ali nesse dia a pedido do Padre de S. Thiago de Litem, era para me mostrar e 

vender uma imagem de Sant’Ana e outra que não soube dizer o nome, mas com tanta 

infelicidade, que me deixou ficar um cartão, pedindo desculpa de não estar e me acompanhar á 

tal capela nos Montes, mas que por motivo de confissões e outros serviços adequados a esta 

epoca em terras de outros colegas, ficaria o nosso encontro para depois do dia 25 do corrente.
352

 

Casos como este teem-se dado comigo agora varios, umas vezes os parocos não estam, e quando 

acontece estarem, estam ocupados. Mas as peças supra estam seguras que vende.
353

 

Tenho percorrido varias terras, mas pouco tenho encontrado. Com frequencia tenho batido 

algumas do Concelho de Coimbra, Ança onde aparecem algumas, mas em pequena quantidade 

de coisas interessantes. Existem ali em casa particular uns grandes e belos paneaux de azulejos, 

com figuras sacras e profanas, que vieram de S. Marcos, e que é conveniente V. Exa. ver. A 

esfera armilar que encimava o pelourinho, está tambem em casa particular, ando tentando 

apanha-la. Tenho batido aquela terra na companhia de pessoas da terra, quasi casa por casa, mas 

pouco tenho encontrado. Dizem os naturaes que foi localidade sempre muito batida por 

coleccionadores em varias epocas. Granja – localidade a 3k d’Ança dizem os Livros antigos que 

tinha uma ermida da invocação da Senhora do Ó. Lá não existe tal imagem, queira V. Exa. pôr 

essa indicação nos apontamentos que lhe dei. E a que está na Matriz d’Ança é de madeira. 

Cioga do Campo a 4k d’Ança, encontrei numa casa particular um interessante S. Sebastião, 

ofereci dinheiro mas nada consegui. Vila Verde, entre S. Marcos e Ardezubre, V. Exa. conhece 

bem esta região dos tempos de menino, a Senhora Maria Roza Simões Lobato, agricultora de 

profissão e proprietaria é senhora duma imagem de pedra o Sam Pedro, mas vae pasmar, 

cheguei lá e vi a imagem. A senhora Roza, de preço disse, “Meu senhor eu e meu home, 

pensamos em pedir 10 contos mas ao senhor fazemos isso por 5. Já nas despedidas disse, bem 

vá fica em 3.500$00. É uma loucura […]
354

 que atacou esta gente, por motivo da imagem de S. 

Martinho d’arvore. Descrição do S. Pedro. Pedra ança colorida altura ahi 0,95. Mão esquerda 

um Livro (um pouco partido na extremidade) mão direita e braço estendido para a frente sem 

chaves, e os dedos e este braço com varias mutilações. Cabeça careca, barbinhas, e na cara 

puzeram-lhe varias camadas de tinta, não se percebendo as feições, dando a impressão que tem 

uma mascara. Panejamentos bem lançados. Sabe dá-me a impressão de ser identico ao que está 

no altar-mór da igreija de Tamengos ao pé da Curia e que V. Exa. no passado ano viu. Depois 

de bem lavado, deve ser uma Renascença, nada má. Escrevi hoje á mulher para ver se modifica 

a loucura de pedir dinheiro. Sabe que nestas aldeolas de Coimbra, em casas particulares ainda á 

coisitas. Voltando outra vez a Ança – Envio hoje uma pia manuelina d’uma capela particular 

                                                      
351

 Sublinhados manuscritos. 
352

 Sublinhado manuscrito. 
353

 Sublinhado manuscrito. 
354

 Uma palavra ilegível, sob a dobra da folha. 
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desta localidade. Tenho ali comprado um S. Domingos em meio corpo, que é cousa feia vestido 

de frade, tendo nas mãos enormes, cousa que se não percebe. É cousa grande e antiga. É no tipo 

de 2 outros que V. Exa, viu em Penela, e que me marcou oferta, um desses tinha até uma 

borracha na mão. Não o truxe para Coimbra, se servir bem, se não servir nada se perde pois foi 

cousa barata. Vendiam-me ali uma santa, ahi 0,70 alto toda caiada, estava numa adega. É cousa 

tambem extravagante, creio ser Sta. Cecília, advogada dos musicos. Tem na cabeça uma cousa 

parecida com um cesto e ligado com os hombros cae de cada lado uma faixa, ou mantilha, 

debaixo de um dos braços tem uma cousa redonda  

 que parece a caixa dum landolim, ou outro instrumento de corda. Está na adega 

a guardar as pipas, e a mulher disse que veio do Convento de S. Marcos. Pede cousa á volta de 

100.00 

Cesto da cabeça e faixas que veem do cesto.  

E mais nada existe em Ança a terra das admiráveis pedreiras, da boa agua e dos bons solos. Na 

matriz á algumas cousas interessantes, Sta. Luzia, etc, mas não vendem. 

Arranjei agente em Anadia, rapaz novo e activo, e para lá tenho ido a miudo. Concelho Anadia 

Aguim – andamos a ver se lhe conseguimos arranjar nesta terra o S. Miguel, que V. Exa. tanto 

empenho tem, e que está na sacristia. O Dr. Navega medico e Presidente da Junta Paroquia, por 

ele auctorisa, vamos a ver o que os outros dizem, para lhe darmos a V. Exa. esse prazer. Com o 

padre como no ano findo, lhe disse, não se fazia nada, tinha medo. 

Visitei já nesta região Povoa do Pereiro – Monsarroz – Vila Nova de Monsarroz – Carregal – 

Moita – Carvalháes – Pereiro – Avelans do Caminho – Qta. da Horta – Curia – Ois do Bairro – 

S. […]
355

 Ancas – Bustos – Alfeloas – Santuário da Senhora das Avelans de Cima – S. Pedro – 

Fogueira – Amoreira da […]
356

 tendo nestas terras colhido elementos muito importantes e posto 

numerosas cousas em vista. 

Terras do Concelho e Comarca da Anadia, onde existem cousas muito boas
357

 e onde ninguem 

ainda tinha procurado nada. 

Esperemos pois, ver o que daqui se arranja. Não posso enviar esta carta hoje, porque passei o 

dia numa quinta aqui proximo dos Albuquerques Chichorros, onde arranjei 3 variedades de 

azulejo tapete e quasi um cento de Hispano-arabes, e um grande lagarto em ferro depois tudo já 

repousa aqui em casa, para V. Exa. os ver. 

Pedi para Cantanhede para me tirarem a fotografia da Santa com o baldaquino, mas até ao 

presente ainda nada. Do homem que dali me prometeu arranjar pedras, nada recebi até ao 

presente. 

De Ovar e Terras de Santa Maria, fui lá á pouco mas mais nada se arranjou, dali é caso 

liquidado. 

10/4/935 Continuação. 

Acabo agora de receber postal ilustrado de V. Exa. Interrompo portanto as minhas explicações, 

e não lhe envio a pia sem V. Exa. vir, visto estar tam proxima a visita. 

Vou intensificar as minhas pesquizas, até á chegada de V. Exa. mesmo porque necessito, porque 

só em viagens perdidas, tenho uns bons 600 e tal escudos. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

                                                      
355

 Palavra cortada. 
356

 Palavra cortada. 
357

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Abril 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 17/4/935 

Envio a V. Exa. o Lagarto. Vae a Santa Marfim, dourada, custou a decidir as Damas da Quinta 

das Hortas, foi por mais do que aquilo que eu pensava. No mesmo embrulho váe a Coroa de 

Prata da que V. Exa. levou hoje. 

Junto uma noticia duma antiguidade ma Beira Alta, para estudos futuros. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

P.S. 

Junto a carteirinha dos fósforos que cá deixou. Se fosse um anel de valor de mil contos iria da 

mesma forma. 

 

[ANEXO] 

~ Concelho de Trancoso ~
358

 

- Distrito da Guarda –  

Na aldeia de Fiães. 

Existem junto á capela das Seixas, cavadas na Rocha, 2 sepulturas, com a configuração que 

segue. 

Apontamentos enviados em Março de 1935, pela professora local D. Berta da Conceição 

Oliveira. 

[Segue-se folha de dimensão ca. A5, com a legenda: Sepulturas Romanas cavadas na rocha 

junto ás ruinas da antiga Capela das Seixas. Não teem tampa nem data. 

Seguem-se dois desenhos, anotados com dimensões] 

Coimbra 17 Abril 935 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Abril 1935, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exas. tivessem chegado bem. As cousas de Coimbra foram hoje 

convenientemente encaixotadas para seguiram amanhã c.f.. O S. Sebastião váe […]
359

 como 

depois verá. 5ª feira 25, vou a Aguim afim de o N. Senhor ser convenientemente encaixotado e 

seguir nesse dia. Hontem falei com o sr. Mendes da Cruz de Cantanhede que se mostrou 

interessado em conseguir os assuntos da relação referentes a Cantanhede. E o restante da lista e 

outros assuntos tratarei a seguir. 

Amigº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Abril 1935, 

manuscrita.
360

 

Coimbra em 24 Abril de 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

                                                      
358

 Anotação manuscrita: Para ver. 
359

 Duas palavras ilegíveis sob a tinta do carimbo. 
360

 Anotação manuscrita no topo da página: R. 29/4/35 c/ cheque de 3.876$00. 
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Estimando que V. Exas. tivessem chegado bem e com saude, sou a enviar a Guia ao Domicilio 

G. Velocidade das cousas que estavam em Coimbra. 

Amanhã é enviada a Guia do Cristo Renascença de Aguim. 

Junto varios documentos referentes aos envios. 

Vou começar a trabalhar nas cousas da Lista que V. Exa. deixou. 

Já falei com o sr. Mendes da Cruz, referente às cousas de Cantanhede. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

Vendas ao Exmo. Snr Ernesto de Vilhena 

nas festas da Paschoa, Abril de 1935 

Lagarto em ferro   Levou Sr. Vilhena   50.00 

Santa marfim, com menino ao colo  Levou Sr. Vilhena  130.00 

Santa de joelhos marfim, sem mãos  Levou Sr. Vilhena    20.00 

Caveira de Marfim    Levou Sr. Vilhena    10.00 

Terrina com brazão de Bispo   Levou Sr. Vilhena  400.00 

Santa de marfim, dourada   Levou Sr. Vilhena  250.00 

S. Sebastião de pedra (era de Casa particular de Cioga <peq.> S. João do Campo 

          700.00 

Pia agua benta Manuelina, pedra, (era casa particular Ança) 

          180.00 

Jezus Cristo no Pretório, Renascença pedra (era da Matriz de V. Nova de Monsarroz). Concelho 

de Anadia         850.00 

Pedra de Ança, (que estava na Quinta da Horta á arregaça – Cª) tem a palavra 

ALMEDINA   e        50$00 

586 azulejos, vão em 13 caixas, ver a nota (a)     586$00 

Santa de pedra Ança, col. (era de casa particular de S. Matheus, fregª de Mogofores) 

      Levou Sr. Vilhena  500$00 

Candeia de ferro, (era do Convento Semide) Váe caixa do S. Sebastião    20$00 

Bacia de mãos e bule, louça ordinaria, (comprada em ança) 

      Levou Sr. Vilhena    10$00 

(b) Pia de agua benta, V. Exa. viu em Ança, estava na casa das Louças     - $ - 

supra, ficou o agente de tirar da parede, depois da Pascoa 

16 caixotes embalagem, prego e 2 carroças ao c. ferro e do Cristo de Aguim – Total – 

          120$00 

                  3.876$00 

 

(b) esta peça depois a enviarei, quando vier. 

24 Abril 1935 

a) S. Nunes 

 

13 caixas com azulejos (a) 

Explicação do seu acondicionamento. 

 

Caixas, tendo interiormente H. é dos Hispano-árabes   103 

Caixas, tendo interiormente I. é de flor de jacintho     23 

      e cercadura dos mesmos    34 

Caixas, tendo interiormente I.I. é do desenho c/ 4 bolas amarelas   49 

Caixas, tendo interiormente III. é dum outro desenho     83 

Caixas, tendo interiormente 4º é doutro desenho    234 

      cercadura do mesmo     54 

e ainda nestes caixotes, com o Nº 4º vão de figura isolada      6 
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         586 

Nota –  

Em face do mau estado de alguns, apezar de nenhum estar partido ao meio, não quero que V. 

Exa. os pague a mais de 1.00 cada, ficando sem efeito o preço que aqui aqui. 

É preferível o que é bom, pagar-se Bem, e o mau, mal, assim é bom para V. Exa. e para mim. 

24 Abril 1935 

a) Saraiva Nunes 

 

Nota – 

V. Exa. viu em ança, na oficina de marceneiro do meu agente um Santo corpolento em meio 

corpo, que estava caiado. 

Dirá se quer, que o mande ou não, não querendo não se perde nada. Chamam-lhe lá S. 

Domingos? Mas não deve ser. 

E na quinta aqui perto de onde eu moro, e onde V. Exas. estiveram comigo, a tal pia grande que 

não se via bem a forma, é redonda em forma de concha, tem ao meio um orifício. Era uma taça 

d’um repuxo dos jardins de Santa Cruz, onde está agora a Avenida Sá da Bandeira. Dirá se a 

quer. As mulheres querem substituir a aplicação de agora, por uma pia de cimento armado. 

Pedem 200.00. 

Dirá se convem manda-la. 

24 Abril 1935 

a) S. Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Maio 1935, 

manuscrita.
361

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 2 maio 1935 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 29 p.p. que muito agradeço e bem assim um 

cheque de esc. 3.876.00, como liquidação de nossas contas que tambem muito agradeço. 

Escrevo hoje para ahi S. Bento, por ser amanhã feriado, fiel assim ás instruções de V. Exa. 

Recebi hontem tambem a carta itineraria de Portugal que V. Exa. teve a gentileza de me 

oferecer. Rogo não se esqueça do tal livro, que eu á partida do auto, queria que V. Exa. me 

desse a indicação novamente, e V. Exa. disse que o enviava de Lxª, e que tem por concelhos 

mapas, etc. 

Não tenho estado inativo, e cá estou fazendo os esforços por me atirar de cabeça ás cousas boas, 

das instruções de V. Exa. 

Vá V. Exa. tomando nota: 

Fui a S. Facundo – lá vi detraz do altar o santo sem mãos, e com boina na cabeça (tipo do S. 

Sebastião que foi da Louzã) achei-o interessante e principalmente as pregas da vestimenta muito 

fundas, fazendo-me lembrar outras cousas de boa estatuaria alguma vez falada. Entreguei o caso 

ao agente d’ança, não convem o meu nome andar na baila. 

Ança – atirei-me em oferta boa á Santa pequena e á santa da sacristia da igreija, vamos a ver. 

Nesse dia era festa lá no alto na Capela de S. Bento, lá fui admirar o belo retábulo, e as imagens 

de que me falou. Nesse dia tive um trabalhão para encontrar o bêbado do meu agente, que 

andava em vizita ás adegas. A mulher dona daquela Senhora da Piedade pequena, está renitente. 

Diga-me quanto a mim me dá por ela, afim de eu ver o que posso subir á mulher e dar ao 

agente. Aquele S. Antão partic. que está na Lista de barbinhas frizadas e careca, diga acima dos 

600$
362

 da Lista que marcou, se pode dar mais alguma cousa e quanto, tambem me atirei de 

cabeça e nada. É uma pandiga isto. 

Cantanhede – não voltei lá, mas tenho-me aqui avistado com o Mendes da Cruz, não convem 

tambem eu figurar no caso, e assim disse ao M. Cruz que oferecesse po a S. Nazareth e S. Braz 

                                                      
361

 Anotação manuscrita no topo da página: R. 4/5/35. 
362

 Anotação manuscrita por cima: 800. 
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1.500$ á igreija, e que ele receberia 500.00, tudo de harmonia com as instrucções de V. Exa. e 

sua lista. Já vê V. Exa. que me atiro de cabeça 

Santo Antão partic. que está na lista, e que aqui viu maior do que o de Ança, tambem barbas 

frizadas e com um gorro na cabeça, tem dado trabalho. Junto carta de 29 do M. Cruz. Foi 

necessario chamar lá um escultor para avaliar, porque o M. Cruz como é de lá e por escrúpulo 

não quis ele oferecer. Mas tem que V. Exa. acima dos 1.000.00
363

 que fixou, dizer mais alguma 

cousa, pois que por a quantia supra não dá margem para a dona e estes seus 2 creados. 

Montemor-o-Velho – em breve vou atacar o S. Pedro e o Campos. 

Concelho de Anadia – trago-o em mãos, mas não posso dizer-lhe hoje nada, porque nada sei. 

Sei que o rapaz de Aguim, está trabalhando. 

Recomendações para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

[ANEXO] 
364

Meu Exmo. Amigo: 

Só hontem, já noite, consegui a decisão da venda a que me fizeram prêço. 

Embora peçam mais do que o nosso cálculo, considero a compra efectuada. 

Logo lhe conto. 

Desculpe mão ser agora mais extenso, devido ao muito serviço. 

De V. Exa. att. e obgo. 

a) José Maria Mendes da Cruz 

29/4/35 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Maio 1935, manuscrita. 

Coimbra 4 Maio 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Concelho e Comarca de Anadia 

Hontem dia 3 apareceu-me aqui o agente de Aguim, com 2 imagens: 

Uma um Santo de mitra na cabeça, com um leão dum lado, e na mão uma luva, na outra mão, 

um fruto qualquer com as letras SHI. Vae dentro dum caixote hoje, pertencia á freguezia de S. 

Pedro, concelho de Anadia, e quando da nossa viagem á poucos dias, eu falei nele a V. Exa. a 

proposito do S. Lazaro com 2 Leões de linguas compridas, que vimos em S. Lourenço do 

Bairro, tambem de Mitra na cabeça, e V. Exa. me disse quando eu lhe falei neste que o 

comprasse. 

Noutra caixa, váe um Espirito Santo, sem cabeças, mas de roupagens bem lançadas que o 

homem trouxe tambem. 

Noutra caixa uma pia, que V. Exa. viu em Ança. 

Na proxima semana vou sem falta tratar do caso de Montemor-o-Velho. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira Coimbra 

 

Coimbra 4 Maio 1935 

Conta destes envios 

Santo com o Leão,      700.00 

Espirito Santo mutiladissimo       40.00 

Pia de Ança (a)         50.00 

                                                      
363

 Anotação manuscrita por cima: 200. 
364

 Anotação manuscrita de António Saraiva Nunes no topo da página: Pode V. Exa. rasgar. 
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Embalagem, 3 caixas, serradura e prego e carroça    25.00 

        815.00 

a) A. Saraiva Nunes 

Nota. 

A mão do Santo com o Leão váe dentro da caixa, embrulhada em jornáes. 

(a) é o preço que custou com todas as despezas, mas não quer isto dizer que V. Exa. dê mais. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Maio 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 5 Maio 1935 

Os meus cumprimentos. Recebi a carta de V. Exa. com data de 4 que agradeço. 

Sciente com referencia aos S. Antão d’Ança e Cantanhede no meado desta semana trato disso. 

Amanhã vou a Aveiro e 3ª estou todo o dia em Montemor. 

Sª da Piedade de Ança – foi bom V. Exa. dizer-me que não tem interesse nela, e que comprava 

para não vir sem nada, temos que desistir dela, e corta-la das Listas. A mulher anda com um 

jogo indecente com ela julga que tem ali uma fortuna, e os 200.00 não chegava nem para pagar 

á mulher. Se não fica desgostoso corte-a e não pensemos mais nisso. 

Fui a Pombal, mas não comprei a Sant’Ana. Já com esta é a 2ª viagem aquela localidade e agora 

o padre diz-me que por enquanto a não vende. 

É interessante. Tem nos joelhos 2 meninos, e ela está coberta com um manto na vabeça e dos 

lados com muitas pregas. É colorida. 

Já tenho a maquina. Daqui por deante vou enche-lo de fotografias. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

- Coimbra –  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Maio 1935, manuscrita. 

Coimbra 10 Maio 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Junto envio a V. Exa. a Guia de c.f. G. Velocidade ao domicilio, referente a 2 caixas contendo 

as Duas imagens de Santo Antão de Ança e Cantanhede. 

Creio irem Convenientemente arranjadas. 

Nesta remessa váe uma caixa feita de proposito, contendo bem acondicionada uma taça de pedra 

em forma de Concha D. João 5º que pertenceu aos jardins do Convento de Sta. Cruz de Coimbra 

e que aplicada a vazão de dejectos d’uma cozinha, V Exa. viu aqui numa quinta perto. Como 

consegui a aquisição por uma conta razoavel, por menos do que o que á dias disse a V. Exa. 

junto agora o envio. 

        Conta: 

2 Imagens de Santo Antão     2.000.00 

1 Taça para repuxo de jardim        150.00 

Uma caixa especial, duas arcas e carroça ao c.ferro       50.00 

       Soma: 2.200$00 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Maio 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr.  
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Ernesto de Vilhena 

R. de S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

De: Saraiva Nunes 

Coimbra 11/5/935. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Amanhã segue carta registada referente a assuntos que me recomendou e ás dezilusões, a esse 

respeito. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Maio 1935, 

manuscrita.
365

 

Coimbra 12 Maio de 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Vou pela presente dar a V. Exa. algumas desilusões, dos assuntos que me recomendou, tendo já 

á bastantes dias algumas respostas por escrito e verbaes, quis juntar tudo afim de seguirem 

juntas. 

Ança – Váe junto uma carta do homem de lá, não só referente aos assuntos de lá, como ainda ao 

de S. Facundo. 

Cantanhede – Váe junto uma carta do sr. José Maria Mendes da Cruz com data de 2, e esta 

semana estive com ele na Caixa, comunicando-me que os 2 santos da igreija (S. Braz e S. 

Nazareth) por forma alguma se vendem pois que se estavam fora do culto naqueles dias (semana 

Santa) foi por estupidez do padre em não comprar cortinas. São de devoção especial e foram 

imediato para os seus altares. Estam arrolados e nem padre nem povo, consentiam na venda, o 

mesmo acontecendo com o S. Miguel da Capela. 

Álem das razões acima expostas, V. Exa. vê que estas terras estam dentro do perímetro do 

Centro de Coimbra, e o caso do Cristo de S. Martinho d’Arvore, ainda está muito recente. Ainda 

não á 15 dias que os jornáes se referiam á prestação de caução de 6 contos cada, do padre e 

acolitos envolvidos neste caso. 

Carta de Vila Verde – junto para V. Exa. a ler, e ver a minha nota a ela referente. 

Todos estes documentos V. Exa. pode rasgar, não são precizos. 

Montemor-o-Velho –  

Foi-me impossivel ir lá no dia que tinha marcado 3ª feira, apenas fui hontem sabado dia 11. 

Cheguei e fui cumprimentar o sr. Antonio Augusto Rodrigues de Campos ajudante do 

Conservador do Registo Predial, Delegado dos Monumentos Nacionáes do Norte, da Sociedade 

tal e tal etc, mesmo porque era este senhor o possuidor da chave da Ermida do Martir Santo. No 

nicho do lado esquerdo lá vi o magnifico S. Pedro da Cadeira, tipo d’outro meu conhecido. De 

regresso á Camara Municipal o Campos, convidou-me a visitar o Castelo sua coroa de Gloria, e 

os restauros da igreija dos Anjos, depois explicou-me que o S. Pedro pertenceu á extinta Capela 

dum dos Cinco hospitaes que existiam na terra, hospital em cuja capela se chamava do Monte-

Pio. Depois de largas explicações sobre o turismo de Montemór e de outras cousas, pois 

conheço este cidadão á mais de 6 anos, tendo-lhe até em tempos indicado um Cruzeiro com um 

belo Cristo de pedra, que estava na Barca, em casa particular e que esteve n’outras eras á 

entrada da fonte de pedra, e que ele adquiriu depois para o futuro Museu de Montemór. Tempos 

esses em que o cidadão Viana fazia caixinha do sitio, para onde iam as pedras. 

Como V. Exa. disse que não me assustasse quando lhe oferecesse os 5 contos por o S. Pedro, eu 

em face da peça em vez de 5 ofereci 8, o homem ficou calado, mas duvido da sua aquisição, 

mas ás vezes pode ser. Eu conheço um, que nem por 15 o vendem. Como era um assunto, que 

pedia representação, aluguei um carro de que envio a inclusa conta, pois eu estou tam cheio de 

despezas e pesquizas em vão, que V. Exa. tenha paciencia. 

                                                      
365

 Anotação manuscrita no topo da página: R. cheque 3.200$00 em 13/5/35. 
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Seu amigo mtº grato 

a) Saraiva 

 

[ANEXO 1] 

Ill
mo

 Snr Saraiva 

Muito estimo a saude que nos felizmente bem. 

Com respeito ao preço do santo. Ivita [sic] de se estar a massar que não adianta Ja ca tenho 

melhor oferta que a sua espero a sua definitiva o minimo 1000$00 se não lhes convier evitando 

de vir massarnos maes. 

Sou com estima e consideração 

a) Maria Rosa Simões Lobato 

[Nota manuscrita de Saraiva Nunes
366

] 

Nota 

Refere-se esta carta ao tal S. Pedro tipo do de Tamengos Anadia existente em Vila Verde – 

Ardebunho [?] em casa particular e que aqui falei a V. Exa. e pelo qual me pediram da 1ª vez 

que lá fui 10 mil escudos, e depois 5 mil etc. É tambem influencia do processo de S. Martinho 

d’Arvore, Cristo Vendido por 5 contos como os jornáes diziam. A distancia entre as 2 terras é 

apenas de meia hora a pé. 

 

[ANEXO 2] 

Meu Prezado Amigo 

Talvez não seja facil obter-se o que refere na sua prezada carta. 

Entretanto falo com o Pároco e depois lhe transmito o que averiguei. 

Desculpe escrever n’este papel. 

De V. Exa. amº attº obgº 

a) José Maria Mendes da Cruz 

2/5/35 

 

[ANEXO 3] 

Ançã, 3/5/935 

Meu Caro Amigo 

Como pedia a direcção de meu filho, assim a mando. É Alberto Augusto Lopes = Alfaiate = 

Coimbra – Taveiro. 

Ele foi ver esse santo a S. Facundo
367

, logo no dia seguinte que o Sr. aqui esteve, não arranjou 

nada, não querem vender. 

Com respeito aos de cá, igreja e capela
368

, nem é bom pensar nisso, pois eu não lhe queria contar 

o que se deu no dia em que veio com o outro senhor; pois foram a casa do padre pedir a chave 

da torre para tocarem os sinos a rebate porque espalharam o boato que os Srs. queriam levar 

santos da igreja e da capela, pois o padre é que os desiludia disem-me que só compravam a 

particulares; ex que foram unicamente ver os da igreja, que não levavam nenhuns. 

Pois o proprio padre é que o disse e que até vos tiraram o nº do carro. Veja o que poderia 

suceder, se nós nos metesse-mos nesse assunto sereo. 

Há dias fomos a Granja e encontramos um quadro muito antigo, em tela. É a Srª da Graça deve 

medir 0,90mx0,55m pouco mais ou menos. Não sei se o senhor tambem compra isso, louças 

estão-me sempre a oferecer, e com respeito a santos nada de novo; mas vamos continuando na 

pesquisa. 

Sem mais assunto subscrevo-me com consideração 

a) Alfredo Augusto Lopes 

P.S. A mulher da Sª da Piedade anda muito calada, e eu tambem não lhe quero falar por 

enquanto, a ver se ela se resolve; porque quanto mais se pregunta [sic] mais caros se fazem. 
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 No verso da primeira folha. 
367

 Sublinhado manuscrito. 
368

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Maio 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 17 Maio 1935 

Com os meus cumprimentos e estimando que a Exma. Senhora D. Amelia tivesse seguido 

viagem bem, sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 13 e o cheque de 3.200$00 que 

liquidava nossas contas e os acrescimos para a ajuda da maquina. 

Respondendo aos assuntos dessa carta: - 

As 2 imagens que seguiram nome Stº Antão – 

Envio 1 foto minha primeira habilidade. São como V. Exa. diz na verdade peças boas, e parece-

me que são feitas pelo mesmo author, porque com excepção da altura e do barrete, são 

precizamente iguais. 

S. Pedro de Mont’Mór, tenho esperanças, a oferta foi boa. Se me excedi em preço, V. Exa. foi o 

culpado, pois me disse que não me assustasse. 

Cantanhede – agora mesmo dou mais um apertão pelo telefone ao Mendes da Cruz. 

S. Pedro de Vila Verde – Vou tirar-lhe para a semana a foto. Como V. Exa. sai em 26, diga para 

onde o devo mandar. Crendo mando-a para o Hotel Scribe – Paris. Ainda ante-hontem lá 

mandei um rapaz de Biciclete, mas a mulher faz-se tam teza e fala num senhor de Lisboa, que 

me parece que outros agentes sabem do caso. O que ela é, é uma grande espertalhona. 

S’Ana com 2 meninos ao colo. Não é bem em Pombal, é em S. Tiago Litem a 13k de Pombal, 

numa capela da serra. Um dos Meninos tem o alto da cabeça partido, creio ainda lá está, o padre 

que me vendeu muita cousa. Aguardemos o que ele resolve. 

Agente de Aguim (Anadia) nada tem mais conseguido, do que vimos, tem encontrado oposição 

das respectivas juntas. 

Agente de Ança – nada mais conseguiu. 

Taveiro – arranjei ali um agente, rapaz afinado, é filho do velho de Ança. Este domingo váe 

percorrer Alcarraque – Rios Frios – Vil de Matos – Barcouço – Trouxemil – Sargento Mór – 

Carqueijo – Tudo de Biciclete, terras donde ele tem numerosos agentes, digo numerosos amigos 

e tudo á volta de Coimbra. 

As peças que vou enunciar são arranjadas por ele. 

X  Váe despachado, como o costume, uma imagem de barbas frizadas como as enviadas 

anteriormente, colorida, tem uma correia ou espada numa das mãos, e ao fundo um brazão, alto 

0,76. Tem ao fundo a indicação S. Pedro, mas não é creio eu. O unico defeito é ter o nariz 

esmurrado, mas o seu habil artista o concertará. É particular de Taveiro. Não tirei a foto, porque 

sei que gosta. Preço e embalagem talvez 1.000.00 mas V. Exa. dirá. 

Domingo V. Exa. receberá em S. Bento, foto d’outra imagem, que sendo arranjada pelo mesmo 

agente, e sendo boa, poderia enviar já, sei receio de recusa, mas havendo maquina é preferível ir 

foto. É S. Marcos – Boa roupagem, colorida barbas compridas, cabeça inclinada a escrever num 

Livro, e dum dos lados tinteiro suspenso de cordões e lanceta numa pequena bainha. Era como 

sabe, medico. 

Recomendações ao Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Maio 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

De Saraiva Nunes 
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41. Estrada da Beira 

Coimbra 

19 Maio 1935 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos. A fotografia do S. Marcos só amanhã será enviada. 

Queira V. Exa. desculpar. 

Sou com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Maio 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

De Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

20 / Maio / 935 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra 20 Maio 1935 

Meus respeitos. Envio uma chapa referente ao S.Marcos está muito velada mas dá uma ideia da 

peça. É colorida. Altura 0,65. Numa mão um Livro, noutra uma pena a escrever no Livro. Dum 

lado uma bainha contendo certamente uma lanceta e um tinteiro suspenso duns cordões. Pés 

descalços. Boa cabeça. E boas barbas. Para melhor elucidação talvez seja melhor enviar, V. Exa. 

dirá.  

Meus respeitos a Exmo. Sr. Dr. Julio. De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Maio 1935, 

manuscrita.
369

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 23 Maio de 1935 

Muito estimo que a Exma. Senhora D. Amelia tivesse chegado bem ao estrangeiro e que V. Exa. 

e o Exmo. Senhor Dr. Julio passem bem. 

Recebi hontem o postal ilustrado de Fuenterrabia que muito agradeço. 

A chapa na verdade ia muito mal, vou tirar outra e depois envio para o Exmo. Sr. Dr.Julio, 

assim como as fotografias que tire e correspondencia vária. 

Isto em face da informação que V. Exa. me deu, de que sáe em 26 para fora de Portugal, e se até 

essa data eu não escrever, desejo que V. Exa. tenha muito boa viagem. 

Eu estou assoberbado por correspondencia diversa e sitios aonde ir, vamos a ver o que se 

arranja. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Maio 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Recebi hoje carta de V. Exa. e cartão ilustrado que muito agradeço. 

Desculpe V. Exa. escrever assim á pressa, mas cheguei agora á noute de fóra. Aqui é uma 

loucura colectiva com a queima das fitas e com os milhares de forasteiros que aqui se 

encontram. 

O Senhor Dr. Julio, deveria gostar em vir aqui 2ª dia primordial. Como V. Exa. amanhã segue 

viagem estarei na Pampilhosa e falaremos. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Junho 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 1 de Junho de 1935. 

Muito estimamos que V. Exas. tivessem feito as viagens de saude, e que de Lisboa tenham tido 

noticias de boa saude do Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Esta semana aqui no Centro do paiz tem estado um tempo horrivel e um frio peor do que 

Dezembro. 

Por causa do tempo, ainda não tive ocasião de tirar a fotografia melhor ao S. Marcos e ao Sto. 

Antonio de olhos de vidro. 

Ando a procurar casa na Estrada da Beira, em sitio central onde V. Exa. possa parar com o 

carro. 

As festas aqui correram com uma animação extraordinaria, para novos e velhos. 

Na 2ª feira o Leitão de Barros, Dr. Vergilio Correia e um Doutor meu vizinho, andavam no 

Parque, já bastante animados. 

Esta semana, sahi alguns dias, vi em casa do padre de Trouxemil a 6k de Coimbra, um Santiago 

de barbas frizadas, bolsa ao lado, uma concha no chapeu. Tem algumas mutilações, está á côr 

natural. Como é do padre este ficou de resolver. Vá V. Exa. vendo o que em estatuaria tanto 

particular como nas igreijas aparece á volta de umas dezenas de Quilometros de Coimbra. Já 

não ia á muitos anos á Quinta da Espertina a 5k de Coimbra e que pertence á viuva do Senhor 

Conde de Felgueiras e ali vi a curiosa disposição dos Santos de pedra á volta de fontes, nichos, 

etc, estatuaria esta que pertenceu ao Convento do Botão. V. Exa. se não conhece, deve visitar, é 

interessante. 

Dei tambem uma volta a varias terras á volta de Cantanhede, como Outil, Vila Nova, Portunhos, 

Alcarraquer, Antuzede, mas nada consegui. 

Dei outra de Estarreja em direcção ao mar, visitando Pardilhas e Murtosa, nada, nada. 

Estive em Taveiro, novamente; á lá numa casa particular na capela dum colecionador patego, 2 

Santos –S. João do Deserto e Sto. André, que hei-de fotografar. São altos, muito repintados e 

engraixados, e muito feios. Se agradarem é facil adquirirem-se. Na capoeira das galinhas tem 

uma pia do tamanho da que foi ultimamente (taça do repuxo). É no tipo daquelas que costumam 

estar á entrada da porta principal das igreijas. No fundo da pia tem uma base comprida que 

assenta sempre em cima dum pilar. Tambem vende. Estive n’outra terra, onde me indicaram 

uma casa particular e da existencia dum bom Tapete Persa, lá fui e me disseram que á um ano, 

ainda o tinham inteiro, apezar de rasgado nalguns pontos, meteram-lhe depois a faca e fizeram 

rodilhos para limpar os pés. Veja V. Exa. que barbaros! Ainda truxe 3 bocados, para recordação. 

Recebi em 31 o lindo postal de V. Exa. datado de Paris em 28, que muito agradeço é lindíssimo. 
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Meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Coimbra. 41. Estrada da Beira 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Junho 1935, 

manuscrito. 

  
[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Scribe 

Paris
370

 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Estimo saude de V. Exas. Recebi os 2 ilustrados de Paris. Escrevi carta para ahi Bruxellas. 

Damas da Sé Velha foi hontem para Lisboa e levou o S. João para o Senhor Dr. Julio. Estou 

tratando tambem do Paço dos Carvalháes. Comprei o S. Thiago (orago da freguesia Trouxemil). 

Está á cor natural e á chuva cá fora. Tem varias mutilações. Altura 0,88. É de barbas frizadas, 

roupagens maravilhosamente tratadas. Os cabelos á volta do chapeu encaracolados, conchas no 

chapeu, bornal á cinta suspenso duma correia etc. Em Thomar o Isaías e outras esculturas teem 

tambem barbas frizadas, e esses assim como este e como os dois S. Antão idos ultimamente e o 

outro com a fita e ao pescoço brazão, teem as roupagens aos pés com dous sulcos inclinados não 

será isto obra dos Castilhos ou escola deles? Vou manda-lo para Lisboa estas peças não 

precizam de ser fotografadas. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

6/6/935 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Junho 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 7 de Junho de 1935 

Muito estimo que V. Ex. tenha passado bem, e a Exma. Senhora Dona Amelia igualmemente 

esteja bem, e que as noticias do Exmo. Sr. Dr. Julio sejam boas. Enviei para Bruxelas, em 1 do 

corrente uma carta, e em 6 um ilustrado com a foto dum santo que lhe mandei no ano passado. 

Como V. Exa. está por ahi mais uns dias, envio esta carta registada com 3 imagens, cujas 

explicações vão juntas. Váe uma do tal S. Marcos de que á tempos enviei uma chapa que nada 

se percebia. 

Era favor acusar se a correspondencia que tiver recebido, e enviar-me a direcção para onde 

deverei escrever. O Verão começou agora. 

Tenho para revelar 2 chapas de 2 santos muito toscos e repintados duma capela particular de 

Taveiro (S. João e S. André). 

Por estes dias devo ir tirar a foto do S. Pedro da casa particular em Vila Verde ao pé de 

Ardezubre. 
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 Riscado: Hotel Metropole Bruxellas Belgica. 
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Em Reveles ao pé de Taveiro, numa casa apalaçada que ali existe, foram no ano passado 

vendidos 2, não sei quem comprou. 

Os nossos respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e V. Exa. 

Seu mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 15 de Junho 1935, manuscrita. 

Coimbra em 15 Junho 1935 

Exmo. Senhor Dr. Julio 

Muito estimo que V. Exa. tenha passado bem e que as noticias de seus Exmos. pais sejam boas. 

O Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena teve a gentileza que muito grato estou, de me enviar 3 

lindissimos ilustrados [sic] de Paris e uma carta, vendo por esta que suas Exas. sáiem de Paris 

amanhã domingo. Conto ir 2ª feira ás 2 e 10 á Pampilhosa apresentar-lhes os meus 

cumprimentos, na impressão de que seguem de Paris directamente a Lisboa. 

Estatuaria muitissimo boa, como o Senhor Ernesto de Vilhena pretende, é pouca; hoje uma, e 

d’aqui a alguns mezes outra. 

Envio-lhe, uma Estatua”Santiago” de barbas frizadas no genero de Dois Santo Antão que á 

tempos foram e d’um outro enviado dias antes de ir para Paris. 

Era o orago da freguesia de Trouxemil a 6k de Coimbra. Está muito mutilado, mas é o que 

estava. Não tirei fotografia porque já sei que é estatuaria de que o Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

gosta. Preço e embalagem está tudo incluido, o Senhor Ernesto de Vilhena tem-me pago sempre 

Bem, as esculturas deste artista. Enviei-lhe 3 foros para Bruxellas, duas não prestam mas o S. 

José com Menino Jezus diz que é aceitavel. 

2ª levo-lhe duas de 2 curiosos santos, d’uma capela particular de Taveiro. Tudo V. Exa. ahi 

verá. 

Comprei uma maquina que não é má. Os interiores precisam d’uma grande exposição, não 

ficam ainda muito Bem, mas já não é máu. Com a pratica ficará melhor. É de chapa de vidro, a 

película para estas cousas não dá resultado. Foi poupar e ter comodidade, em adquirir a 

maquina. Veja V. Exa. Um dia levei um fotografo por umas horas, ficou a fotografia em 60.00, 

quando vinha a casa só por uma prova 15.00. Agora mando á baixa carregar os chassis e fica 

cada em 1.50 mando revelar e tirar uma prova estas 2 cousas 2.00. Total 3.50. O papá manda-

me procurar pelas cousas vistas n’esta ultima viagem a Coimbra. Não á nada de novo. 

Montemór do magnifico S. Pedro da Cadeira, nem resposta, e dos outros lados a mesma cousa. 

A Santa de Madeira (com cara de boneca) a dar de mamar ao Menino, do Paço de Carvalháes, 

ofereci ao dono 700.00. O Senhor Vilhena, marcou para mim 1.000.00, mas o homem nem 

resposta. Entendo que seria melhor V. Exas. tratarem directamente com o dono do solar. A 

direcção é 
371

 

Paço de Carvalháes – correio de Anadia. Como é capela particular creio não haver duvidas, e ser 

melhor V. Exas. escreverem ao homem. Eu bem sei que isto é negocio remunerador, mas creio o 

Dr. passa-se muita massada e atura-se muito bruto. Á tempos um celebre padre poz-me de 

condição para me vender uns Santos conhecidos, eu entregar ao Exmo. Senhor seu pai um 

Memorial, referente a um cidadão já conhecido dos diamantes afim de o mandarem para a 

Africa. Arquivei o Memorial e não dei resposta e ao Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena nem em 

sombras do caso falei, pois não estava para levar alguma descompostura, em misturar Santos 

com Diamantes. É favor o Dr. rasgar esta carta e não lha mostrar. É uma tragedia esta vida! 

Hoje fui tirar uma foto a uma Santa com menino, cuja cara é uma pandiga, para a semana a 

envio. E os antigos adoravam estes monos. Não o massando mais creia-me attº Vnr e muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

P.S. 
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 Espaço em branco. 
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Tenho aqui umas velhas vizinhas, que teem uns folhetos referentes a umas polemicas que em 

tempos houve entre Lentes. Um deles o Visconde de Monte São creio que Jardim, era 

antepassado de V. Exa. Se os não tem e se deseja possuir, como são cousas de Direito, terei 

muito prazer em os oferecer a V. Exa. 

É sempre para mim agradavel ver ou ter cousas que se refiram a V. Exas., familia que sempre 

foi de muita importancia. Ainda á tempos estive a ver o retrato de seu avô num Ministerio de 

1887, e numa publicação sobre Angola em que existe uma vila com o nome de Julio de Vilhena, 

e agora ando a pôr em ordem a ilustração portugueza de 1907 a 1920, em que vi o retrato do 

senhor seu pai num Ministerio em 1917, e é caso curioso, nesse tempo estava mais velho e 

agora está mais novo e de melhor parecer. 

Desculpe V. Exa. o desalinho desta carta 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 15 de Junho 1935, manuscrita. 

Coimbra em 15 Junho 1935 

Exmo. Senhor Doutor 

A carta que á pouco lhe escrevi não levava o nome do dono do Paço de Carvalháes, desculpe, 

vae a direcção: 

Manuel dos Santos 

Paço de Carvalháes 

Correio de Anadia 

É a Santa que está a dar de Mamar ao Menino (em madeira). 

Com muita consideração amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Junho 1935, 

manuscrita.
372

 

Coimbra 19 Junho 1935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Estimo que V. Exas. tivessem chegado bem a Lisboa. 

Junto envio a imagem que V. Exa. disse que era aceitavel. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Junho 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Coimbra 23 Junho 1935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Meus respeitosos cumprimentos para V. Exa. Recebi postal ilustrado de Talavera. Eu não 

precizo de dinheiro. Diga-me a sua apreciação das 2 fotos que entreguei na Pampilhosa. Já me 

sairam mal 2 fotos de imagens que queria mandar. Falta de pratica. 

Digo-lhe que as aldeias de Coimbra ainda teem muito de aproveitavel. 

Trago dois rapazes de Bicicleta. 

Com a maior consideração amgº e obgº 

a) Saraiva Nunes 
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 Anotação manuscrita no topo da página: R. 21/6/35. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Anadia, 23 de Junho 1935, manuscrita. 

Anadia 23 Junho 1935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Cá estou hoje domingo na Anadia. 

É sinal de que fui aqui chamado e não temo os antigos politicos. 

Com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Junho 1935, 

manuscrito.
373

 

374
 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Coimbra 24/6/935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Não tem aparecido nada de estatuaria. Apareceu aqui um Tapete Arrayolos 2m de comprido por 

um de Largo, razoavelmente conservado, desenho muito interessante. Tem 4 bonecas ou 

mulheres sentadas em cadeiras, alem d’outros desenhos. Diga V. Exa. se quer que eu o compre. 

Em Monsarroz (Anadia) existe um Busto feminino em barro, Romano ou árabe. Qualquer dia 

conseguirei enviar-lho para o ver, caso interesse. 

Sou amigo e obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Julho 1935, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos a V. Exa. e Exma. familia. Acuso recebida a carta de V. Exa. e respectivo 

cheque de 2.500$00, (que agradeço mas infelizmente não posso ficar com todo o dinheiro, como 

abaixo indico. Estimo melhoras de V. Exa. 

Sciente de tudo o que V. Exa. diz em sua carta, mas com referencia a eu falar em V. Exa. lá fora 

a ninguem o digo, o que é, é que toda a gente sabe que é V. Exa. o comprador de antiguidades e 

especialmente os padres. V. Exa. é nesta região de Coimbra e seus arredores muito conhecido. 

Fotografia – envio de uma santa colorida altª 0,54 Sou infeliz com fotografias. Esta não está 

muito nítida, mas percebe-se qualquer cousa. Servindo é cousa barata dou-lha por 300$00. 
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 Anotação manuscrita sobre o sobrescrito: Carta e cheque 2.500$00 em 30/6/35. 
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 Anotação manuscrita de António Saraiva Nunes à volta da ilustração: -Não presta está em Viana do 

Castelo - / dia 8 casa o Dr. Antonio Garrido com a viuva do Conde Felgueiras / Este casamento é o 

assunto do dia. 
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- Dinheiro enviado Escudos 2:500$00 – 

Santo com cinto 1.000$00 

S. José e Menino    600$00   1.600$00 

Ás ordens de V. Exa. _________________     900$00 

Sam Thiago orago de Trouxemil. 

Não sei se o Viana já lhe contou o que se passa, mas á 6 dias apareceu-me aqui o padre muito 

aflito e como não soubesse a minha morada foi o Viana que lha indicou. A Junta de Paroquia 

veio a Coimbra apresentar á policia, uma queixa por escrito relativa ao padre, por ele ter 

vendido o Santo. 

O padre foi chamado ao Bispo, que tinha lá uma copia da queixa e o Bispo disse-lhe que o 

Comissario tinha ido ao Seminario, tratar do caso directamente com ele prelado, que nada 

[…]
375

 ainda conspirado cá para fora, nem a jornalistas, afim de não abandalhar os padres como 

aconteceu com o Noticiario referente a S. Martinho d’Arvore. Ficou ele padre de me procurar 

para eu entregar o Santo. Respondi-lhe que o tinha a restaurar e que ia fazer os esforços 

necessarios a ele chegar. Mas nestes 6 dias, fiz todos os esforços, para conseguir armonizar [sic] 

junta com o paroco, e conseguir anular queixa, mas infelizmente nada consegui e todos os meus 

esforços foram nulos. É esta a razão porque hoje escrevo a V. Exa. para ter paciencia e me fazer 

a fineza de me mandar o S. Thiago. 

É favor manda-lo em pequena velocidade a pagar cá. V. Exa. fica com uma peça a menos e eu 

com o prejuizo do Lucro. Tenha V. Exa. paciencia e desculpe. 

Já á muitos mezes que nesta região de Coimbra, não comprava nada em igreijas, foi esta a 1ª 

compra, eis o resultado. 

Fiz todos os esforços, pois não lhe queria Comunicar esta historia, mas os meus esforços foram 

baldados. Tenho aqui os 900.00 de V.Exa. crendo, para encontro
376

 de minhas vendas. 

Os meus respeitos á Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Julho 1935, 

manuscrita.
377

 

Coimbra 4 de Julho 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo as melhoras de V. Exa. 

Junto Guia C. ferro ao Domicilio do Sto. André de Taveiro. 

Tem V. Exa. correspondencia para me responder de 2-3-4 do corrente. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra [?], 4 de Julho [?] 1935, 

manuscrita.
378

 

[…]
379

 

tem tanto trabalho não admira de estar de vez em quando doente. 
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 Palavra ilegível, tapada com a dobra da folha. 
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 Sublinhado manuscrito. 
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 Anotação manuscrita no topo da página: R. 5/7/35. 
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 Anotação manuscrita no topo da página: R. 8/7/35. 
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 Falta a primeira parte da carta.  
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Junto uma carta que agora recebi do meu encarregado de pesquizas em Taveiro. 

Os itinerarios marcados referem-se a terras do concelho de Coimbra que eles está percorrendo 

de Biciclete. Leia e arquive e veja V. Exa. se a pedra com inscrição vale alguma cousa e o que 

diz. Está no Castelo de Abrunheira, freguesia de Arrafarja a 9,2 k de Coimbra. 

O S. Thiago de Taveiro tem barbas e altura iguais ao S. José que foi, chapeu caido para traz, 

cordão identico ao do S. José, e uma botelha á cinta  

 
Em Ribeira de Frades <6 k de Coimbra> á dezenas de Santos mas pelo que diz o rapaz o paroco 

só quer contos (Padre de Taveiro e Ribeira de Frades). Refere-se ele ainda ao Padre de S. 

Silvestre que tem varios arrecadados, mas pelo postal que o padre lhe mandou não vende nada. 

O João Diniz a que ele se refere no fim da carta é o dono do Santo André que váe para ahi. 

Como V. Exa. vê pela carta do rapaz, estamos em vista com muitas esculturas, mas os padres ou 

querem contos, ou não vendem. Isto pode-se ver quando cá V. Exa. vier. 

Vou agora de manhã para Taveiro, O Santo André deve seguir hoje e a guia ir com esta. V. Exa. 

fará o preço de forma a ser entre 600 a 700, podendo ser, pois tenho que dár ao rapaz 

pesquizador. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

P.S. 

Fui a Taveiro ver ali da compra do S. André, mas terra fraca nem caixa, nem marceneiro 

encontrei. 5ª feira mando d’aqui o caixote e despacho em Taveiro. 

 

[ANEXO 1] 

Taveiro 1 de Julho de 1935 

Amigo e Sr Saraiva 

Tem esta por fim o dizer-lhe que no sabado fui infeliz pois não encontrei nada do que procure. 

Precorri [sic] o Valongo Cegonheira a Palheira Adafarja e Abronheira e fui ao tal Castelo em 

que vi a tal pedra com as seguintes letras 

 IUNHDXXIII 

 D.MDCCCIV  rasas numa pedra quadrada completamente lisa não tem nenhum relevo. 

Só Almalaguez é que não fui porque já andava farto de subir ladeiras fui tambem á Quinta da 

Cupeira e á Quinta da Torre nada já tinham a da Cupeira tinha muita coisa mas o dono ofereceu 

tudo ao Museu Machado Castro. Agora com respeito ao S. Thiago cá de Taveiro não se faz nada 

por tal preço o Padre só quer contos por conseguinte não se faz nada com ele até será iretado 

[sic] passarmos nos santos da Ribeira de Frades, visto o Padre ser assim. No domingo não sai 

devido ao estar bastante amassado. Agora no domingo então sairei dar a volta de Botão (a), mas 

serei tambem infeliz? O diabo as leve se eles não aparesse [sic] ja me disseram aonde estava 1 

mas ainda não o fui ver mas a qualquer hora lá vou 

Com respeito ao padreco de S. Silvestre, tambem não se arranja nada o sr aí vê o que ele 

mandou dizer logo que não os quer vender que os gise [sic] com batatas, que faz uma vela [sic] 

caldeirada. 

Não se esqueça do João Diniz que já falou comigo outra vez. 

Com isto nada mais 

Seu amigo 

a) Alberto Lopes 
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380
(a) Esta volta que lhe marquei, compreende Carvalho – Monte Redondo e Sázes. Depois 

Botão – Outeiro do Botão – Larça – Paço – Mata – direi o resultado. 

a) Saraiva 

 

[ANEXO 2] 

[Sobrescrito]
381

 

Exmo. Senhor 

Alberto Augusto Lopes 

Alfaiate 

Taveiro 

 

S. Silvestre 28-6-935   Snr Alberto 

Fui antehontem á tarde, para Ançã, donde regressei hontem á noite. 

Encontrei a sua carta que me pede resposta na volta do correio, por isso me apresso a responder-

lhe. O sr. Lopes, depois que o Snr Alberto aqui esteve, falou comigo e disse-me que o sr. 

Alberto lhe tinha falado nas imagens e é da minha opinião por isso é escusado falar mais no 

assumpto ainda que ofereça 2 ou 3 contos por cada imagem. 

Não gaste, pois mais papel e estampilha que nada consegue. Eu disse-lhe o que tinha a dizer-lhe. 

a) José Pinto Simões 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 5 de Julho 1935, 

manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Aveiro 5/7/935 

Exº Sr. Ernesto de Vilhena 

O Santo André que hontem despachei levava 2 bocados da base separados. 

Já estava assim. 

Sou mtº obgº   a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Julho 1935, manuscrita. 
Coimbra 7 de Julho de 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida toda a correspondencia de V. Exa. cartas de 3 e 5 do corrente e hoje a foto da 

Senhora da Apresentação, que não serve. 

Da Carta de 3. 

Tomei nota e junto a pequena Lista, aos meus apontamentos referente ás localidades entre 

Coimbra e Alfarelos. 
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 Nota de António Saraiva Nunes. 
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 Nota manuscrita de António Saraiva Nunes: S. Silvestre – concelho de Coimbra 

3 arrumadas detrás do altar-mór. 
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Arrecadação do padre Taveiro, realmente não prestam as imagens, conheço tudo. 

Da Carta de 5. 

Agradeço o envio do São Thiago, deve amanhã ser entregue, hontem e ante-hontem não estive 

em Coimbra. 

Tenho que realmente suspender por aqui e ir para outro lado como se tinha combinado, vou 

amanhã fazer arrendamento de casa conveniente, e arrumar o que tenho lá, e depois vou-me 

embora. 

Aqui anda a terra em festa, está a chegar de Anadia o meu agente com o Busto Romano para 

amanhã enviar a V. Exa. O Antonio de Castro de Aveiro (o que vendeu pratos e azulejos) pede 

para lhe enviar seus cumprimentos. Os comboios do Norte e Beiras estam despejando 

constantemente gente. Está aqui o Dr. Pacheco Teixeira Rebelo de Carvalho, irmão do do 

Estoril, e esposa que vieram do Porto e querem que lhes arranje uma janela para verem o 

Cortejo. O nosso bom povo gosta só de festas. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Sou de V. Exa. creado mtº grato 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Julho 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 8 de Julho de 1935 

Ex. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo a continuação das melhoras de V. Exa. 

Vae junta uma guia do caminho de ferro, contendo varias antiguidades. 

Caixa pequena – meio corpo bastante mutilado de mulher, em barro. É como vê uma rara peça 

romanica de notavel belesa e bem deleneado vestuario, repare nas mangas do ombro, e a 

caracteristica fita na testa. Aqui em Portugal não aparece nada em excavações neste genero. 

Apareceu como disse em Monsárros. Pinho Leal, letra M – pg 434, foi Couto, povoação muito 

antiga, existia já ao tempo dos arabes, que lhe deram o nome. O nome deriva da palavra 

Musurab, etc.. 

No mesmo caixote, um Lagarto em ferro, adquirido em Taveiro e um apagamorrões de ferro 

com um gravado, pertencia a igreja de Brasfemes. 

Caixote comprido e estreito – escolhidos azulejos do sec. XVII de tapete, sem defeitos. Repare 

bem V. Exa., no seu bom estado, eram cousas para aqui ver, mas como não sei quando virá 

resolvi mandar. São…………………………………. 

Figura isolada…………………………………………………….2 

4 quadrados de fundo branco, e assunto azul……………….…...16 

3 quadrados de fundo branco e desenho de azul e amarelo……..12 

1 quadrado de fundo branco e desenho azul e amarelo…………..4…………34 

Caixote o maior – contem azulejos sevilhanos……………………………….71 

Em estado magnifico de conservação, como V. Exa. terá ocasião de ver. A embalagem é 

modelar indo cada embrulado [sic] em papel e tudo envolto em serradura. São muitos de 

desenhos fora do vulgar, que aparece á venda. 

Caixa pequena – contem ainda azulejos arabes 

4 quadrados, sendo cada quadro um assunto completo……………………….16 

     Total azulejos……………………....121 

Amanhã enviarei uma carta registada, com uma longa exposição arqueológica enviada por um 

erudito padres, autor de um livro, e cuja exposição ainda á dias foi enviada para Lisboa á 

associação dos archeologos e que com um bocado de habilidade consegui uma copia. 

Devido á longa ausencia do progresso da maquina de escrever, rogo me releve os erros nesta 

carta contidos. 

A carta que eu submeto á apreciaçãode V. Exa. é: 

121 bons azulejos a 5$00……………………………………………….605$00 

Lagarto de ferro…………………………………………………………..50$00 

Apara-morrões de ferro…………………………………………………..20$00 
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Meio corpo mutilado romano…………………………………………….500$00 ? 

       Total........................1175$00 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Julho 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 10 de Julho de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a enviar a V. Exa. uma curiosa noticia sobre antiguidades do 

Concelho de Moimenra da Beira
382

. Ainda não ha um mez vi a noticia de que um padre tinha 

enviado á associação dos archeologos portugueses uma exposição de archeologia no supra 

concelho. Como sou, não só daquele padre mas de toda a gente daquela região visinha [sic] da 

minha, muito conhecido tomei o expediente de em nome da minha governante, escrever ao dito 

padre para me enviar uma nota em tudo semelhante á que enviou para Lisboa. 

Por curiosidade envio a primeira carta que recebi do padre e juntamente envio para V. Exa. 

arquivar o Relatorio que o padre enviou e que é bastante curioso. Quem como V. Exa. pretende 

arranjar uma boa colecção tem de arquivar todos estes elementos de estudo e que um dia se 

podem conseguir. 

Como leio atentamente varios jornáes estou sempre recortando noticiário que um dia pode 

interessar. 

O meu concelho de Trancoso e o de Moimenta da Beira, são na verdade de uma importancia 

extraordinaria
383

 e e curioso que os grandes ou pequenos archeologos nunca com aquela fertil 

região se preocuparam. 

Este e o padre de Tarouca, foram os unicos que a esta região se referiram. 

Tapete Arrayolos, de que á tempos falei a V. Exa. tenho exitado [sic] na sua aquisição em face 

do preço que me pedem, junto a carta de uma menina aqui estudante e que é intermediaria neste 

caso, por ahi verá V. Exa. que só o preço que me fasem o minimo é de escudos 370$ não 

contando cm qualquer gratificação que tenho dar á pequena. Prometi ir lá em 13 mas estou 

exitante [sic], apesar de ser muito interessante. 

Pedia a V. Exa. a finesa de me fazer as suas apreciações até domingo pois tenho que retirar por 

uma temporada para fora desta região. V. Exa. tem ahi correio meu, com as seguintes datas: 

4 do corrente – carta e guia do S. André 

7 do corrente – carta sem importancia 

8 do corrente – carta e guia de 4 caixotes 

10 – esta que vae registada. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora D. Amelia e Ex. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa.com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira 

Coimbra 

 

[ANEXO 1] 

Minha Exma. Senhora 

Vila Cova, Caria, B. Alta, 22 

Dignou-se V. Exa. escrever-nos uma cartinha, a proposito de uma “breue noticia”, que demos, 

sôbre jazigos Arqueológicos, á ilustre Associação dos Arqueólogos portugueses. 

A cartinha de V. Exa., ao mesmo tempo que nos honrou a sua leitura deu-nos um praser que não 

o sabemos exprimir, enfim, causou-nos um praser inefável! 

E coisa rara, uma senhora de auançada idade, dedicar-se aos inclusos estudos Arqueológicos é 

qualquer cousa de notauel! 
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 Sublinhado manuscrito. 
383

 Sublinhado manuscrito. 
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D’ora avante, usaremos a […]
384

 pela vida por causa de V. Exa. a bem das ciencias 

Arqueologicas, que tanto de perto se ligam com a causa santa da religião e da Igreja católica. 

Os monumentos, dos quais muitos ocultos no subsolo, são que, em linguagem muda mas 

eloquente, uou falaruos, das religiões atraues da marcha evolutiva da humanidade e dos seculos. 

Estes estudos, pois, são de alto interesse pró-História das religiões e da civilisação. 

Diz-nos V. Exa. que, á longos anos, se dedicou e dedica aos estudos Arqueologicos: nós, pelo 

contrario, apenas desde 1926, nos devotamos a este género de Ciencias, servindo-nos de ensejo 

a publicação do imperfeito trabalho monográfico “Descrição e Historia do Concelho de 

Moimenta da Beira”. 

N’aquele tempo, éramos pároco de duas freguesias, não nos sobrando tempo para o aturado 

estudo que o caso requeria. 

Agora, liure do cargo paroquial, podíamos entregar-nos com vantagem, áqueles estudos, mas a 

falta de bôa saude e de recursos pecuniarios não nos permitem ir muito álem! 

O ano passado, em Outubro, estivemos duas semanas em Coimbra; visitamos o Museu 

“Machado de Castro” e os Monumentos de maior valôr artistico e Arqueologico, de Coimbra. 

Gostamos e admiramos muito a sua valia e riquêsa! 

Diz-me V. Exa.: “desejava que me enviasse uma noticia extensa sobre o que conhece n’essa 

região em assuntos de Arqueologia, sua situação por localidades e possuidores”. De bom grado 

satisfarei ao desejo de V. Exa. logo que me diga se é para lhe dar publicidade ou para simples 

arquivo. Isto, para eu saber como fazer a exposição. 

Esta região da B. Alta é bastante rica em cousas arqueológicas, mas muitos dalmes hão 

desaparecido e outros têem sido destruídos pela acção do tempo. Não chegamos a ler, a 

comunicação feita, por nós, á respectiva associação dos Arqueologos. Se a tiver era favor 

mandar-ma. Agora, para dizer mais, falta o papel! Digne-se V. Exa. desculpar-me a insíipida 

palestra a que a carta referida deu origem. E com a devida consideração, até à veneração, sou  

De V. Exa. attº Vem
or

 Obgdo. 

a) Pe. Antonio Francisco d’Andrade 

 

[ANEXO 2] 
385

Exmo. Senhor 

Já no sabado mandei dizer por a pequena que mandou cá, que a Senhora sempre se resoluia a 

vender a carpete por 370$00 como eu lhe disse quando V. aqui estebe e como V. concordou eu 

já disse a Senhora que a carpete estava por sua conta; tendo-a já aqui. Por isso queira vir busca-

la. 

Era favor se podesse vir hoje porque as Senhoras encontram-se hoje em Coimbra e já ontem 

mandaram cá a criada buscar o dinheiro. 

Sem mais subscrevo-me esperando que isto fique liquidado o mais depressa possivel. 

a) Maria dos Anjos Catalão 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Curia, 12 de Julho 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Curia em 12 Julho 1935 

Do Saraiva Nunes 
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 Uma palavra ilegível. 
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 Anotação manuscrita por António Saraiva Nunes no verso da carta: Respondi que liquido em 13/ Julho 
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Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Vim aqui tirar 2 fotos que amanhã envio para S. Bento. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Julho 1935, manuscrita. 

Coimbra em 13 Julho 1935 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Hontem fui á Curia ver a Imagem junto em pedra d’ança. 

Não me convinha ir onde ela estava, apesar de ser particular, e mandei-a ir numa carroça para 

Curia afim de a fotografar. 

Rogo na volta do correio, diga V. Exa. se quer ou não, e pouco mais ou menos, a importancia 

que V. Exa. me dá. 

Não pretendo que ela valha 850$00, como a outra, mas V. Exa. fará o seu preço, sem prejuizo 

para V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

41. Estrada da Beira 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Julho 1935, 

dactilografada.
386

 

Coimbra em 17 de Julho de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. Acuso recebido o relatorio dactilografado referente aos 

assuntos archeologicos, que agradeço, bem como a carta registada de 14 do corrente. 

Ando com pouca sorte com referencia aos meus trabalhos de pesquisas de estatuaria, vae uma 

epoca de verão só de prejuízos, estou desanimado, mas V. Exa. tem razão em só querer cousas 

boas. 

Barro Românico – é romano, portanto ahi do sec. 7º não tenha duvidas de qualidade alguma, eu 

aqui ainda lhe tirei uma grande camada de terra que vinha aderente aos lados dos ombros e 

faces, e reparando bem ainda tem muita. 

Mesmo a terra Monssaroz, foi importante tanto nessa epoca como depois com os arabes. No 

mesmo caixote que hoje segue, V. Exa. envia-ma embrulhada em papeis, e despachada aqui 

para Coimbra como tarifa 8, paga creio eu 2$75. 

No Porto, tenho facilidade em a colocar no museu do Dr. Mendes Correia, que me tem pedido 

cousas romanicas, como anforas e outros objectos de uso domestico em bom estado, ou razoavel 

de conservação. Ainda á pouco tempo talvez um mez, foi apresentado ahi na associação dos 

archeologos, vinha nos jornaes, uma peça de figura humana, tambem em barro. 

Inscrição – eu não a vi, tive conhecimento dela, e mandei lá uma creatura de biciclete a copia-la, 

talvez fosse mal copiada, mas é mais antiga concerteza do que V. Exa. diz. O tal Castelo onde 

ela se encontra, é no genero daquele de Alquibideque, digo Alcabideque, proximo a Condeixa, 

que se encontra mesmo á mina – nascente daquele enorme filão de agua que passa em 

Condeixa, que tem uma grande e alta canalisação em tijolo e que tudo foi construção dos 

romanos. 

Santo André – tenho pena que não seja bem como a foto, estas muitas vezes iludem, muitas 

vezes a peça é melhor do que vem na fotografia e outras vezes é o contrario. Deu um lucro 

minimo, mas está bem. 

Tapete arrayolos – é autentico e muito bom, em razoavel estado de conservação, tem como disse 

em cada uma das extremidades duas bonecas com figura de mulher sentadas, mas V. Exa. 
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demorou um pouco a responder e a menina Catalão intermediaria no negocio, foi para ferias, 

escrevi-lhe hontem logo apoz a recepção da carta de V. Exa. a pedir-lhe aqui a morada dos 

possuidores que eu ignoro, e que ela por habilidade nunca me disse. 

Senhor da Serra ou Semide – vou escrever agora ao padre Joaquim, tem de verdade uns centos 

ou milhares de pergaminhos, com iluminuras em albuns. Depois direi o que se passa. 

Azulejos que V. Exa. já recebeu, estimo que ficasse satisfeito. Os de tapete custaram com 

carretos e outras despezas mais de 1.30, mas emfim dão uns para os outros. Ainda tenho dos 

arabes 15, muito bem conservados, mas são daqueles em que cada 4, formam um assunto, a 

diferença destes é apenas no seguinte dois formam assunto e outros são desenparceirados [sic], 

mas como ahi deve ter muitos nas mesmas condições, se quiser posso mandar-lhe estes, porque 

ahi com facilidade formam os quadrados, como digo o estado de conservação é impecavel. 

Os que mandei iam todos certos. Responda V. Exa. a isto, é pezo pequeno e podem ir num 

caixotinho como tarifa 8. 

Correspondencia de V. Exa. – até ao presente está V. Exa. com tudo respondido. 

Ultima parte da carta de V. Exa – esforço-me talvez mais do que as minhas posses o permitem, 

grandes despezas de deslocação, calores tremendos e estafas pavorosas por bem servir, mas…V. 

Exa. compreende que o meu interesse era conseguir cousas boas, como lhe tenho arranjado um 

bom nucleo delas. O padre de Trouxemil, quando foi da entrega da imagem que veio dahi até 

chorou pela partida que os da Junta lhe fiseram, e eu tambem fiquei mais comovido pois perdi o 

melhor de 300$00, em comissão que dei ao cavalheiro que ma arranjou, transportes etc. e V. 

Exa. claro tambem perdeu, fiquei apenas com a doce esperança de se armonisarem [sic] um dia, 

que virá tarde. Para V. Exa. ver a despeza que estas couzas dão, vou-lhe dar como pano de 

amostra, uma: --- 

Esta ultima foto que lhe mandei do mono do senhor dos passos, fotografia duas chapas e provas 

5$00: Ida a Aguim e regresso em 3ª 6$50: Transporte do santo lá da serra para Aguim, e 

regresso dele agora carro de bois duas vezes 25$00. Jantar na Curia e um maço de cigarros 

12$00: Veja uma porcaria 48$50. E ainda isto não é nada. Hontem por exemplo veio aqui um 

padre procurar-me, aluguei carro e levei-o só para ver santos monos, ofereceu-me de jantar, mas 

a quilometragem foi de tal qualidade, que só de auto foi 130 esc. Compras um prato flamengo. 

O azar de despezas enormes dura já á uns mezes, e assim perde-se quasi a vontade de sair. 

Nota alegre no meio destas fatalidades todas –No dia 19 do corrente vae á scena aqui na terra 

por amadores uma peça, em que metem um quadro alusivo ao amigo Viana. Tem uma passagem 

em que ridiculariza o museu de Coimbra por que o machado de Castro é uma sucursal do 

Antonio Viana, e mais umas piadas que aqui não vão. 

Meus envios de hoje – váe um caixotinho pequeno, que deve ser aberto com cuidado, e contem 

dentro cinco azulejos de Delft, muito interessantes, vão muito bem empacotados, cada um em 

separado e atados. Junto vae um prato flamengo que para as minhas pesquizas não tem o 

assunto, sido vulgar em encontrar. Representa S. Jorge a cavalo, tendo em baixo vários bichos e 

figuras, com os caracteres goticos á volta. Está ratado dum lado, naturalmente dos ratos lá da 

sacristia. Pertenceu á igreija de AREGA, concelho de Alvaiázere. 
387

 

Os azulejos de Delft, cheguei a vende-los em tempos a 40$00 cada, mas no presente envio, faço 

assim a conta: 

5 azulejos………………………………………………………100$00 

Prato flamengo…………………………………………………400$00 500$00 

Como V. Exa. está recordado, o prato que comprou em Gesteira proximo de Soure ficou-lhe 

muitissimo mais caro do que este e outros mais. 

Nossas contas – acho muitissimo bem que contas pequenas como a anterior de 273$00, e 

mesmo outras que se sigam, V. Exa. as vá juntando até atingirem uma conta maior, é até 

vantagem para mim, por causa dos recebimentos. Basta V. Exas. ir como nesta ultima carta, 

avisando-me do dinheiro que tenha a receber. 

E por hoje creio que não terei mais nada a diser. 
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 Sublinhado manuscrito. 
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Amanhã dia 18, darei as minhas noticias de varias terras e V. Exa. depois pensará assim; lá anda 

o pobre do Saraiva, por este calor abrasador a estafar dinheiro, mas…os padres são a minha 

tentação. Por aqui é que não mecho [sic] mais com eles, isto dá mau resultado. 

Rogo a V. Exa. apresente os meus cumprimentos á Exa. Senhora D. Amelia e ao Exº Senhor Dr. 

Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

41 – Estrada da Beira – Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Penela, 18 de Julho 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Ex Sr 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Penela 18/7/935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Cá estou em Penela, seguindo viagem. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Julho 1935, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Coimbra em 20 Julho /935 

O Tapete já aqui está e segue hoje. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Julho 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 20 de Julho de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Envio hoje por o correio o tapete de que eu fiz a descrição e que V. Exa. em sua carta anterior 

mandou comprar. 

O preço que eu paguei, foi de escudos………………………370$00 

Encomenda postal………………………………………………4$50 374$50 

Como V. Exa. viu numa carta que eu enviei anteriormente, que a intermediaria me mandou, o 

preço supra é o do custo. 

Estou cada vez mais desanimado com as antiguidades religiosas. 

Tenho que me agarrar a outra cousa, de actividade, mas nem sei o que ha-de ser. É uma 

tragedia! 

Junto uma fotografia em duas posições da mesma pessa [sic]. 

Com os meus cumprimentos para V. Exas., sou com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Julho 1935, 

dactilografado.
388

 

[Sobrescrito] 

Exº Senhor 

ERNESTO DE VILHENA 

Rua dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

LISBOA 

 

Coimbra 23 Julho 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Acuso recebido postal ilustrado com data de 20, e o prato e o barro. 

Postal ilustrado com data de 21, e devolução das duas fotos referentes ao S. João. Estou em 

cuidado pois mandei pelo correio o tapete e V. Exa. já ahi o deve ter recebido. Diz V. Exa. que 

não desanime, mas eu estou completa e absolutamente desanimado. 

V. Exa. tem muitos e bons agentes, e a minha falta não deve faser [sic] mal, e álem disso é um 

alivio para muitos. Meus respeitos para a Exa. Senhora Dona Amelia e senhor Dr. Julio. 

Sou, de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Julho 1935, 

dactilografada.
389

 

Coimbra em 26 de Julho de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a acusar recebida a carta de V. Exa. ultima com data de 24 do 

corrente que muito agradeço. 

Ela levantou-me um pouco o moral que estava bastante decaido, não só por causa dos 

insucessos de alguns envios, como também por tragedias-comicas algumas delas sucedidas 

neste infausto mez, que felizmente está quasi acabado. 

A minha ultima viagem data do dia 22, e tambem me saí dela ou tam mal, que ás 5 horas da 

manhã, um reverendo teve que dormir aqui na quinta proxima do Dr. Lobo Chichorro. Fomos a 

certo sitio para trasermos uma virgem, gotica, mas o reverendo não soube faser [sic] o serviço, e 

o resultado foi levar uns supapos [sic] do Zé povo, e com tanta sorte que nós quando ali 

chegamos ás tres da manhã, sem sabermos de nada, mal tivemos tempo para meter o padre no 

carro, que ali nos esperava cheio de susto, temendo tambem por nós, e abandonar a terra numa 

fuga veloz deixando casa, creada e haveres ao Deus dará, e tambem a Virgem, que o povo ficou 

de repor nesse dia no altar da igreija. E tudo isto longe e bem longe do concelho de Coimbra, 

mas…tudo ficou em familia e até hoje os jornaes dessas redondezas, nada disseram do 

sucedido. 

Zambujal – proximo de Penela e ao pé do Rabaçal, vi nestes dias lá na igreija uma escultura 

interessante e de valor. Como estam muito precisados, talvez mais dia menos dia, a vendam. 

Teem mais, mas devo destacar esta Senhora do Leite, a amamentar o menino --- peça em pé, 

altura ahi 0,65. Está com o menino ao colo, com o peito de fora e a dar-lhe de mamar, não têm 

corôas. Colorido talvez da epoca, é uma beleza de escultura, roupagens muito bem lançadas e 

cara muito interessante. Vi algures uma cara neste genero, não sei se na virgem de Lorvão. 

Está ao culto no altar-mór do lado esquerdo. 

Igreja muito interessante e denotando muita antiguidade, não se compara em nada com a de 

Rabaçal, pois esta tem um ar moderno. 
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Sei que gosta dela porque é peça muito boa.
390

 O povo não me parece mau, e o padre é boa 

creatura. 

O senhor Bispo-Conde, tem estado muito mal, mas vejo que ainda não irá desta. 

Os da terra supra não pedem auctorisação ao Bispo.
391

 

Das peças que V. Exa. deseja, e que fazem parte das listas que me tem mandado e que cá tinha, 

nada se tem feito. 

Cá esperarei V. Exa. nas datas marcadas do proximo mez. 

Como me fazem geito agora as quantias aprovadas por V. Exa. constantes de envios, rogava a 

V. Exa. a totalidade para Coimbra em Vale do Correio. É 273$00, mais 100$00 e do tapete. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora D. Amelia e Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 31 de Julho 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 31 de Julho de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos, por curiosidade envio-lhe uma carta do padre de Trouxemil que recebi 

hoje e em que relata que foi devido á indiscrição de uma creadita de pouco mais de 10 anos que 

deu com a lingua nos dentes, que se soube da venda na terra do tal S. Thiago de barbas frisadas. 

Veja V. Exa. que apesar de muitas cautelas sempre acontecem casos como este, em que a 

acusadora foi uma creadita de pequena idade. 

Cá espero V. Exas. nestes dias, em que me disse que vinha. 

Só hoje fiquei definitivamente instalado numa ampla casa, ao pé quasi do sitio onde morava 

antigamente. 

Depois de V. Exas. partirem desta cidade, é que sem falta nenhuma sai com demora larga. 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 28 do corrente, e o incluso vale do correio que 

agradeço, bem como a importancia de que vinha acrescido, ficam as nossas contas até ao 

presente liquidadas.  

Sciente de tudo quanto V. Exa. diz em sua carta. Com referencia ao prato das esmolas já esta 

aqui a enfeitar um corredor. 

Tenho aqui duas esculturas, que V. Exa. talvez saiba já que eu as tenho. Os primeiros dias do 

meu itinerario é Penaverde, cujo padre está á minha espera por causa de uma santa Ana, depois 

Carrapito ver a tal imagem, em que á tempos lhe falei e que o padre quer 800 isto no concelho 

de Aguiar da Beira, a seguir vou fotografar e pesquisar a tal terra Wisigotica (proximo de 

Trancoso) em que no ano passado lhe falei – nesta tem que V. Exa. como prometeu pagar umas 

reduzidas despesas. Depois sigo a concelho de Castro de Aire, onde varios padres esta má 

minha espera desde Desembro [sic] do ano findo, e crendo V. Exa. verifico aqueles assuntos do 

relatorio que o padre de Moimenta da Beira á dias mandou. 

Lousas sepulcraes – devem ser interessantes, mas melhor devem ser do sec. 10 ou da epoca 

Wisigotica. Creio que da mesma epoca deixou V. Exa. de ver uma em quintal das Pires, aqui a 

dois passos da casa, e que estam mortas por a venderem por qualquer preço. Era de um Bispo. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora D. Amelia e Exº Senhor Dr. Julio; Desculpe V. Exa. o 

papel, mas não tinha agora cá do branco. 

De V. Exa.com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

NOVA RESIDENCIA E Direcção. 

Quinta de D. João 

Arregaça 

Antonio Saraiva Nunes. 
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 Sublinhado manuscrito. 
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[ANEXO] 
392

Sr. Saraiva Nunes 

Só agora se me oferece ocasião de lhe acusar a recepção da sua carta de 20 do corrente e 

agradecer-lhe o seu cuidado sobre a historia do Roubo. 

Lá está no seu nicho no mesmo estado em que de lá saiu, sem alteração de qualidade nenhuma. 

Agradeço-lhe o seu oferecimento, mas não aceito, para me não expôr a novos incomodos. 

A junta nada tem com o assunto, pois que não está isso nas suas atribuições, é á Corporação do 

Culto Católico ques estas coisas pertencem e nem foi a junta que deu parte de mim; foi um 

(bóde) desculpará a expressão, que aqui vive e que informado pela criadita que eu aqui tinha 

n’aquela ocasião que participou o caso á policia e esta ao Sr. Bispo. 

Não estou eu mal com o Sr. Saraiva nem tenho motivos para isso e, se um dia resolvesse a 

venda do santo o Sr. Saraiva seria ouvido, pois que não tenho razões para o contrario. 

Agradecendo a sua atenção e cumprimentos, que retribuo, assigno-me com estima 

Mtº atº v
or

 e crº obgº 

Trouxemil 

30-7-935. 

a) Pe. Agostinho Simões de […]
393

 

 

 

Mensagem e Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Agosto 

1935, dactilografada.
394

 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos para V. Exa. e sua Exa. esposa. 

A minha policia acaba de me informar que agora estam já nesta cidade e já jantaram. Hontem 

escrevi para Lisboa e hoje. 

Estimo que fisessem boa viagem e rogo me digam a hora a que veem amanhã a esta choupana. 

Junto copia da carta de hoje para Lisboa. 

De V. Excelencias com a maior consideração muito obgº 

a) A. Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Coimbra em 1 de Agosto de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Lapide tumular das minhas visinhas [sic] senhoras Pires. 

Pedra de Ança. Sem defeito. Brazonada. Ave bipartida e 5 estrelas. Chapeu episcopal. 

Diseres: … 

Aqui Jaz o Excelentissimo E Reverendissimo Senhor D. Fr. Guilherme de S. Joze Bispo Q. Foy 

Do Grão Pará e Religioº. Da Ordem De Christo. Faleceu Neste Real Colegio Em 15 Dezº 1751. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João – À Arregaça – Coimbra. 

 

Eu estarei de prevensão junto do Astoria estes dias, mas se por qualquer falta minha V. Exas. 

chegassem de repente bastava chegarem com o carro à estrada da Beira, onde eu morava que 

qualquer das duas mercearias ali existentes disiam [sic] onde eu morava, bastando para isso 

chegar com o carro um pouco mais adiante onde está um portão de ferro e o carro ficar ahi. 
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 Ilegível. 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Agosto 1935, 

manuscrito.
395

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Snr 

Ernesto de Vilhena 

- Hotel do Parque – 

Gerez 

 

De – Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça 

- Coimbra – 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 6 de Agosto 1935 

Em correspondencia de V. Exa. de 19, 24 e 28 do findo mez anunciava V. Exa. a sua chegada a 

data de 2 a 3 do p. Portanto desejo de aqui vir. Um rapaz, veio avisar-me na noute de 1 da 

chegada de V. Exa. Apezar de já presumir que não viesse, fiz no entanto todos os esforços nessa 

noute e manhã seguinte. Meus esforços de Um minuto apenas, foram em vão! Intrigas no 

Bairro!  

Logo que por aqui passe um fotografo tirarei a foto as 2. Minha maquina não dá resultado. No 

entanto V. Exa. já as deve ter visto. Uma é identica á de S. Paulo de Frades, a outra é um 

Espirito Santo, pequeno mas Bom. O preço que dei incluindo viagens % 700.00 tambem V. 

Exa. o deve saber. O J. Nascimento era concorrente. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Agosto 1935, 

dactilografado. 

[Sobrescrito] 

Exº Senhor 

ERNESTO DE VILHENA 

HOTEL DO PARQUE 

GEREZ 

 

Exº Snr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 13 de Agosto de 1935 

Estimando a saude de V. Exas e que tivessem chegado bem, sou a comunicar-lhe que recebi, seu 

lindo postal Santa Madalena, e carta á qual amanhã responderei a V. Exa. Hoje recebi carta do 

Exº Senhor Dr. comunicando-me que na sexta passa aqui, e sái, e vem aqui a casa, pede resposta 

se estou. Comuniquei agora para Lisboa, que esta semana não saio de Coimbra. 

Os meus respeitos para a Exa. Senhora Dona Amelia. Sou de V. Exa. com a maior consideração 

muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João - á Arregaça – Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 17 de Agosto 1935, 

dactilografada.
396

 

Exº Senhor Doutor Julio de Vilhena. 

Coimbra em 13 de Agosto de 1935 

Acuso recebida a carta de V. Exa. que sumamente agradeço. 
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 Anotação manuscrita: R. 8/8/35. 
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Estarei á disposição de V. Exa. no dia marcado, não saindo de casa. Mesmo esta semana não 

sairei daqui. 

Estimando o bem estar de V. Exa. e desejando boas noticias de Gerez, sou de V. Exa. com toda 

a consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João-á Arregaça – Coimbra. Basta parar com o carro junto da minha antiga morada 

e procurar nas mercearias ali existentes onde deverá entrar, que rapidamente V. Exa. será 

informado. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Agosto 1935, 

dactilografada.
397

 

Coimbra em 17 de Agosto de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos para V. Exas. 

Vou agora responder á carta de 5 do corrente. 

Perseguição – é engano, não tenho a mania da perseguição, tenho apenas medo de intrigas, pois 

bem sabe a dificuldade de á dois anos em entabolarmos negocios, foi uma tragedia e uma luta 

constante, e quando na verdade se dam fracassos como ultimanente estou sempre pensando as 

piores cousas. 

Fotos – das duas imagens seguem junto a esta, e vae como amostra sem valor as duas chapas, 

afim de melhor examinar, nem uma cousa nem outra se parece com os objectos, e continuo na 

minha que a maquina não presta ou que a minha sciencia ainda é pior. 

As duas imagens – em questão, Espirito Santo e Senhora sentada genero de S. Paulo de Frades, 

estavam á mais de um ano vistas pelo J. Nascimento, mas a freguesia mudou, agora de padre e 

este resolveu vende-las. Verificando correspondencia do seu antecessor, escreveu a ambos, 

precipitadamente e com muita pressa para obras de igreja. Recebi em 23 p/p, um postal desse 

longicuo [sic] cavalheiro, e com pasmo passados tres dias recbo a visita dele, vinha de moto, 

procurou-me se não tinha recebido correio dele, disse-lhe que sim. Esse postal é um grande doc. 

para minha salvaguarda, em face da urgencia chamei amigos (pois podia ser alguma historia, 

tam estranho era o caso) e propuz-lhe alugar-se auto, e no caso de eu não faser negocio por 

culpa do padre este pagar (300$00) preço da grande viagem, o homem aceitou, mas lá fez-se 

fino e eu tive que pagar, para traser as peças, 1.400$00. Vieram as imagens, padre, testemunhas, 

e este seu creado. Total de dispendio ---1.700$00--- o negocio mais caro para mim até hoje. O 

cidadão dormiu aqui e no dia seguinte foi-se na sua moto, papamoz-lhe [sic] lá uma explendida 

ceia. 

Agora, aprecie a maluqueira do padre. Passados 10 dias certos, aparece-me novamente aqui num 

carro de praça, afogueado, disendo que alguns cavalheiros da terra, não estavam de acordo com 

o negocio que eram peças de estima, etc. Note que eu fiz o negocio com ele e com a comissão 

do culto, perfeitamente legal. Dizia o padre que para estar de bem com a sua consciencia, tinha 

ido ter com o seu prelado, e este em face dos factos consumados, o aconselhou a dirigir-se por 

escrito ao Ministro da Justiça e cultos. 

O ministro auctorisou a venda, mas com a condição de previamente mandar examinar as peças 

pelas Belas Artes, repartição respectiva. 

Não acreditei e mostrei-me sceptico [sic], pois não podia ser com os nossos negocios 

burucraticos [sic], tanta resposta em 10 dias!!! 

O padre por muitas cousas, pareceu-me não ser dotado de todas as faculdades mentais, fiz-lhe a 

conta ao meu dispendio total, e acrescido tudo de uma comissão de empate de capital, o padre 

ficou um bocado abananado, com as massas a dispender, e prometeu escrever, passados dias 

escreve novamente, doc. Nº 2 em meu arquivo disendo que pretendia cumprir a sua palavra, e 

não desmanchar o negocio, mas…como ele é doido, estou assim, sem saber em que isto para. 

Note V. Exa. que tenho a impressão tudo de um jogo doentio do pobre padre. O prato que 

recusou tambem era de lá, mas isso esta arrumado, e este está a ornamentar o corredor. 
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Resumo deste negocio --- 

Convindo as peças, V. Exa. faz um preço, de forma a eu lucrar, não convindo eu desfaço o 

negocio, porque o capital empatado, ganha dinheiro noutras cousas. Convindo peço faça um 

preço bom. 

Localidade das Imagens – Pussos, concelho sul de Alvaiázere, distrito de Santarem. 

Senhor Dr. Julio de Vilhena – Tive o grande praser [sic] de o ver aqui hontem 16. Chegou á 

estrada da Beira onde eu andava á sua espera ao meio dia e meia hora, seguiu a almoçar na 

Curia. Trasia [sic] um magnifico carro, que foi o assombro das pessoas da referida estrada. 

Acheio [sic] de bom aspecto, mas com uma tosse muito seca. Era bom conservar-se lá pelo 

Norte, uma boa temporada. Sempre muito gentil, extremamente obsequioso, é uma verdadeira 

perola. Examinou as peças com muito cuidado, mediu-as, e tambem gostou imenso do Espirito 

Santo, tem uma cara muito interessante e fora do vulgar. Ficou de escrever a V. Exa. hoje. Diga-

me se tem ou não parecenças com a de S. Paulo de Frades. 

Mostrei-lhe um jornal daqui, em que se refere a varias maroteiras este e outros de Lisboa, sobre 

desfalques continuos dum tal senhor Americo Damas, que aqui viveu á Sé Velha, junto uma 

para amostra, tenha cuidado em não adiantar dinheiros a este cavalheiro. 

O carro do senhor Doutor Julio é que era uma belesa [sic] para darmos umas visitas a certos 

assuntos da Beira. Eu não passo dos 8 contos de meu capital, e nunca poderei esperar em ter 

outra vez carro. 

Olhe que só este ano já perdi 6 contos em viagens e maus negocios. 

Termino esta carta que por certo lhe agradará, desejando apenas saude, pois a V. Exa. dinheiro 

não lhe falta, e que por lá pelas hespanhas [sic] gose [sic] muito e veja cousas bonitas. 

Ahi á volta do Gerez, tem muita cousa bonita a ver, eu o sei. 

Em breve lhe mandarei umas fotos de Viana e Espozende, se aqui [sic] 

Se a Espozende fosse é que era bom para lá ver uma peça mas se a foto chegar eu a mandarei. 

Conforme a sua resposta, eu irei depois a algumas terras da Beira, com o diabo da maquina. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora Dona Amelia. 

Quinta de D. João onde eu moro – não julgue V. Exa. que é cousa de importancia. É quasi á 

beira da estrada, junto de um portão de ferro, um pequeno bairro, que foi residencia antiga, onde 

moro eu e varias familias junto de uma capela profanada. É casa grande ao r/c com amplidão e 

boas salas. 

Sou sempre de V. Exa.com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de D. João-á Arregaça – Coimbra 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Setembro 1935, 

dactilografado.
398

 

[Sobrescrito] 

Exº Senhor 

ERNESTO DE VILHENA 

HOTEL Moderno 

Astorga 
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Exº Snr Ernesto de Vilhena. Coimbra e Quinta de D. João á arregaça em 4 de 9 de 935. 

Estimo a saude de V. Exas. Acuso recebido sua carta de Gerez e dois postaes de Toro, que 

reconhecido agradeço a lembrança de V. Exa. Nada tenho arranjado a não ser o que sabe e 

varias miudezas que podem interessar. 

O museu deu á minha governante recado de que se V. Exa. vier a Coimbra o visite para ver duas 

pedras tumulares que o sr. Dr. adquiriu agora por compra. Teremos nós a satisfação de o vermos 

em Coimbra pela segunda vez este ano? Para onde deverei continuar a escrever? 

Não admira em hespanha, haver tanta cruz porque o paiz é muito grande, e mesmo a grande 

maioria das que se encontraram em Portugal, vieram da fronteira. 

Estimando que V. Exas. gosem [sic] muito e continuem de muito boa saude sou com a maior 

consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Setembro 1935, 

dactilografada. 
Coimbra em 5 de Setembro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos para V. Exa. e sua Exma. esposa desejando que tenham tido muita saude e que a 

viagem tenha decorrido cheia de felecidades [sic] e encantos, é esse o meu desejo. 

Acuso recebida uma carta do Gerez bastante extensa e tres postais ilustrados sendo dois de Toro 

e um agora de Lion [sic]. 

Esta santa de madeira é interessantíssima, mas V. Exa. sabe bem que na epoca gotica em 

Portugal muito pouco se trabalhou em madeira, era tudo pedra, especialmente por ser Coimbra o 

grande centro da estatuaria. E senão vejamos, aqui no centro só conheço de exemplares em 

madeira em igreijas o daquela igreija ao pé da Figueira da Foz e da capela particular proximo de 

Anadia (Senhora do Leite). Nada de interessante tenho a contar-lhe. 

O museu M. Castro, comprou agora duas pedras tumulares, disse-me agora a minha governante 

e disseram-lhe para avisar V. Exa. de que quando passa-se [sic] por Coimbra ali ir. Quando 

teremos nós a dita de o vermos pela segunda vez este ano em Coimbra? 

Tenho feito varias viagens mas todas infructiferas [sic], e algumas bem grandes, ainda no mez 

passado estive no concelho de Viana e Barcelos. 

Referia-se V. Exa. num postal ás cruzes, mas bem sabe que em Portugal não á a abundancia que 

á em Hespanha. E mesmo aquelas que se teem arranjado, grande numero é nas fronteiras. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora Dona Amelia. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra 

P.S. 

a 6k <Coimbra> está uma Senhora Ó grávida. Tipo museu. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Setembro 1935, 

dactilografada.
399

 

Coimbra em 8 de Setembro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo a saude de V. Exa. e de Exª Senhora Dona Amelia. 

Em minha carta com data de 6 do corrente, que já V. Exa. devia ter recebido acusava a carta 

extensa do Gerez e dois postais de Toro e um de Léon, e hoje acuso outro de Léon com data de 

seis, o cruxifixo [sic] que não é mau, mas V. Exa. tambem os deve ter bons na sua colecção. Em 

Espanha ha na verdade cousas boas o que não admira visto ser um grande e catolico paiz. Mas 

cá tambem as há boas. 
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Pouco tenho de interessante encontrado, apesar de me ter mechido [sic] bastante. Agora estou já 

aqui com um rapaz para me ensinar o caminho e estou com maquina e farnel preparado para 

seguir na camionete até Taveiro e depois atravessar o campo até Sam Martinho de arvore, afim 

de ir tirar a foto aquele Sam Pedro particular em que á meses lhe falei e que a mulher pedia um 

dinheirão. Como não á que faser trata-se disto. Diga-me na volta do correio para onde devo 

mandar as fotografias. De Léon aqui o correio demora dois dias. O museu adquiriu agora duas 

pedras tumulares, eu ainda as não vi, mas o Dr. viu a minha governante e disse-lhe para quando 

V. Exa. por aqui aparecer as ir ver. Foi por compra disse ele. Infelizmente o nosso museu, não 

tem fotografias como os dahi, está ainda pouco civilisado. Léon deve ser alguma terra manhosa 

que nem por sombras se deve parecer com Coimbra. 

E nós pela Beira alta, tanta cousa vendável e boa para ver, mas ficará para outro ano. Paciencia! 

Então V. Exa. sempre virá por aqui ou vae pelo sul para Lisboa? Este ano está zangado com 

Portugal. 

Tenho aqui numa pensão na alta as minhas pequenas, duas. 

Minha ex-senhora fechou a casa de antiguidades, comprou e ofereceu ao marido da filha uma 

rica limusine e anda viajando pelo paiz. Agora está na Figueira, agarrada ao jogo do Casino. O 

Bric á Brac em Lisboa, é um maná para algumas creaturas… 

Os meus respeitos para a Exª Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. Julio. 

Aqui recomendam-se. 

Sou de V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Setembro 1935, 

dactilografada.
400

 

Compras feitas pelo Exº Senhor Ernesto de Vilhena em Coimbra, em 17 de Setembro de 1935 

Uma cruz em cobre processional       120$00 

2 jarras de faiança do sec. 18º          80$00 

Uma santa de marfim         100$00 

Um batedor em ferro           50$00 

Uma Virgem com o menino em barro         50$00 

Azulejos Sevilhanos           50$00 

Relicario em prata com menino Jezus         30$00 

Duas imagens em pedra        3000$00 

Um prato de latão flamengo        160$00 

Embalagem e carreto á estação          40$00 

     Total esc:    3680$00 

Todos os objectos foram entregues, com excepção do prato de que aguardo ordens. 

O dinheiro pode como de costume ser a pagar em Aveiro. 

Coimbra em 21 de Setembro de 1935 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Setembro 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 27 de Setembro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exa. tivesse chegado bem e a Exª Senhora Dona Amelia e fossem 

encontrar tudo bem. 

Acuso recebida a carta de VEª com data de 23 do corrente e o cheque sobre a caixa dos 

depositos de Aveiro de 3.680$00, como liquidação de nossas contas, o que muito agradeço. 

Estou prestes a sair para a Beira. Recebi aqui isto, que envio. 
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Os meus cumprimentos para a Exª Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. Julio. 

De V. Exª com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João – arregaça – Coimbra 

 

[ANEXO] 

Pe. António Alves Nogueira 

Pároco de Fão 
401

cumprimenta a V. Exª e 

pede desculpa de só agora 

remeter a fotografia, por  

só agora lhe ser entregue 

pela pessoa encarregada 

de tira-la. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 30 de 

Setembro 1935, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Fornos de Algodres em 30/9/935 (Beira Alta) 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Comunico a V. Exa. que comecei hoje a minha viagem pelas Beiras, já vi varias cousas e depois 

direi o que se passa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 1 de 

Outubro 1935, manuscrito. 

  
[Sobrescrito] 

Exmo. Snr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros 

Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto Vilhena. Fornos de Algodres 1/19/935 

   
Alt. 0,30 

Larg o,24 
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Lapide embutida na parede, lado esq. (porta principal) igreija de Enfias.  

Enfias – Vide Pinho Leal. Outrora grande e importante cidade, hoje aldeia manhosa. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 2 de 

Outubro 1935, manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Fornos de Algodres 2/10/935 

Nesta capela se venera uma Boa e interessante <Senhora das Graças> imagem gotica, 0,65, 

corôa serrada, menino ao colo, com um Livro aberto na mão. Col. Sapatos em Bico, roupagens 

da Senhora e menino, bem lançadas, mãos de dedos compridos, ele. 

Depois irá na descripção geral. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Celorico da Beira, 3 de Outubro 

1935, manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Celorico em 3/10/935 

Cá continuo nas pesquizas com método de modo a não deixar escapar nada. 

Venho agora de Forno Telheiro antiga vila ordem Malta, da Cruz esmaltes, que ahi tem. Vi 2 

cousas interessantes em pedra que fotografei. 

Infelizmente a antiga igreija ordem Malta foi destruida e ficando poucos vestigios. 
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De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Vila Franca das Naves, 4 de 

Outubro 1935, manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Vila Franca das Naves em 4 de Outubro de 1935 

Meus cumprimentos. 

Comecei hontem á tarde com as investigações na tal terra wisigotica, que uns chamam Sille, 

outros Vila da Certã e agora é Povoa do Concelho, distante aqui da estação onde estou 6k. Hoje 

todo o dia para lá vou, e continuarei pois é complicado e ficam distantes as Casas e quintas onde 

existe isto. As inscrições tenho que as copiar, pois estam bastante cobertas de musgo, e tenho lá 

um homem a limpa-las. De Figuras é que tenho tirado fotos. Estou fazendo um minuciozo 

estudo, e deixar na terra encarregados para depois entrar em negociações com os donos dos 

prédios.
402

 Emfim, estou com armas na obra, é por isso que desta grande massada, andava a 

fugir. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Celorico da Beira, 5 de Outubro 

1935, manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Celorico 5 Outubro 1935 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos a V. Exas. Cá continuo com as minhas investigações. Nos primeiros dias da 

proxima semana devo regressar a Coimbra e daqui enviarei o Relatorio, fotografias e elementos 

de tudo. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Vila Franca das Naves, 6 de 

Outubro 1935, manuscrito. 
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[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Vila Franca das Naves 

6 / Outubro / 935 

Meus cumprimentos.  

Vou agora á tarde por fim dar os […]
403

 e sigo para Coimbra. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Relatório enviado a Ernesto Vilhena, Coimbra, 10 de Outubro 1935, dactilografado. 
Viagem desde 30 de Setembro a 7 de Outubro de 1935 

Região da Beira Alta, abrangendo os concelhos de Fornos de Algodres – Aguiar da Beira – 

Celorico e Trancoso.
404

 

Carapito – concelho de Aguiar da Beira, conforme os postais juntos, fui nesta antiga vila, hoje 

aldeia de pouco valor, ver uma imagem de senhora
405

 que á cerca de dois anos tinha sido 

substituida por outra, e que se achava arrumada na sacristia. É escultura ordinaria renascença, de 

nenhum valor
406

, fica esta localidade á distancia de dezoito quilometros da via férrea de Fornos 

de Algodres. Percorri a igreija e não encontrei nada de merecimento
407

, ausencia completa de 

imagens de pedra e as de madeira ordinarias. Bons altares de talha renascença, com párras, aves 

etc. 

Falei desta aldeia, a V. Exa. varias vezes, tanto nesta ultima viagem de V. Exa. como de outras 

anteriores. 

Penaverde – antiga vila, hoje aldeia de pouco valor, a igreija matriz
408

 denotando muita 

antiguidade, nada tem de interesse
409

, a não ser num altar lateral, lado direito de que entra, um S. 

Pedro, col. pedra de ança, barbas
410

 frizadas, um pouco parecido com o que vendi ao museu de 

Coimbra, mas mais esguio, a chave que tem na mão é no genero do de Coimbra…. 

 
Está ao culto e não vendem. Fica esta localidade a 5 quilometros antes da supra. Veja V. Exa. 

mapas na parte referente á Beira Alta e aos concelhos de Fornos de Algodres e Aguiar da Beira. 

Mosteiro – localidade de casas antigas brazonadas
411

, mesmo pegada a Penaverde. Veja V. Exa. 

os postais juntos. Não tem igreijas ou capelas publicas, teve tres, que se acham presentemente, 

transformadas em celeiros. Os postais do padre referem-se, a uma antiga capela dum antigo 
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solar desta terra, hoje ao abandono. Tem um altar de bonita talha renascença, com diversas 

imagens tambem de madeira, mas entre estas, vi uma de pedra de ança, col. altura de 1 metro, 

que representa Santa Ana de pé
412

, tendo ao lado um menino, este tem na mão uma caneta e a 

senhora agarra-lhe nela para escrever num livro. É renascença, pareceu-me interessante
413

. A 

santa está com uma cabeção de freira. Não tem defeito. Não tirei fotografia, porque a 

mulhersinha taberneira dona da dita capela, não consentiu que eu a tirasse, e julga que tem ali 

elemento para se desempenhar, porque me disse --- veja lá se a compra ou não, porque se a 

compra escuso de vender mais propriedades ---. 

Em casa particular um S. Francisco, que não era grande cousa. 

Maceira – freguesia do concelho de Fornos de Algodres, nada na matriz. 

Matança – freguesia do concelho de Fornos de Algodres, não visitei a igreija, porque não tem 

padre e está esta interdita, e o povo é desconfiado e máu, como o nome indica. É nesta terra o 

Dolmen
414

, de que mandei a V. Exa. o postal ilustrado. 

Proximo de Carapito – existe um monte por explorar, onde existem vestigios de antigas 

fortificações
415

, e ainda os alicerces de varias casas. Informação dada pelo padre desta 

localidade, que já o tem visitado. 

Sobral Pichorro – localidade do concelho de Fornos de Algodres, nada na matriz. Existe 

defronte da matriz, uma pequena capela
416

com umas sepulturas, denotando muita antiguidade, e 

com Cristo em pedra. É chamada a capela do Santo Cristo.
417

 

Muxagata – na matriz desta freguesia do concelho de Fornos de Algodres, - nada de notável. É 

residente nesta terra uma senhora chamada D. Branca que no sitio da Quinta dos Telhais, possue 

uma capela de fortes cantarias, brazonada, onde estive mas não consegui lá entrar dentro, e que 

o padre de Carapito e varios me disseram existir nela apenas, uma Imagem de S. Pedro Sentado, 

mas já muito carcomido, em madeira. 

Nesta area destas freguezias, existem imensas sepulturas antropormoficas
418

 [sic], e na freguezia 

de Quiriz, segundo me indicou o padre de Sobral Pichorro, existe um Dolmen de pequenas 

dimensões, que tem numa das pedras gravada uma figura humana.
419

 

Infias – a dois quilometros da vila de Fornos de Algodres, mesmo no cimo da Serra, foi 

antigamente vila importante
420

, como o atestam ainda hoje varios edifícios, pelourinho etc. Veja 

V. Exa. o dicionario de Pinho Leal. 

Foi esta localidade, habitada antes dos lusitanos, por varias raças, como o atestam pedras 

dispersas, lapides, das quaes infelismente só existe uma na frontaria da igreija e a que Pinho 

Leal se refere tambem, e em varias propriedades, pedras com feitios varios, tijolos etc. Em casa 

da senhora Dona Joaquina Agostinho
421

 existem no quintal duas pedras muito bem conservadas, 

com o feitio, que indico no desenho, em granito, as quaes são de facil aquisição. 

422
    

 No quintal e pinhal da familia do Dr. José Cabral, encontrei em cima de penedos de varias 

dimensões, dispersos pela propriedade, varias sepulturas antropomorficas, sendo algumas de 

tamanhos enormes, fasendo supor que eram de seres humanos de grandes dimensões. Os 

desenhos indicam os penedos da propriedade e doutras anexas, com as sepulturas 
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Na matriz, orago S. Pedro em madeira, muito ordinario. Ao culto nenhuma imagem de pedra, 

mas arrumadas na sacristia, estam duas, uma é Santa Catarina
423

, pedra de ança, e outra é S. da 

Graça, pedra de ança, junto foto das duas. 

Exteriormente uma lapide inbutida [sic] na parede com os seguintes dizeres 

Alt. 0,30 x 0,22 

 
Algodres – a 5 quilometros da actual vila e a 9 do c. de ferro. Foi esta localidade antigamente a 

vila e a sede de concelho e comarca, ainda hoje possue magníficos predios, pelourinho dos 

melhores de Portugal
424

, e os seguintes templos. À entrada da povoação, capela do cemiterio
425

, 

nada de notavel, a seguir capela do calvario
426

, nada de notavel, Igreija matriz
427

<Boa talha dos 

altares>, absolutamente nada de notavel e depois a igreija da misericordia
428

, identica 

interiormente á de Tentugal, todas em ruinas, e tendo ao lado uma sacristia em que são notaveis 

os seus quadros da escola dos de Viseu, é um altar tendo um tríptico e por baixo, outra tabua 

com os doze apostolos. Belas tabuas e ainda de facil salvação, a não ser que isso aconteça, 

perdem-se em Portugal, como tudo o deste paiz, que ainda existe nas aldeias. 

429
  

Fornos de Algodres – a actual vila, pouco existe de interesse, por ser vila bastante moderna, e 

outrora ser apenas um simples povoado, com o nome de Fornos. 

Tem igreija matriz do sec. 17º
430

 mas nada de interesse, Misericordia, tambem nada a não ser 

explendidas talhas dos altares, e caixotões nos tectos com talhas e quadros a oleo. Imagens de 

pedra nada.
431

 

Na capela de Nossa Senhora das Graças, de que mandei a V. Exa. il. existe uma magnifica 

imagem de pedra muito interessante com o menino ao colo, em pedra de ança, colorida.
432

 O 

menino com um livro aberto na mao, os panejamentos tanto do menino, como da senhora muito 

bem lançados, sapatos em bico e vestigios de corôa de pedra na cabeça, esta foi serrada para lhe 

porem uma de prata. Mãos da santa muito esguias. É uma peça de valor e de muita veneração 

por estas redondesas.
433

 

O Bispo de Viseu vive aqui quasi sempre no verão, num seminario que aqui construíram na 

encosta da serra, magnifica e opulenta residencia. Disseram-me e é curioso: este prelado, proíbe 

terminantemente a exposição ao culto de imagens em más posições, como sejam por exemplo – 
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Senhoras do leite a dar de mamar ao menino, e santas catarinas, com a espada a espeta-la na 

cabeça do pão, mas tambem não quer que as vendam.
434

 

Celorico da Beira – vila e comarca, logo a seguir a Fornos de Algodres. É tambem esta 

antiquissima vila, despida de quaesquer assuntos de arte antiga, e segundo me contaram nunca 

houve por aqui nada. Tem as igreijas de: S. Pedro, parece uma sala de visitas, o orago é de 

cartolina comprado á poucos anos e disseram-me que nunca conheceram outro mais antigo. 

Misericordia é de uma pobreza extraordinaria, tudo a cair aos bocados, sem imagens, boas ou 

más, I capela particular dos Cabraes Metelos, sem nada dentro e transformada em palheiro, e 

mais tres publicas sem nada de notavel. Igreiha de Santa Maria
435

, de que mandei postal il. está 

presentemente em restauro, é tambem uma grande mole de granito, sem nada de arte, uma 

sepultura de lage de granito no chão, com um grande brazão denotando muita velhice imagens 

de madeira, mais ou menos modernas, sendo em madeira com olhos de vidro, a Santa Maria, e 

disseram-me varias pessoas cultas, que antes daquela, mais nenhuma conheceram. De pedra 

apenas uma em ança, mas renascença, sem valor. É curioso nesta igreija, o aspecto exterior, com 

duas torres, com goteiras imitando bombardas, mas é preciso notar que uma delas foi construída 

á pouco mais de 30 anos, pois a igreija só tinha uma. 

Interiormente é curioso o tecto que é todo desde a porta principal ao altar mór em grandes 

caixotões de talha com paineis dentro, em geral é só no altar-mór que existem, e aqui é em toda 

a igreija.
436

 

No edifício do tribunal existe junto a uma janela um nicho com uma santa pequena, com menino 

ao colo de pedra de ança, tambem sem valor, e que estava antigamente no postigo do castelo de 

Celorico
437

. E mais nada desta vila 

Forno Telheiro – freguesia a 6 quilometros de Celorico. Pertenceu esta terra á ordem de Malta, a 

primitiva igreija, já não existe, mas encontram-se vestigios dela. Ao meio de uma rua, está a pia 

batismal, a servir de bebedouro aos cavalos e burros, mais adiante, uma pedra, cujo desenhovae 

abaixo, serve para tapar um buraco, dum portão para os cães e gatos não sairem para a rua
438

. 

Mas o curioso é que nestas visitas acompanhou-me sempre o Presidente da Junta, que a cada 

pedido que eu fazia, para me venderem as peças, me respondia não se vende por 

enquanto…
439

Bem, entremos na igreija, que não sendo a primitiva da ordem, é no entanto 

espaçosa e de boa fabrica. Bons altares, mas nestes uns grandes monos, tem por exemplo no 

altar-mór a padroeira em pedra de ança, que não é gotica, muito feia, e tem nos braços, um 

Nosso Senhor, do tamanho de um charuto
440

. 

Mas fui encontrar no altar lateral esq. um Santo André de 0,40 com a cruz ao centro, e de barbas 

frizadas, col. em pedra de ança que é mesmo um amor.
441

 Na sacristia fui encontrar uma 

Senhora com menino ao colo, cujas indicações, vão na foto que lhe tirei. É de pedra de Ança. 

Era daqui aquela celebre cruz de esmaltes, que V. Exa. comprou
442

. 

Contou-me o presidente da Junta, que só em propriedades dele e dos cunhados, existem mais de 

50 sepulturas antropomorficas
443

. 

 
Vou entrar agora no Concelho de Trancoso, districto da Guarda, Diocese da mesmo [sic]. 
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A seguir a Celorico já descrito e a Forno Telheiro, fica a estação de Vila Franca das Naves, 

subindo acima 5 quilometros, encontramos povoação de Povoa do Concelho – é a tal terra em 

que existem algumas pedras com inscrições, baixos relevos e figuras
444

 e que vieram da tal terra 

que fica a dois quilometros, outrora cidade ou vila florescente em poder dos godos, ou arabes, e 

hoje transformada em vinhas e terras de centeio. O sitio hoje ocupado por essas propriedades, 

tem varios nomes como Sille, e outros lhe chamam Vila da Certã, mas quem sabe lá o que será o 

nome, só V. Exa. lendo algumas inscrições, poderá verificar o verdadeiro nome, são os ditos do 

povo. Destruida pois essa terra, foram as pedras levadas algumas para a dita povoação de Povoa 

do Concelho, onde hoje se encontram aplicadas em predios, e outras foram destruidas. Leia a 

carta junta do erudito Doutor Bruno advogado em Trancoso e que á dias me escreveu sobre 

outras que eu não vi, o bárbaro povo tudo destroe.
445

 

Nesta terra fiz de fotografo ambulante, fotografei o melhor que pude e sabia, as fotografias dam 

uma ideia, não puderam ser maiores por ser a distancia grande. 

Levei doze chassis, mas inutilisei muitos, para este efeito de pedras. Regularnos-hemos [sic] por 

numeros, vão todas as fotografias numeradas, e eu cá tenho outras, com os mesmos 

correspondentes numeros, sendo portanto escusado devolve-las. 

Como verificará as pedras estam todas, aplicadas em predios, os donos vendem-nas, mas é uma 

questão de preço, atendendo á despesa que teem em desmanchar os predios.
446

 

Fotografia N. 1 em duas posições – casa do Damas.
447

 

Representa uma figura na quina da casa, que parece estar com uma trompa
448

 ou corneta na 

boca. É um bloco de granito com 0,80 por 0,80. 

Fotografia Nº 5 – é outra pedra de maiores dimensões da casa do Damas. Representa tambem 

uma creança ou coisa parecida
449

, a pedra pode ser desbastada depois de tirada para não ter tanto 

pezo. Comp 1,25 por 0,50 de alto. Nesta casa do referido Damas, existe outra pedra
450

, que não 

poude ser fotografada, e tambem metida na parede e que tem o comprimento de 1,00 por 0,25 de 

alto, e tem a seguinte inscrição, mal copiada….. 

 
Existe ainda nesta casa outra pedra com uma serpente

451
 ou grande lagarto mas é duvidoso, o 

sitio onde ela esteja, no entanto ele ficou de a procurar. Desenho aproximado da cada do Damas, 

e situação das pedras… 

 
Num grande bloco de pedra<1,20 por 0,30>, proximo da casa do Damas <Casas João Cardoso>, 

a seguinte inscrição 

 
Fotografia Nº 3 – duas pedras com inscrições em casa de Caetano Jorge. 

Pedra de cima 0,52 largura 0,39 a debaixo quasi as mesmas dimensões, a espessura ahi de 0,30 

centimetros. 

Fotografia Nº 2, casa do taberneiro. 
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Tem a segurar a tabua dos vasos, duas pedras
452

 que não sam da proveniencia da tal terra arabe 

ou goda, mas que me parecem goticas, com figuras humanas e ao cimo da casa, tem outra com 

cabeça de mulher e com uns mamilos grandes, saidos para fóra, esta mal se divisa, pois está em 

cima no angulo. 

São portanto nesta casa tres pedras. 

Fotografia Nº 4, à entrada da povoação, ao cimo do balcão. 

É esta uma interessante pedra
453

, que V. Exa. verá talvez melhor á luz de qualquer candieiro, por 

transparência, representa um baixo relevo com uma grande cobra ou lagarto, tendo na 

extremidade do rabo a morder-lhe um corvo, o lagarto ou cobra, mostra ter na boca, um pão ou 

cousa semelhante. 

Esta pedra deverá ter 1,40 por 0,60 de alto. 

Em casa do regedor. 

Está arrumada uma pedra
454

 a um canto representando uma creança, com a altura de 0,80, muito 

tosca, faltam-lhe já os pés que por estupidez os partiram. 

Na casa de Caetano Jorge. 

Tem ainda arrumadas a um canto duas pedras
455

, que eram as bases de duas colunas, conforme o 

desenho indica. 

 
Na igreija matriz desta localidade, onde existem paramentos interessantes e algumas alfaias, fui 

encontrar arrumada na sacristia a imagem de uma
456

 virgem a que tirei foto, e cuja descrição vae 

na Fotografia Nº 6 –  

Percorri depois desenas de quilometros a pé, pelos terrenos que foram outrora habitados, 

verifiquei os muros de propriedades, mas mais nada consegui encontrar digno de nota. Imensa 

pedra aparelhada em grandes blocos, milhares de tijolos e telhões de barros, muitos ainda 

inteiros e de grandes dimensões, mós e pezos de lagares, alicerces de predios e mais nada. Devia 

ter sido rica e opulenta esta localidade, pois a paisagem é bela e os terrenos magníficos. Foi me 

constado que na povoação da Granja, nestes subúrbios existia num predio, um baixo relevo, que 

julgo ser da mesma proveniencia dos que menciona nesta memoria, ou seja da aldeia extinta. 

V. Exa. dirá agora em face de todos estes elementos, o que quer que se faça, e os preços. 

Como em conversa que aqui tive com V. Exa. lhe pedi uma ajuda, para esta dispendiosa 

viagem, tomo a liberdade de lhe pôr em despesa, apenas metade do que eu fiz, ficarei assim eu 

menos sobrecarregado. 

Fica portanto V. Exa. a restar-me escudos……………………….350$00. 

Já vê por aqui, que o não quero explorar. 

Tenho bastante que averiguar no concelho de Castro Daire, rever cousas e respostas de padres, 

já este ano, postais que eu fui arquivando, V. Exa. quererá tambem auxiliar-me nesta viagem? 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Coimbra em 10 de Outubro de 1935 

Quinta de Dom João á arregaça - Coimbra 
457

 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Outubro 1935, 

dactilografado. 

[Sobrescrito] 
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Exº Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 11 de Outubro de 1935 

Meus cumprimentos para V. Exa. Segue neste correio as fotografias e parte descritiva da minha 

viagem. 

Da região de Coimbra e dos apontamentos que aqui revimos, escrevi antes de sair para fóra a 

varios, e até ao presente, não recebi resposta alguma. 

Está tudo por aqui muito calado. 

Por aqui centro do paiz não tenho mesmo nada em vista. 

Meus respeitos para a Exª Senhora Dona Amelia e Snr. Doutor Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Outubro 1935, 

dactilografado. 

[Sobrescrito] 

Exº Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua de Sam Bento Nº 187 

LISBOA 

 

Exmo. Snr Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 12 de Outubro de 1935 

Estive no museu Machado de Castro, com o Dr. e comuniquei-lhe que tinha aqui um prato de 

latão que era de V. Exa. e que pretendia oferecer ao M. 

Como ele já o conhecia, ficou radiante. 

Diga V. Exa. se quer que lho mande para lá, ou se fica aqui ainda mais algum tempo. 

Meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Outubro 1935, 

manuscrita. 
Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 16 de Outubro 1935 

Junto carta do Dr. Bruno, para V. Exa. juntar ao relatorio ultimo. 

O Museu mandou hontem buscar o prato. O Dr. V. Correia está imensamente agradecido a V. 

Exa. Elogia muito a colecção de V. Exa. de pedras e só diz é bom é bom, ele arranjar a sua 

colecção e eu a minha. 

Estou a espera de umas informações para elaborar proposta a fazer a V. Exa. de compra já das 

pedras. Tudo se vende, a questão é dinheiro, e ali á como em todas as aldeias, “uns Doutores de 

Borralho” que julgam que as pedras ás quáes nunca ninguem as viu, tinham oiro por dentro. 

Foi mesmo uma questão que eu logo abordei, e tratei etc mas que deixei para 2º estudo. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 
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458
Coimbra em 16 de Outubro de 1935 

Carta enviada pelo erudito Dr. Bruno, advogado e conservador do registo civil em Trancoso, 

districto da Guarda, e autor de uma monografia da dita vila, que á tempos ofereci a V. Exa. 

Talvez V. Exa. não compreenda bem a letra deste senhor mas ele diz o seguinte: 

Por um amigo de Vale do Seixo, acabo de ter a confirmação de uma pedra com $$$$$$$$$$$ 

insculturas e de ?..........existencia de uma outra com uma serpente em relevo, e de letras 

romanicas (?). 

Deve ser a que se refere em seu postal de 7-10 de 935. 

Logo que possa vou ve-la e desenha-la e depois lhe direi. 

Agora está dependente de arranjar meio de transporte, para Vale do Seixo o que custa a obter. 

Dir-lhe-ei o que ha. Estes bárbaros teem estragado e inutilisado muita cousa. Sepulturas 

antropoformicas [sic] á aos centos no concelho. 

Quando estava em Povoa do concelho, terra das taes pedras Ibericas fui informado que este Dr. 

sabia de algumas outras, escrevi-lhe imediato. Vale do Seixo ---- fica a 4 quilometros da tal 

serra da Povoa do concelho. Não será má informação do Dr. pois só conheço pedras nesse 

genero em Povoa do Concelho e não teria o informador querido referir-se-lhe a esta terra? 

Por outra via, sube que na verdade foi no Vale do Seixo destruida uma pedra wisigotica ou 

iberica, no genero das que temos entre mãos. Mas a esta terra, logo que realise contractos, eu 

salto lá em uma hora e o que lá houver apanho tudo, pois tenho lá gente tambem conhecida. 

Em Granja – localidade distante da Povoa do Concelho outros 4 quilometros, sei eu que existe 

numa casa outra pedra, com a qual o povo tem uma certa superstição. 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Outubro 1935, 

dactilografada. 

Coimbra em 18 de Outubro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Junto envio a V. Exª um postal do escrivão de direito da comarca de Vila Franca de Xira, senhor 

Couto, morador na rua do Hospital da dita vila, que é casado com a Dona Maria Manuela da 

Silveira Portugal, neta que foi da viscondessa de Midões, e que teem o seu solar em Várzea de 

Lobão ao pé de Tondela na Beira A. 

Está ali em Vila Franca aquela riquissima colcha, para vender e as opulentas louças da india 

[sic]. 

Como precisava de ganhar umas massas, desejava que V. Exª a fosse ver. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça 

Coimbra. 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Saraiva Nunes 

Quinta D. João d’Arregaça 

Coimbra 

 

Exmo. Sr. Saraiva Nunes 

Em resposta ao seu postal, cumpre-me informa-lo de que temos aqui a colcha, mas estamos à 

espera da resposta d’um individuo que já a viu e tem tambem empenho n’ela. Quanto à louça 

temos aqui alguma mas não toda. 

A nossa rua é conhecida pela rua do Hospital 

Sempre ao seu dispor 
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a) Couto 

17-X-935 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Outubro 1935, 

dactilografada. 
Coimbra em 22 de outubro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Ainda debaixo da forte impressão das maravilhosas cousas que vi em casa de V. Exas. sou a 

enviar-lhe os meus sempre maximos agradecimentos, por as gentilesas que me prestaram, 

pessoas tam importantes, a mim humilíssima creatura. Por tudo muito e muito obrigado. 

Para ver a minha força de vontade, e para ver que fui apenas ahi, com o fim de ver as colecções 

de V. Exa. a Lisboa, basta dizer-lhe que logo que cheguei 4 da tarde fui para casa de V. Exa. e 

sahi dirige-me [sic] para o restaurante da Clementina, comi qualquer cousa de jantar e ás 10 

estava dentro do comboio para Coimbra. Isto para uma pessoa que não ia á perto de dois anos a 

Lisboa! 

Junto postal do meu encarregado na tal terra wisigotica ou Iberica. 

Conforme disse a V. Exa. as pedras são: 

Com figuras………………...5 

Com inscrições……………..4     9 

Unicas existentes nesta terra. Existem mais duas, mas duvidosas em outras terras. 

Conforme eu disse a V. Exa. por desmanchar os predios, mandar pedras novas, em substituição 

das que se tirarem, pagamento das que servem, encaixotamento e transporte <em carro de Bois 

e> sobre vagon, peço, escudos --- 5.000$00. Creio não haver nada mais barato, pois devem ser 

pedras talvez unicas na peninsula, porque em Portugal não á nada. 

Esperando as suas ordens, sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça – Coimbra. 

É favor V. Exa. ou sua Exa. esposa se estiverem com a minha ex mulher não lhe diserem [sic] 

que eu estive ahi. 

 

[ANEXO] 

[Sobrescrito] 

Illmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João Á arregaça 

Coimbra 

 

Povoa do Concelho 19 de Outubro 1935 

Illmo. Sr. Antonio Saraiva Nunes 

O melhor é Vª Sª vir aqui a entender-se com os donos das pedras, eles pensão [sic] que teem 

uma grande riqueza 

Sou seu amigo obgº 

a) Alfeu Casimiro 

 

[ANEXOS] 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 31 de Outubro 1935, 

dactilografada.
459

 

Coimbra em 31 de Outubro de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo a saude de V. Exa. Junto o anuncio, para ver o que isso é, será alguma cousa no genero 

das pedras da Povoa? 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 27 do corrente mez. 

Estou de acordo em não se tratar agora das pedras da Povoa do Concelho, mas veja V. Exa. que 

de futuro as não deve perder de vista, porque são cousas que devem mesmo na peninsula ser 

unicas. Talvez não fosse mau averiguar lá fora o que isso é. 

Bem sei que V. Exa. tem dispendido, muito dinheiro com as colecções, mas quem é que se gaba 

de posssuir, colecção identica? 

Por aqui na verdade está o campo vazio, para grandes compras, apesar de irem sempre 

aparecendo, como aconteceu ás cousas que o J. Nascimento agora levou.
460

 

O Guerra, rapazinho novo no Salão de antiguidades da Rua de Santa Catarina Nº 390, esteve 

agora aqui 8 dias. Tinha á noute – com grandes anuncios luminosos na baixa, anuncios nos 

jornaes, e como era um estranho, sempre levou boas cousas. Tenha cuidado com o Sam Marcos 

de pedra, que eu aqui tinha, ele lá o levou. 

Se V. Exa. for ouvido para lhe ser vendido, não diga que eu o avisei, o rapazinho comprou-me 

varias cousas e sempre fica uma porta aberta para mais cousas. 

Soure – fui lá hontem, a tal Senhora da Finisterra e outros da capela particular, lá estam, o 

Morgado não os levou para casa, e os donos novos da quinta não os vendem, foi intrugisse [sic] 

do dono velho para eu o não massar mais. 

Como V. Exa. está disposto a auxiliar as minhas viagens, como aconteceu com a anterior, eu 

proponho a V. Exa. o seguinte itenerario [sic]. Saida em 4 do proximo de Novembro. 

Media de duração 15 dias. Correspondencia e fotos como na anterior, dispendio maximo da 

parte de V. Exa. 500$00. 
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Coimbra a Lageosa na Beira Alta, a seguir concelho e vila de Almeida, na fronteira. Tomo 

depois a camionete para Castro Daire, em cujo concelho tenho imenso que faser [sic]. Tenho 

postais de chamadas destas terras, como tinha das da viagem anterior. 

Ou para onde V. Exa. entender. O que não posso é estar assim inativo [sic], sem nada ganhar, 

fasem-se ao menos as tentativas. 

Espero a resposta de V. Exa. a este assunto. 

Meus respeitos para a Exa. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. De V. Exa. com a maior 

consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 30 de Novembro 1935, 

dactilografada.
461

 

Coimbra em 30 de Novembro de 1935 

Exº Senhor Doutor 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exª mãe. Desejo igualmente que o Exº Senhor Ernesto 

de Vilhena, tenha escrito e esteja bem de saude. 

Sou, a comunicar-lhe que desde o principio do corrente mez que me tenho encontrado doente, 

não tendo saído para fóra um unico dia. 

Tinha combinado com seu Exº pai, uma grande viagem, mas foi-me impossivel pelos motivos 

expostos. 

Não tenho nada de estatuaria em vista, apesar de ter escrito bastante, foi um grande prejuizo, 

esta minha doença, mas felismente sinto-me melhor. 

Para não findar o mez sem enviar alguma cousa, junto senha de caminho de ferro com 21 

azulejos sevilhanos de modelos escolhidos e que alguns não vi ahi. Seu Exº pai disse-me que 

disto comprava o que aparecesse. 

Desejava por serem melhores, um preço superior aos 5$00, que teem pago e assim fizo os 21, 

em escudos…………150$00. 

Dirá V. Exa. faz-me favor a seu pai, que quando me sentir com forças para sair, farei a viagem 

projectada e que a ele lhe expliquei. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito grato. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça – Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Dezembro 1935, 

dactilografada.
462

 

Coimbra em 9 de Desembro [sic] de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 3 do presente, que agradeço. Estimo que V. Exa. 

tivesse chegado bem, e principalmente que esteja de perfeita saude e viesse encontrar a sua 

Exma. familia tambem de saude. 

Eu cá continuo indo melhor muito obrigado, mas sem puder [sic] sair de casa. Como lhe contei 

em carta dirigida ao senhor Dr. não tenho descurado em nada os assuntos da estatuaria
463

, já por 

correspondencia que tenho enviado, já pela que tenho recebido dos meus agentes, com um dos 

quaes o de Ovar, rapaz muito trabalhador se teem passado em averiguações, cousas 

verdadeiramente interessantes. 

Tenho aqui grande copia de informações dele, mas nada posso diser sem ele me mandar as fotos 

que lhe pedi, se eu estivesse bom, teria ido lá, mas o reumatismo não me tem largado, assim 

enviarei tudo junto. Diga-me uma cousa, recorda-se daquela santa pequena que V. Exa. viu 
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comigo na sexta-feira santa em Ança e depois no dia seguinte foi vela [sic] com a Exª Senhora 

Dona Amelia? Está numa pequenina pequenina, que creio se chama do Espirito Santo, e do lado 

esq. de quem entra, eu não tenho aqui apontamento nenhum dela a não ser a descrição da oferta 

de V. Exa. desejava que V. Exa. visse no livro grande, e me mandasse os apontamentos que 

tirou, altura, se tem coroa ou não e se está a dar de mamar ao menino, era para aqui confrontar 

com um apontamento que me mandaram de outra. Eu só a vi com V. Exa. de noute, mas como 

V. Exa. a viu de dia, deve ter melhores informações. 

Dos azulejos, como eram interessantes e como isto está mau, foi a razão porque os enviei, 

pedia-lhe para me faser [sic] o favor de me mandar em vale para aqui a importancia, pois me faz 

geito [sic] agora. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. Julio. Sou de V. Exa. 

muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á estrada da Beira - Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 14 de 

Dezembro 1935, manuscrito. 

 
[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

R. Sam Bento 187 

Lisboa 

 

Fornos de Algodres 14/12/935 

Com os meus cumprimentos para V. Exas. sou a agradecer a carta registada com data de 10 e o 

pagamento dos azulejos. 

Com os meus agradecimentos, sou de V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 16 de 

Dezembro 1935, manuscrito. 

 
 [Sobrescrito] 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 



238 

 

[…]
464

 

acuso recebidas as cartas de V. Exa. com datas de 13 e 14 a que amanhã respondo. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Dezembro 1935, 

dactilografada.
465

 

Coimbra em 23 de Desembro [sic] de 1935 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejo a saude de V. Exª e ao mesmo tempo aproveito a ocasião para lhe desejar a V. Exa. e sua 

Exa. Familia, umas boas festas de natal. 

Eu já estou fino, e estive a semana passada em Aveiro, e de lá truxe [sic] as duas fotos que lhe 

ofereço e que em tempos tinha mandado tirar. Claro sam cousas que se não vendem. Uma é a 

familia sagrada em barro colorido em tamanho grande e que V. Exas. ha dois anos tanto 

apreciaram, e que se encontra no museu regional, obra de Machado de Castro. 

A outra é uma valiosa santa Catarina, que se encontrava abandonada na igreija matriz da 

proxima vila de Esgueira, e que o padre por ver o meu interesse a mandou por ao culto. Repare 

na perfeição das barbas frizadas do rei. 

Mando-lhe estes dois presentes porque sei que muito isso aprecia. 

Fiquei muito desolado com as suas duas ultimas cartas, depois de vir de França. Porque vi que 

não estava com vontade de mais santos, e tambem como sou muito magico estou pensando que 

intrigas haja. Acheias [sic] muito frias, fóra do costume de V. Exa. 

Pedindo para a apresentar os meus cumprimentos á Exª Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. 

Julio, e para todos tambem do pessoal cá da casa. Amanhã envio como amostra as alfadegas-

sementes para o quintal á Exª Senhora Dona Amelia. Devo ainda declarar-lhe que se lhe mandei 

os azulejos foi porque me via aqui assediado para os ceder, e ainda á pouco aqui veio o Dr. 

Vergilio Correia, com duas entidades importantes de Lisboa
466

, á procura deles. Iam ahi uns de 

morango, óptimos! 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

ANTONIO SARAIVA NUNES – Quinta de D. João á arregaça. 

 

 

1936 
 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Águeda, 4 de Janeiro 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Senhor  

Ernesto de Vilhena 

R. de Sam Bento Nº 187 

Lisboa 

 

Agueda 4/1/936 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Estimo que V. Exas. tivessem chegado bem, eu segui de madrugada para esta região onde me 

demoro 2 dias. Estimo que tivessem chegado Bem. Vi á pouco entre Albergaria a Velha e 

Angeja uma Santa gotica coroada, óptimo estado bem com 1,54 de alto. Impossivel fotografar 

por não haver luz na sacristia. Se até á 1ª visita de V. Exa. a não adquirir, depois vimos aqui ve-
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la. Amanha vou ver se adquiro a N. Sª do Leite pequena gotica. Comprei em Coimbra a pedra 

ALMEDINA. Não mande agora dinheiro do pote. 

Com a maior consideração – a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Janeiro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 9 de Janeiro de 1936
467

 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. Escrevi de Agueda ha dias a V. Exa., a dar-lhe comunicação de uma 

explendida Imagem gotica que ali vi, e que ficará para em 1ª viagem de V. Exas. para o norte a 

verem. Da outra de Fróssos, Senhora do Leite pequenina, - ainda não consegui a fotografia de 

que estou á espera e mês a ver se se resolve. 

Junto envio em grande velocidade ao domicilio, o S. Sebastião que V. Exa. aqui comprou e 

ainda o Sam Miguel e a pedra com a cruz e os diseres de Almedina. 

Sam tres volumes, para a pedra por ser muito pezada teve que se faser uma caixa forte. Envio a 

conta destas despesas: 

Pedra, custo e lucro…. Almedina ………………………… 72$50 

Caixa para a supra ……………………………………….... 16$00 

2 malas velhas para as duas imagens ……………………... 10$00 

Palha de milho, um molho …………………………………..3$50 

Carroça, para o caminho de ferro …………………..............10$00     112$00 

Pote que V. Exa. levou………………………………………………..200$00….312$00 

Quando quiser pode V. Exa. mandar em vale do correio para esta cidade. 

Outro assunto: 

No ano passado a quando da viagem que V. Exa. pagou, á Beira Alta em que lhe mandei o 

relatorio e fotos das pedras wisigoticas ou peninsulares? Estive tambem em Fornos de Algodres 

e sua região e fiz referencia a uma santa Ana, que existia em uma antiga e hoje extinta vila deste 

concelho <Penaverde>, dizia eu nesse relatorio que não pude tirar a foto á Santa Ana, porque os 

donos não mo auctorisaram julgando que eu a queria reproduzir, ou desconfiando que eu fizesse 

queixa ao governo, para depois ser levada para outro sitio, a julgavam que valia tanto como uma 

propriedade. Bem acabam de me informar, que a imagem que se vende e por um preço, em que 

levando eu Mil escudos a V. Exa. já lucro qualquer cousa. 

Características desta Santa Ana. Altura Um metro col. da epoca, ao lado direito tem tambem de 

pe um menino, a santa segura-lhe na mão uma caneta e este escreve num livro que a santa 

segura. Não tem defeito algum. A santa tem no peito e á volta do pescoço um cabeção branco 

pregueado. 

V. Exa. dirá se quer que eu a vá buscar. 

O pessoal daqui recomenda-se a V. Exas. A rapariga cá continua satisfeita, continua o 

incompreensivel misterio da sua vinda, a dona mãe num espaço de quinze dias já me escreveu 

duas cartas e me mandou um telegrama. Tudo gente doida. 

Como tudo isto me parece uma grande historia, puz á guarda de chave, documentos de meu 

negocio, apontamentos varios etc. pois por muito pensar não chego a perceber nada. 

Meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Doutor. 

Por muito já ter visto de estatuaria e por não ter visto ahi nenhuma Santa Ana, neste genero 

entendo que esta é boa, e por Mil escudos incluindo já nesta importancia custo e minhas viagens 

lá, que são pezadotas, sempre me dá nesta importancia qualquer cousa de lucro, e nesta minha 

vida com mais familia tenho que me mecher e mecher-me bem, senão dou com os burrinhos na 

agua. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Fevereiro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 1 de Fevereiro de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Sou a pedir-lhe imensa desculpa pela minha falta de noticias, mas de dia a dia para lhe mandar o 

resultado das minhas pesquisas de Janeiro, acompanhadas de algumas fotos, o que só poderei 

faser na segunda feira, eis o motivo. 

Estimo a saude de V. Exa. e igualmente da Exa. Senhora Dona Amelia e Exº Snr. Dr. 

Acuso recebido em 11 p. p. o vale do correio como liquidação de n/ contas até ao presente que 

muito agradeço e ainda mais o lindo postal de ha dias. 

Por tudo muito reconhecido. 

Na m/ carta registada que enviarei segunda-feira váe achar interessantes algumas informações. 

Meus respeitos para todos. 

Sou de V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Nota de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Fevereiro 1936, 

dactilografada. 

 
Doc. para o arquivo, referente á estatuária em poder do Exmo. Senhor ERNESTO DE 

VILHENA 

Foi o cavalheiro acima referido, que vendeu o Espirito Santo de pedra de ança, e que estava á 

côr da pedra, de barbas frizadas e muito grande, que V. Exas. no ano de 1933, viram e 

compraram no meu armazem em Aveiro. 

Estava na capela do dito senhor, do seu solar que pertenceu ás freiras de Santa Clara de Coimbra 

denominado o Paço de Sangalhos, concelho de Anadia, districto de Aveiro. 

Coimbra em 11 de Fevereiro de 1936 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Fevereiro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 12 de Fevereiro de 1936
468

 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de Exa. Senhora Dona Amelia e Exº Snr Dr Julio. Em m/ 

carta de 2 do corrente já agradecia a V. Exa. sua carta de 11 de Janeiro e bem assim o vale de 

correio de liquidação de n/ contas e ainda o lindo postal da irmã de Napoleão, por tudo muito 

obrigado. 

Vou dar noticia do que averiguei no mez de Janeiro, as imagens rareiam e os padres, remetem-

se ao maior silencio, só no dia de ano novo e anteriores mandei as Boas Festas a mais de 200 

padres e talvez nem 10 respondessem. 

SILHÓ – Lugarsito dentro de Albergaria a Velha. 

Tem uma capela, com um pobrissimo e unico altar, mas com algumas imagens de pedra sem 

valor, mas muito curiosas, mas na sacristia existe arrumada uma volumosa imagem com menino 

ao colo, de 1,50, coroada, sapatos em bico, mal colorida, parecendo ser muito boa. Por falta de 

luz não a fotografei. É no entanto digna de uma visita quando passar para o Porto, fica 

Albergaria no caminho, o padre que lá está teve em tempos fortes arrelias por causa de veludos 
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e violentas polémicas nos jornaes regionaes, disse que não vendia pois não se queria meter em 

mais historias, mas que faz tenção de já estar ali pouco tempo e que quem vier que faça o que 

quiser. Foi por causa daqueles 3 paramentos goticos que ele vendeu e que veem fotografados no 

Livro sobre a Exposição de ha anos em Aveiro, que V. Exa. tambem possue. A Santa grande 

não era dali daquela capela, nem ninguem sabe donde veio. Albergaria, tem matriz, mas sei que 

há lá imagens, e não fui lá por causa da historia dos paramentos. 

VALE MAIOR – a 4 quilom. de Albergaria a Velha, de estatuaria, não tem nada nem ao culto 

nem arrumado, mas por cima da porta da sacristia, existe um grande quadro, pintado em 

madeira, bem conservado, representando os reis magos em adoração ao menino. Parece ser 

escola de Vizeu. Diz o padre daqui que já á anos teve a oferta de 4 contos. 

FRÓSSOS – concelho de Estarreja. 

Existiram na igreija desta antiga vila que ainda possue pelourinho, ricas preciosidades, de que 

ainda se veem vestigios na sua paramentaria rasgada, no rico palio de veludo, nas suas 

dalmaticas bordados renascença, e na caldeirinha com feitios extravagantes. De estatuaria em 

pedra já nada existe, as unicas cousas eram o S. Sebastião, que V. Exa. aqui comprou agora na 

sua ultima viagem, e a imagem pequenina em pedra de ança, que váe junto a esta na mal tirada 

foto, por não haver mais luz
469

. Representa Nª Senhora do Leite, a amamentar o menino, pouco 

col. já, e coroada, com 0,28 de alto. 

Diga V. Exa. quanto dá. Para a sua aquisição deverá ser uma grande massada, pois a isso se 

opõe pessoa de importancia da terra e o padre como verá, pelo postal junto Nº 1 acha sempre 

pouco, apesar da oferta ter sido já boa. 

ERMIDA – a 5 quilometros de Mira, direcção ao mar. 

Estive aqui um dia, e sabe V. Exa. porquê? Recorda-se quando na penultima vez, aqui 

estiveram, fomos á quinta da Espertina da Condessa de Felgueiras, agora casada com o Dr. 

Antonio Garrido á procura duma senhora do Ó, que não apareceu? Bem; o padre que isso me 

disse e me enganou, é o que está agora na Ermida. Como não a encontrámos escrevi-lhe no 

Natal a dar as boas festas e respondeu-me, veja postal Nº 2 – julgando conseguir alguma cousa 

meti-me na camionete que vae para Aveiro e passa por Mira e aqui desci, andei depois 5 

quilom. a pé e cheguei ao lugar da Ermida. Muito bem recebido pelo padre, ali estive todo o dia, 

sem nada conseguir dele, a tudo me respondia, disendo descance o Saraiva que lhe mandarei a 

foto, para diser quanto dá, mas não digo onde está. Pela informação dele e pelo postal vê-se que 

é uma imagem com 0,60 na posição de grávida, com a mão esq. sobre o ventre e a direita em 

atitude de bênção
470

. Por mais que me esforçasse não consegui do padre, dizer-me o sitio. Como 

este padre tem casa aqui, na Estrada da Beira, onde vem a meudo, e com foi paroco em tempos 

em Barcouço, cujo orago é a Senhora do Ó, igreija que ardeu á anos e a santa desapareceu, 

convenço-me de que é ele que tem esta imagem e anda com esta brincadeira. Mas aguardemos. 

Depois de um bom repasto em casa do amigo padre, passo a descrever as curiosidades do logar 

da Ermida. Existe aqui um antigo solar, pertencente ainda hoje aos Tavoras e diz a tradição que 

aqui se refugiou esta familia quando da perseguição de Pombal. Aqui não ha igreija mas apenas 

como o nome da terra indica, uma pequena Ermida dedicada a senhora do Ó. Não é freguesia 

mas sim capelania. A capela é de remota antiguidade e tem na verga da porta de entrada uns 

diseres indecifráveis. Dentro tudo muito pobre, nem altar existe, apenas umas tabuas pintadas 

com seus nichos, nestes vemos tres imagens. No meio a tal senhora do Ó, que tem um menino 

ao colo sapatos em bico, e uma roza na mão e na cabeça uma coroa muito tosca, esta e as outras 

duas muito repintadas esta senhora do Ó, como por estupidez aqui lhe chamam deve ter ahi uns 

76 de alto, do lado esq. S. Braz ahi de 0,60 tambem da mesma epoca e do lado direito um santo 

que parece um anjo com duas azas e da mesma altura do Sam Braz, e tem numa das mãos uma 

fita com os seguintes dizeres: 
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Esta terra é pobríssima a 500 metros do mar, o padre prometeu a venda, logo que faça a 

substituição das imagens velhas. Aqui não obedece ao Bispo Conde porque andam de más 

relações, o Bispo não lhe dá nenhuma freguesia a paroquiar porque o padre vive amancebado 

com duas belas cachopas. 

MIRA – 

Estive aqui pouco tempo, questão de uma hora, mas encontrei creatura que se prontificou a 

arranjar imagens, e indicou-me duas, uma que estava em casa de uns pescadores na Praia e outra 

em casa de uma gente no Areal. A que estava em casa dos pescadores na praia dizem que a 

pescaram nas redes do mar, mas pelo postal Nº 3 – que junto, o homem foi verificar e disse que 

as duas imagens sam de madeira. 

Termino a minha peregrinação em Ceira, arredores de Coimbra: 

onde tambem nada arranjei. 

Mas referente a esta terra tenho a diser o seguinte: 

No ano passado pela visita cá de costume de V. Exas. pela paschoa e que espero seja este ano 

tambem, entre outras cousas compraram V. Exas. uma terrina Mandarim com brazão de Bispo. 

Da mesma casa vendem as peças que teem. Junto postal Nº 4 – com o preço que o dono quer, e 

com nota anexa do numero de peças. De tudo pouca sorte e muito dispendio de dinheiro. 

Em 1933, comprei na região de Aveiro, grande quantidade de imagens que mandei para ahi e 

falei depois disso a V. Exa. numa imagem colorida, cortada nas costas em forma de meia 

laranja, que parece marmore ou jaspe, ahi de 0,90 de alto com menino ao colo e varias cousas 

mais e colorida, tem tido varios nomes e lá tem o nome de Nossa Senhora dos Navegantes, já 

esteve mesmo á beira mar e dizem que andou em epocas remotas embarcada. Foi á mais de um 

ano substituída por outra; está numa capela do Bom Sucesso a 4 quilom. de Aveiro. Mas veja V. 

Exa. que o padre que ali diz missa ainda em 1933 me vendeu diversas imagens sem auctorisação 

e sem nada, e agora vende esta sim, mas o postal Nº 5 – só com auctorisação deste Bispo Conde, 

como vê nada feito. 

Devo ainda diser que revi e escrevi a todos, referente a cousas que estam nas listas e……nada!  

Aquela Senhora Santa Ana que eu em correspondencias anteriores descrevi a V. Exa. e que se 

encontra na antiga vila de Penaverde – Correio de Fornos de Algodres na Beira Alta, e que V. 

Exa. disse que só a poderia comprar por meio de foto, nada posso faser, pois a viagem é distante 

e eu não posso com mais despesas. 

Termino enviando para V. Exas. os cumprimentos do pessoal desta casa. A rapariga cá continua 

gorda e bem disposta. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra 

P.S. – É conveniente não devolver postais que junto a esta, nem quaesquer documentos, pois 

que julgo conveniente ficarem ahi no arquivo. 

 

[ANEXO] 

= Nº 1 = 

Exmo. Senhor  

Antonio Saraiva Nunes da Rocha 

Quinta de Dom João (à Arregaça) 

Coimbra 

 

Fornos 

18 – Jan 936  Exmo. Senhor 

Agradeço muito a sua carta. 
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Tenho a participar-lhe, porém, que por enquanto não posso entrar em negociações. E o preço 

acho-o ainda diminuto. Desde que eu possa entrar em ajustes, depois de removidas certas 

dificuldades, escrever-lhe-ei. 

Sou attº venor e obgº 

a) Pe. Francisco Nunes Teixeira 

 

[ANEXO] 

= nº 2 = 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João 

Arregaça 

Coimbra 

 

Ermida (Mira)  

Meu caro amº 

Venho agradecer-lhe muito reconhecido os seus cumprimentos de boas festas e desejo que o 

presente ano lhe seja propicio quanto mais não seja em descoberta de trastes velhos. 

Sobre o assunto que mais interessa, sei aonde está uma imagem da S. do Ó, julgo que de pedra 

já pintada, julgo que medirá 0,60 ou mais, em posição de grávida com a mão esquerda sobre o 

ventre e a direita em atitude de bênção e pedir espera, deve ser esta a ideia. Agora so basta dizer 

onde ela está para o que, qual a gratificação que o antiquario oferece. Mas V. só precisa da 

fotografia e eu forneço-lhe qualquer dia uma foto. 

Amº attº 

a) Pe. Julio 

 

[ANEXO] 

= Nº 3 = 

Illmo. Senhor 

Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João à arregaça 

Coimbra 

 

Mira – 9-2-1936 

Exmo. Senhor Saraiva Nunes 

Recebi o seu presado postal a que respondo. 

As imagens que se refere da Praia e do Areal, são de madeira, não interessam. Por enquanto não 

descobri mais nenhuma quando descobrir lhe comunicarei em seguida. 

Não tenho saído ultimamente que tenho tido muito serviço na Repartição devido a ter saído 

daqui o Chefe. 

Sempre ao seu inteiro dispôr  

Seu Amigo 

a) Luis M. Viana 

 

[ANEXO] 

= Nº 4 =  

Exmo. Sr. Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João – Arregaça 

Coimbra 

 

Coimbra 31 Janeiro 1936 

Meu caro amigo: 

Recebi o seu postal que agradeço. 

Só vendo a louça toda por Esc. 2:400$00. 
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Tenho um pretendente que me ofereceu já 2:200$00. Se lhe convier por aquele prêço peço-lhe o 

favor de mo comunicar imediatamente. 

Amº mtº obgº 

Armenio Amado 

[verso] 

Louça Mandarim brazonada 

Tipo terrina que está em casa do Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena, e mesma casa. 

12 pratos sopa 

12 pratos ladeiros 

6 pratos doce 

6 pratos sobremeza 

2 pratos cobertos 

2 travessas grandes 

2 fructeiras 

42 

6 chávenas chá 

6 chávenas café 

1 Bule 

1 Leiteira 

1 assucareiro 

15 

Mais um Serviço Lavatório 

(Tudo um Lote.) 

 

[ANEXO] 

= Nº 5 = 

Exmo. Sr. Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João (à arregaça) 

Coimbra 

 

Exmo. Snr 

Recebi a sua carta e em resposta venho dizer-lhe que nada se pode resolver sem licença do Snr. 

Bispo. Já vê que não se trata de lérias, mas sim de coisas sérias. Eu só poderei falar 

pessoalmente com o snr. Bispo, nos fins de Fevereiro proximo futuro. 

Disponha sempre do seu dedº amgº 

Aradas, 28 de Janeiro 36 

a) Pe. Daniel Correia Rama 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Fevereiro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 18 de Fevereiro de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 17 do corrente que muito agradeço. Os postais 

que enviei não fasem falta porque tirei copia de tudo bem com do [sic] relatorio que enviei a V. 

Exa. 

Poderemos ver quando aqui vier, varias cousas a que esse relatorio se refere. 

Em breve envio outro com varias fotos e duas de azulejos, sendo uma referente áqueles que em 

tempos procuramos aqui proximo que muito andámos sem darmos com a casa. Recorda-se? 

Estou em maré agora de relatorios e de fotos. 

Diga quando dará pela Senhora do Ó, se ela aparecer. 

E quanto vale o tal santo das azas. (anjo da Anunciação) 

Registo a oferta da senhora do Leite, enviarei a chapa, para melhor ver á luz de candieiro, ou 

sol.  
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Entendo por bem vermos todos os santos de Ermida, entre os quaes o das azas e falarmos com o 

padre. Apresentado a V. Exa. e como é ganancioso pode ser que se descoza (desculpe o termo). 

Envio o Diario de Coimbra, com um artigo importante do nosso amigo Dr. Vergilio Correia, sei 

que gostará de ler e arquivar. 

É referente a uma imagem de João de Ruão. 

Já vê que de nada me esqueço, e pretendo animar as massadas que V. Exa. deve ter na 

companhia, com estes assuntos de arte. 

Envio junto uma foto, para me diser se disso pretende alguma cousa. 

Representa ---- 

Uma casula renascença de Fróssos, já bastante estragada, mas com um dos sebastos muito bom 

como vê. 

Uma caldeirinha da mesma proveniencia, mas de feitio extravagante. 

Uma peça em marfim de cerca de 30 centimetros apoiada em uma base de talha muito bem 

dourada e estofada, por cima do menino está uma especie de arvore pintada a verde. Se desejar 

que lhe mande só para ver algumas destas cousas V. Exa. dirá. 

Nesta casa tudo bem e recomendam-se a V. Exas. 

Os meus respeitos para a Exª Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. Julio. 

E eu sou sempre com toda a consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça – Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Março 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 6 de Março de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exª familia. 

Venho hoje dar-lhe as minhas noticias referentes ao mes de Fevereiro. Nada de novo em 

estatuaria, todos os assuntos vistos e por ver mas que indiquei a V. Exa. continuam sem solução. 

Em 18 de Fevereiro enviei a V. Exa. um jornal com um artigo de estatuaria do Dr. Vergilio 

Correia
471

 e hoje envio outro, mas nem a esse jornal nem á carta que enviei com uma foto recebi 

resposta de V. Exa. 

Hoje envio duas fotos de azulejos aqui
472

 desta area. O que diz Casa Gavino é aquela celebre em 

que á dois anos nos enganámos no caminho aqui ao Calhabé, recorda-se? 

Segunda e terça feira da proxima, por noticias que depois darei, vou a dar a volta a pé com outro 

homem a Souselas – Botão – Monte Redondo – Carvalho – Sazes - Penacova
473

, para a qual 

desde já peço o auxilio de V. Exa. (pouco é) mas eu não posso mais, e depois sigo á viagem de 

Castro Daire etc. da qual já em tempos V. Exa. me prometeu o seu auxilio. 

Hoje estive em Ança e Gandara de Granja – Ademia etc., a pé mas nada. 

Ámanhã vou á Figueira da Foz. 

Espero suas noticias, os nossos respeitos para a Exª. Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. 

Julio. A Aurora está á mais de quinze dias de cama
474

 com o reumatismo e diversos, tenho a 

minha filha Lourdes a cozinhar, está uma bela dona de casa e gordissima. Fique V. Exa. no 

arquivo com as fotos que eu tenho mais. Deve gostar porque são muito interessantes. São aqui a 

5 minutos a pé, da casa. Desculpe a minha pouca ciencia fotográfica, só depois de as tirar é que 

o fotografo revelador, me disse que havia de pôr um dispositivo especial, para ficarem boas, 

mas V. Exa. tem muito bons olhos para aqui se poder ver os originais, creia que sam muito 

interessantes. Os azulejos são propriedade de ricos brutos, da Quinta dos Fonsecas, é 

propriedade que anda de renda. Para efeito de aquisição, talvez tenha de entregar isto ao Viana, 
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que anda mais metido com esta gente da cidade e eu muito afastado. Creio ser boa solução 

desde que interesse. 

Enviando-lhe os meus desejos de muito boa saude, sou de V. Exa. sempre muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça - Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Montemor-o-Velho, 11 de 

Março 1936, manuscrito. 

Montemor-o-Velho 11/3/936
475

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Com a chuva mudei de itinerarios e resolvi vir fazer uma digressão 

artistica a esta. Calhou fazer a barba na mesma barbearia onde estava o sr. Campos mas 

nada…Ainda discutimos. Vi varias imagens em casas particulares, mas não valiam o preço do 

almoço. 

Estam aqui 3 grades de ferro antigas, em tubo e outro laminado. 

Meus cumprimentos. 

a) S. Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Março 1936, 

manuscrita. 

Coimbra 15 de Março 1936
476

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exa. esteja bem e sua Exma. familia e que as doenças tenham 

desaparecido. 

Agradeço a carta com data de 8. Vi o que nela se dizia com referencia á Sª do Ó. O padre ainda 

nem mandou a foto, nem voltou a escrever. 

Junto o postal do padre que tem a Santa pequena (Sª do Leite)
477

. Aguardemos as resoluções 

dele. 

Em 11 e 13 do corrente estive em Montemor. 

No 1º dia encontrei-me com o Campos na barbearia. Estivemos a discutir sobre Santos. No dia 

13 encontrei-o mais manso e pareceu-me mais bem disposto acerca do S. Pedro da Cadeira
478

. 

Perdi aqui varios negocios em casas particulares por ter descurado esta terra. Havia aqui muita 

cousa em mãos de particulares e ainda ha, umas prestando e outras não. 

Aquele homem em casa de quem á 3 anos estivemos e que tem a Santa ajoelhada, e que V. Exa. 

deixou a sua direcção, tem agora mais um grande e bom S. Sebastião. Disse-me que já teve a 

oferta pela Santa de 2.000$00. 

Entre cousas que por lá vi, encontrei numa casa um retabulo de pedra com 1 cristo e 2 figuras 

dos lados. Uma deve ser o S. João Evangelista 

 
mas está numa sala escura, e não sei o que hei-de oferecer. Corri a vila toda quasi casa, por casa. 

2ª feira vou a Tentugal, pois me indicaram umas senhoras da Piedade lá. Tem andado por ali 

(Montemór) gente varia – Nascimento – Damas e um senhor que guiava o carro e andava com o 

Viana. Vendeu-se tambem ali um grande retabulo S. Jorge a Cavalo
479

. Todas estas cousas, hoje 
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em poder de particulares devem ser das muitas capelas e igreijas destruidas. Rogaram-me ali 

com 3 grades de ferro para janelas, sendo uma com tubo e a outra em laminas, mas tudo antigo. 

Possivelmente V. Exa. não quererá.  

De Tentugal – falam-me num Cristo em pedra que a junta quer vender. Depois dou as minhas 

noticias desta terra. Só depois disto averiguado dou a viagem Penacova – Lorvão etc (terras que 

rodeavam estas 2 localidades). 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Março 1936, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra em 23 Março 1936 

Com os meus cumprimentos, sou a acusar a recepção das cartas de V.Exa. com datas de 15 e 19 

que muito agradeço. 

A Aurora agradece reconhecida as melhoras que V. Exas. desejam. 

Eu agradeço o interesse de V. Exa. por meu sobrinho. 

Paineis de azulejo – possivel é que se vendam, depende de V. Exa. os ver, é fazer oferta. 

Assuntos de Montemor – 

Existe de facto a oferta de 2.000.00 por a Sta. ajoelhada, e a pessoa que ofereceu compra 

assuntos, que vende a V. Exa. 

Depois de receber a carta de V. Exa. fui com 1 fotografo a Montemor. E fiz isso porque nada 

conseguia do homem com o preço que V. Exa. mandou, ou mesmo aumentada por mim. Pela 

fotografia V. Exa. agora dirá. 

Diz V. Exa. que tem continuado a comprar muitas esculturas, pois eu tenho feito todos os 

esforços, e gasto centos de escudos, e até ao presente V. Exa. tem visto o resultado. 

Envio uma foto de um S. Thiago para V. Exa. igualmente fazer a sua oferta. 

Pedia a V. Exa. a resposta a esta na volta do correio, podendo ser. 

De V. Exa. com a maior 

Consideração Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á Arregaça  

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Março 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 24 Março 1936
480

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Hontem enviei 2 fotografias e hoje novamente vão outras duas. 

Tentugal – Conforme dizia a V. Exa. em minha correspondencia da semana passada, fui no 

domingo a esta localidade onde passei todo o dia. Já á muito que li não ia e fiquei admirado da 

quantidade de antiquarios admiradores de arte e antiquarias, que no ano passado a visitaram, 

mas como acontece sempre, nem tudo descobriram. 

Era favor dizer-me quantos contos dá por aquela Senhora da Piedade que tem o Cristo nos 

braços, peça enorme e que está num grande nicho duma frontaria duma casa particular quando 

se vai para o Paço dos Duques aqui em Tentugal. 

Ofertas: 

Do Viana          2.000.00 

Do Nascimº      3.000.00 

                                                      
480

 À margem direita: R. 15/3/36. 



248 

 

Claro que eles teem que lucrar. Desejava pois saber o preço de V. Exa. 

Duas fotos que envio 

Senhora da Piedade – se V. Exa. pretende, quanto? 

Santo Antonio – a foto váe mal tirada, falta de luz. É uma peça amarela parecendo marfim, mas 

não sendo pedra nacional tambem não parece marmore mas sim alabastro. A careca muito 

redonda está polida como uma bola de bilhar. 

Falta-lhe o braço direito. 

Deve ser trabalho italiano, e pela proximidade do Convento, peça que ali existiu. 

Peço a V. Exa. resposta urgente a estes assuntos. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á Arregaça 

Coimbra 

 

 

Nota de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., 29 de Março 1936, dactilografada. 

1 retabulo, comprado em Montemor o Velho e despachado na estação mais proxima – 

Alfarellos. Pezo 183 quilos, para Lisboa P. ao Domicilio. 

 

Preço do Calvario, marcado pelo Exº Senhor Ernesto de Vilhena……….1.000$00 

Despesas do mesmo: 

1 caixa, palha etc……….………………………………..28$50 

Camionete de Montemor á estação  

mais perto – Alfarelos…………………………………...25$00 

3 homens carregar em Montemor e descarregar 

em Alfarelos………………………………………….…13$20 

Do contracto, tiragem do retabulo que estava 

muito enterrado nas paredes tendo exteriormente 

um enorme oratório de madeira, trabalho de pedreiro e  

carpinteiro e compra de materiaes……………………..120$00………..187$10 

       Total……………..1.187$10 

Nota – ficou em meu poder, para enviar amanhã 30, um pedaço de pedra que é dos pés do 

Cristo, e que estava colado. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Março 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 30 de Março de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e de sua Exª esposa e filho. 

Acuso recebida carta de 25 doc a que passo a responder. 

Santiago – Só depois de passada a Paschoa, haverá possibilidad de se arranjar. 

Senhora da Piedade – a mulher pediu-me 1.500$00 e V. Exa. ofereceu-me esc. 1.200$00,no 

entanto tenho a impressão de que a mulher virá para baixo ou comigo ou com outro, porque 

como disse a V. Exa. a procura de imagens em Tentugal e Montemor o Velho é muito grande, e 

em geral todos sabem uns dos outros. 

A proposito desta Senhora da Piedade, era favor dizer-me a importancia que dá por a outra 

grande que está no nicho (gotica). Como digo o que uns fazem podem faser os outros, e tenho 

para a mulher uma boa cunha. Exposto isto vou entrar no assunto dos meus envios ao presente 

momento. 

Calvario de Montemor o Velho – foi despachado no sabado em Alfarelos. Estive nesta terra tres 

dias. E na ocasião do embarque na camionete, apareceu-me o Campos a barafustar em plena rua 

e malcreadamente, alegando que nós eramos uns criminosos e que lhe estavamos a tirar todas as 

peças antigas, da terra, e alto e bom som lia um Diario do Governo antigo em que pela lei de 70 
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nada podia sair das terras para o estrangeiro
481

, vi-me parvo para acomodar o bruto do homem, e 

faser-lhe ver que nada ia para o estrangeiro e que da mesma forma tudo ficava a constituir 

patrimonio nacional, enfim um mau bocado. Das massadas e despezas V. Exa. verá pela conta 

anexa a esta. 

Nesta terra nada ficou de interessante, porque como lhe disse tem por aqui andado muita gente a 

faser compras
482

. Apenas ali ficou um tumulo interessante a que em minha correspondencia de á 

dois anos ahi arquivada eu me referia. Esse tumulo de exíguas dimensões, tem na frente um 

enorme descrição com alguns centos de letras, muito bem conservadas, e que me parece ser 

gotico alemão. A inscrição é no genero daquela que vimos na quinta da Espertina da Condessa 

de Felgueiras, e que tinha á volta uns anjos. Este tumulo como então lhe disse está numa 

taberna
483

. A dona do predio vive na Figueira da Foz, e conforme o que se passar eu mandarei 

dizer. Ele creio ser tambem do conhecimento de outros seus fornecedores, mas isso não tem 

importancia. 

Santo Antonio de Alabastro – foi despachado hoje em Coimbra. Foi comprado numa casa 

proxima do convento de Tentugal e pertencia a um irmão da dona da tal Senhora da Piedade 

grande que está no nicho
484

. 

Creio ser uma peça boa, porque sendo de um pezo grande e bom material, não deve ser trabalho 

portuguez, mas talvez italiano. Por todas as minhas falhas de negocio e ainda por ser uma peça 

boa, pretendia que V. Exa. ma aumentasse de valor, pois não é facil de encontrar uma peça 

destas e nesta fina pedra, V. Exa. compreende que a avaliação que me fez, ou oferta de escudos 

600$00 foi muito baixa, portanto ver se ma podia arredondar para mil escudos. 

Voltando outra vez à senhora da piedade, grande de Tentugal, ela pode estar antes da paschoa 

em casa de V. Exa., a mulher vende-a, mas pede uma conta grande. Disseram-me á dias em 

Tentugal, que o mestre Gonçalves quando ia com os seus amigos e discípulos a Tentugal, a 

citava como sendo uma das mais famosas peças da arte daquele genero. 

Se tudo o que está nos padres, e peças importantes se conseguisse como esta, estava tudo muito 

bem. 

Minha companheira continua da mesma forma entrevada e recomenda-se bem com minha filha. 

Como agora não tenho que faser em Aveiro e aqui não me convem receber dinheiro em m/ 

nome dos bancos, e ainda como a Aurora está doente, peço que à falta desta, V. Exa. me mande 

o dinheiro em nome da minha filha que ela o irá receberão Banco, o nome dela é MARIA DE 

LOURDES SARAIVA NUNES – Coimbra.  

Apresentando os nossos cumprimentos a V. Exa. e Exa. Senhora Dona Amelia e Senhor Doutor. 

Creia-me sempre amigo muito obgº 

Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra 

Nota – para a historia destas peças. 

O Calvario de Montemor o Velho – pertencia agora a José Quinteiro, comerciante e a casa foi 

em tempos pertença d’um frade. 

O Santo Antonio de Alabastro de Tentugal – pertencia agora a Manuel Salgado Moreira, 

proprietario. 

 

[ANEXO] 

 

M/ envio em 30 de Março de 1936    Senha grande V. Nº 30149 

Um Santo Antonio em Alabastro de Tentugal (casa particular) 

Despachado na estação de Coimbra. Pezo 43 para Lisboa P. ao domicilio. 

 

Preço marcado pelo Exº Senhor Ernesto de Vilhena…………..600$00 

Despesas do mesmo: 
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Caixa…………………………………………….4$00 

Carroça ao c. ferro………………………………7$00………....11$00 

      Total…………….611$00 

 

Nota: váe dentro deste caixote e metido dentro dum envelope, um bocado de pedra dos pés do 

Cristo do calvario, já enviado. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Abril 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 2 de Abril de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Acuso recebido o lindo ilustrado [sic] com data de 31 p. p. que muito 

agradeço. No dia em que escreveu o postal, recebeu com certeza m/ carta registada e o Santo 

Antonio de Alabastro e como na carta dizia, os pés do Senhor, que eram colados, por á muito 

estarem partidos, iam dentro de referido caixote do Stº Antonio metidos num envelope, tudo 

bem visivel
485

. 

Cá esperaremos V. Exas. com muita satisfação…e alegria, no domingo de Ramos. A Lourdes 

anda numa fôna, esfregações da casa etc. 

Conto em ter muitas ou algumas mais cousas interessantes, não só aqui mas ainda para liquidar 

esses dias. 

Informações – Morreu o Jacintinho de Vasconcelos, e o irmão da nobre casa de S. Thomé, 

quinta proximo de Soure, onde estivemos á dois anos e donos da Nª Senhora de Finisterra, que 

pretende. 

Tenho-lhe aqui uma foto já com 26 anos dum raro exemplar de Sam Pedro no Vale do Vouga, 

foto esta para lhe oferecer, e dadiva do fotografo oficial do Museu de Aveiro. 

Sahi hontem ás 6 da manhã e acabo de chegar hoje 7 da tarde. Tenho aqui um telegrama de 

pessoa amiga de Montemor para seguir imediato para aquela vila afim de ver umas imagens nos 

arrabaldes
486

. Sigo amanhã e esta é deitada no correio de Montemor, levando anexa qualquer 

informe. Uma terra ou localidade importante nunca é bem pesquisada, porque aparecem sempre 

surpresas. 

E Montemor pertence a esse numero, pois que só casas fechadas de pessoas importantes que 

residem fora e só ali vão raras vezes a receber rendas, eleva-se acima de 100. Tenho aqui um 

santo pequeno de pedra mulato, com uma botija ou bornal, que á dias ali comprei proximo do 

Castelo. Deve ter 0,28 e mais outras miudesas. O Sam Thiago de que mandei a foto, creio que 

vem por estes dias. Sabado vou falar com um cónego do Seminario que está auctorisado a 

resolver, segundo hoje aqui estava recado da dona, pois que a capela é semi-publica á muitos 

anos.  

Entro agora nas minhas pesquisas destes dois dias. De Coimbra tomei o comboio a Pampilhosa, 

depois segui em linha da Figueira da Foz, desembarcando em Arazede, a celebre terra onde 

comprei em tempos o S. Pedro que está no Museu e que tanto arrelia V. Exa., dali segui 10 

quilometros em direcção a uma terra chamada Tocha, deve visitar no verão, da Figueira 

magnifica estrada 24 quilometros. Não tem padre porque morreu, mas a igreija é maravilhosa, 

váe ser considerada mon. nacional, leia o Pinho Leal que a ela se refere. A dois quilometros o 

Convento Fonte quente, pertença que foi dos frades Cruzios, hoje da família Dr. Cabeça, tudo 

desmantelado a cair aos bocados. Nada ali existe de notavel. 

Segui depois ao Tojeiro, nada de notavel, depois segui para a Figueira, onde falei com os donos 

do tumulo com caracteres gotico-alemão que está na taberna de Montemor. Receberam-me 

muito bem e disseram-me imediato que vendia. Nada ofereci, aguardando a sua analise. 

Depois segui a Tavarede a visitar o nosso amigo padre Bastos. Amigo porque na Bairrada de 

onde saiu á um mez nos conseguiu desenas de imagens. E já sabe paroqueia Tavarede e Brenha 
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a terra da imagem de madeira, que ahi tem nos registos. Disse-me, pouco conheço do que cá 

tenho, mas conte com a minha amisade. 

Nos meus registos faltame [sic] o que viu em Tavarede e preços e o preço da imagem de 

madeira da Brenha, de que até V. Exa. em tempos me deu o nome do sacristão. E mais nada 

tenho a comunicar-lhe, senão que estou muito muido com esta massada. Meus respeitos para a 

Exma. Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Doutor. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Abril 1936, manuscrita. 

Coimbra 14 Abril 1936
487

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejando que V. Exas. tivessem chegado bem, sou a enviar guia dos 2 (S. Thiagos), e a conta 

de despeza. 

Como pedi pode ir em meu nome e para o Banco Ultramarino de Aveiro. 

Devido á imensa chuva que hontem e hoje tem caido não posso sair, e vou tratar do que V. Exa. 

viu nestas viagens. 

De V. Exa. com a Maior Consideração Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João – arregaça 

Coimbra  

 

Na data da entrega 

aqui dos 2.000.00, restava V. Exa. 1.000.00 

1 Santa Marfim      40$00 

1 Sam Thiago    600$00 

1 Senhora Piedade   300$00 

1 Sta. mãos postas e sentada  300$00 

2 caixas agora enviadas, 

s/ custo, palha, prego, trabalho 

d’um homem e carroceiro    44$00  

    Total  2:284$00 

Coimbra 14/4/936 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Abril 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 20 de Abril de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exª familia. 

Acuso recebido o cheque de escudos 2.284$00, como liquidação de nossas contas e que muito 

agradeço. 

Em breve darei as minhas noticias sobre estatuaria. Todos os dias tenho saido, e o homem de 

Alfarelos a quem V. Exa. deu os 50$00, tem estado sempre em contacto comigo, bem como 

outros. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Maio 1936, manuscrita. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 
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Coimbra 5/5/936 

Junto envio a fotografia muito mal tirada da imagem a dar de mamar ao menino a que hontem 

me referi. 

Esperando a aprovação de V. Exa. 

Sou mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Maio 1936, manuscrita. 

Coimbra 9 maio 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Nesta casa todos desejamos que V. Exa. e sua Exma. familia estejam bem. Acuso recebida a 

carta de 6 do corrente, tendo logo ido dar cumprimento ao que nela se dizia – Senhora do Leite 

Renascença Decadente – Nessa carta fazia V. Exa. referencia ás cousas de Tentugal. Estive lá 

em 25 p. p. e volto na 4ª feira. Tudo isto e o que descobri mais, irá num relatorio na proxima 

semana acompanhado de fotos. 

Não me faz V. Exa. referencia a uma carta da semana passada que levava dentro um postal com 

o Cruzeiro gotico de S. Domingos, Aveiro. Ia junto um artigo do Primeiro de Janeiro do Porto. 

Se recebeu e quizer ver a continuação do artigo, queira V. Exa. amanhã domingo mandar 

comprar o referido jornal.  

É amanhã domingo a minha viagem a “Samuel”. O sacristão é sobrinho do padre, e fez ver ao 

homem que anda comigo, que se venderiam as imagens arrumadas. Será isto verdade? 

Conseguirse-há mais alguma cousa? 

Ámanhã ficará o caso esclarecido. 

Junto envia senha c. ferro ao Domicilio, referente a duas imagens. 

Uma é uma Senhora da Piedade em granito colorido (gotica, comprada na Misericordia de Fão – 

concelho de Esposende. Junto carta do padre que ma vendeu (eles vão vendendo, apezar de 

todos os protestos). Tem V. Exa. ahi a foto á mais d’um ano, e agora é que me deu ordem para a 

comprar. Fixou V. Exa. a 500.00 e eu tomo a liberdade de lhe acrescentar mais 50.00, para 

despezas de Fão aqui, e encaixotamentos. Não me deu, grande resultado. Os padres estam 

afinadíssimos. Leia V. Exa. a carta do padre e arquive, e nela verá que lhe falta partida um pé, 

mas é já antigo. Acho-a de boa expressão para ser trabalhada em pedra tam ingrata. 

A outra é a tal Senhora do Leite, á qual na terra, chamavam Senhora da Paz. Pertenceu a uma 

capela que caiu por ocasião da Pneumonica a 1919. 

A conta é: -- 

Senhora da Piedade     550.00 

Senhora do Leite, arca e carroça   825.00  1.375.00 

4ª vou à Lamarosa, pediram-me para lá ir ver umas cousas de pedra. Uma Sant’ana com tres 

creanças 0,40, um baixo-relevo etc. E aproveito para novamente falar e tirar uma foto para lhe 

enviar do grupo (3) que está por cima do portal do Convento de Sandelgas, que é muitissimo 

interessante. (a)
488

 

Tenho aqui uma foto dum Sam Braz, mas como faz parte do relatorio, e para não atrapalhar as 

cousas, irá depois. É o S. Braz gotico do Outeiro da Moura. 

Com os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio, sou de V. 

Exa. mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

(Rogo voltar) 

Acrescentarei e documentarei ao Relatorio, os trabalhos curiosos e importantes que o agente de 

Ovar, está fazendo de bicicleta desde Agueda ao Porto, pelo Vale do Vouga. Muito importante 

se conseguirmos. Tenho tido um trabalho extenuante de viagens e correspondencia. 

a) S. Nunes 

[ANEXO] 

Exmo. Snr. Nunes 
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Remeto junto a guia da imagem. O serviço do encaixotamento não ficou como eu disse ao 

carpinteiro e quando eu fui ver já estava feito o serviço. Quiz mandar desfazer o que estava 

feito, mas ele disse-me que ia bem. Quando fui agora a ver a imagem encontrei a falta dum 

bocado dum pé, o que eu não tinha visto. Ia para escrever a V. Exa. mas como V. Exa. tinha 

urgência e talvez não faça diferença, vai assim porque não indo agora só iria daqui a 8 dias. 

O defeito é já velho, como se vê, por ter sido colado; mas eu não tinha notado isso. Não 

apareceu o bocado. 

Se V. Exa. vir que não vale assim o mesmo, fica isso ao encargo de V. Exa. 

De V. Sª atº ven
or

 

a) Pe. Antonio Alves Nogueira 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Maio 1936, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 12 Maio 1936 

Nossos cumprimentos. 

Fui a Samuel…mas conto em lá não voltar senão de automovel. Fui a pé. Padre Cordeiro muito 

atencioso a V. Exa. e á memoria de seu ilustre pai, recebeu-me muito bem. Disse-me: por 

enquanto e por não estarem arroladas, só posso vender as 2 que estam por detraz da tribuna, mas 

acho insuficiente o que a mim ofereceu o Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena e depois o Viana. 

Eu fiz mais oferta. Diga V. Exa. na volta do correio, a maior oferta a estas 2 peças. Creio ser 

negocio a fazer tambem depois a Santa Anacleta. 

Padre muito simpático. Vi mais cousas noutras partes, mas váe no relatorio geral. 

Amgº mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Maio 1936, manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena
489

 

Coimbra em 18 Maio 1936 

Muito estimo a saude de V. Exa. e Exma. familia. Acuso recebida a carta de 14, e o incluso 

cheque que muito agradeço, como liquidação de nossas contas. 

Li que V. Exa. recebeu toda a minha correspondencia. 

Respondo a essa carta: 

Senhora do Leite, que já recebeu e liquidou, era duma terra chamada Casáes de Anta, freguezia 

de Maiorca, comarca da Figueira da Foz.  

Estava até 1918, numa capela publica na dita localidade dos Casáes d’Anta mas nesse ano, caiu 

a capela, e a santa foi recolhida por um paroquiano, onde esteve até agora. 

Igreija de Cólos e padre de Samuel. 

Logo que recebi a ultima carta de V. Exa. escrevi ao padre e mandei a carta pelo homem que me 

tem acompanhado pois não convinha mandar porque se podia perder e haver sarilho. 

Ele padre combinou com o homem este ir a Cólos ter com ele á igreija 4ª feira (antes do nascer 

do Sol) e trazer as imagens. 

Disse-lhe ele padre que não convinha eu ir lá, nem haver ruídos de carros ou cousa semelhante. 

Como V. Exa. sabe, ainda não á 1 mez foi publicado um Dec. pela pasta do Interior, proibindo a 

padres, irmandades ou confrarias, a venda destas cousas. É necessario o maximo cuidado! 

Apezar do Dec. já depois dele publicado, enviei a Senhora Piedade de Fão (granito) e estas 

agora de Samuel e Colos e as mais que se possam conseguir, vendidas directamente por padres. 

Nunca V. Exa. desconfie de mim, pois me pareceu que ficou descontente na pergunta (máximo 

preço) a respeito destas imagens, que aliaz foram indicadas por V. Exa. 

Pretendo desta igreija conseguir-lhe o maximo. 

Vai a presente registada, porque não convem os assuntos expostos, irem em carta simples. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 
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De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta D. João á arregaça  

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Maio 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 21 de Maio de 1936 

Exº Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Vou expor a V. Exa. os resultados das minhas pesquisas, desde 15 de 

Abril, portanto dias apoz da saida de V. Exas. desta cidade, até ao presente. Percorri desde 

principio todas as terras da freguezia do concelho de Maiorca, comarca da Figueira da Foz. 

Maiorca – existem muitas imagens de pedra em poder de particulares, mas nenhumas em 

condições; Renascença decadente e verdadeiros manipansos, sem gosto nem arte. A 3 

quilometros de Maiorca, fica uma localidade chamada os Casáes de Anta. Nesta localidade, 

comprei uma imagem de Senhora do Leite que para ahi enviei e que pertenceu até 1918 a uma 

pequena capela publica, que depois disso caiu e a referida imagem foi para casa de um 

proprietario da localidade. 

Ereira – povoação que está no inverno quase sempre cercada de agua, diz o Livro do cónego 

Prudencio, sobre João de Ruão, que este possuiu aqui propriedades. Percorri as casas uma por 

uma acompanhado por o homem que anda comigo, mas absolutamente nada encontrei. Existe na 

sacristia da igreija, arrumado no Chão, uma preciosíssima imagem de Sam Miguel, 0,90 – 

colorida de explendida expressão e notavel por segurar numa das mãos, um disco redondo que 

está cheio de dizeres em latim ou gotico flamengo. A Junta vendia-o, mas o padre é o mesmo de 

Verride e Ponte da Barca, e enquanto ele aqui estiver nada se faz. É digna de visita esta 

localidade, para se ver o Sam Miguel. 

Entre Verride e Ereira, estive depois num pequeno lugar, chamado o Outeiro da Moura – não 

tem capela publica ou particular, e nas casas nada existe a não ser numa, um Sam Braz, que se 

vende e de que envio a foto, com a descrição. 

Verride – não tem nada em casas particulares e na igreija que V. Exa. conhece nada se vende 

com este padre lá. Existe aqui uma magnifica residencia, - que foi outróra fradesca – Convento 

de Almieira e Cardal. Disseram-me os proprietarios que em 1910 estavam aqui numerosas 

imagens de pedra e um calvario que vieram do Convento dos Anjos de Montemór
490

, mas que 

devido ao espirito iconoclasta
491

 da epoca, as partiram de tal forma
492

, que não existem hoje ali 

vestigios, e isto é mesmo publico e notorio naquela povoação. A capela deste convento é 

notavel pelos seus preciosos azulejos de figuras setecentistas e por os retábulos grandes a oleo. 

Percorremos diversos lugarejos que ficam entre Verride e Abrunheira, como Carril – Pezalves e 

Caixeira, e depois de tudo bem vasculhado nada se encontrou nem de bom bem máu. 

Em outra dia foram vistas as casas dos lugares de Pereira do Campo – Santo Varão e 

Formozelha – não se tendo encontrado tambem absolutamente nada. 

Em outro dia percorremos – Pampilhosa do Botão, em casas particulares absolutamente nada e 

na igreija como V. Exa. sabe cousas muito boas mas que não se apanham, tenho até umas 

indicações á maquina que V. Exa. me deu referente a esta igreija. Adiante da Pampilhosa – está 

o lugar de Paço, nada tambem aqui encontramos e depois seguimos para a terra de Larça, que 

tambem foi muito bem vasculhada, aqui tambem nada existe a não ser Uma boa imagem de 

pedra colorida Espirito Santo de uma delicadesa e perfeição bastante grande. Está em casa 

particular, mas não tirei fotografia, por não saber se V. Exa. o quereria, pois que vi em casa de 

V. Exa. uns 20 ou 30, e não sei se disto quererá mais. V. Exa. o dirá. Nesta terra, existiram 

magnificas cousas em mobiliario, louças etc, e isso era devido a estar muito proximo de Botão; 

nesta localidade alem do que V. Exa. já conhece na igreija, encontrei em varias casas 
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particulares imagens de pedra e madeira, mas não vi nenhuma que tivesse grande merecimento. 

É natural desta terra o Dr. Albano Moncada, que vive em Lisboa. Na residencia deste senhor 

encontrei no jardim, em cima dum bloco de pedra com canteiros de flores á volta, uma senhora 

da Piedade em pedra de ança, de enormes dimensões, noutra casa uma senhora Santa Barbara 

em madeira de 1, metro de alto com um grande castelo numa mão. Seguimos depois para 

Outeiro do Botão. Lá vi na capelita pequena o Sam Miguel e sam Pedro, mas nada feito porque 

a irmandade e o povo se opõem a isso terminantemente. Vasculhadas as casas todas nada em 

pedra encontrei, mas sendo este um lugar pequenito, vi cousas muito curiosas em casas 

particulares. Colchas, sedas, santos de pau, moveis etc. 

Em 25 de Abril voltei novamente a sair, e estive em Ança, onde vi um magnifico exemplar de 

sam Braz, sem defeito algum, arrumado num sótão duma residencia particular, colorido com 

anel no dedo, o garoto em pé, em vez de estar de joelhos e que não fotografei por julgar que 

fosse facil de conseguir a aquisição, mas dirigi-me pessoalmente aos donos que vivem em Luso, 

e nada consegui até ao presente, nem pessoalmente, nem por correspondencia. 

Depois segui para Sam João do Campo, lugar grande e muito popoloso, que mandei 

demoradamente percorrer, nada tendo sido encontrado, depois Sam Silvestre, nada, 

Carapinheira, nada, Means e Casal do Mato, tambem nada. Estive neste dia de Abril em 

Tentugal, as donas das Senhoras da Piedade, continuam a manter os mesmos preços. A do nicho 

5 mil escudos, a outra que é mais pequena na casa pegada ao padre 1.500$00. Descobri mais 

naquela casa antiga pegada á misericordia, habitada por um tal senhor André, uma imagem de 

pedra de ança, colorida com uma terrível camada de ripolan, uma Senhora 0,90 com o menino 

ao colo, corôa inteira na cabeça e sapato de bico, bons panejamentos, mas o homem matou-me 

logo de entrada, porque me disse que o preço irrevogavel era de escudos 2.000$00. Aqui estam 

lendo todos pela mesma cartilha. Terminam aqui os meus trabalhos intensivos e do meu 

colaborador desde o periodo que decorre desde 15 de Abril a 30 do mesmo mez. 

+++ 

Continuação Maio de 1936 --- 

Em 10 deste mez sahimos na estação do caminho de ferro de Verride e seguimos em direcção á 

Abrunheira. Nesta localidade nada procurei por saber que já estava vista e revista pelo Viana. 

Disseram-me que a igreija velha ia ser deitada abaixo, visto a nova já estar ao culto. Não sei se 

lá haverá alguma cousa de bom ou razoavel, pela simples razão de não me querer imiscuir nos 

negocios do Viana. Disseram-me tambem que o grande influente e aqui tudo se resolve, é o 

senhor Dr. José Regalão, dono da casa grande brazonada que aqui está e que tambem já vendeu 

imagens da capela da casa dele. Segui depois em direção a Serraventoso. Nesta pequena aldeia, 

não existe agora capela publica ou particular, a ultima existiu á 40 anos e deitaram-na abaixo. 

Numa casa particular encontrou-se uma peça boa de pedra de ança colorida da epoca 0,57 

Chamam-lhe um Sam Thiago tem na cabeça um gorro e aspecto veneravel de longas barbas. O 

gorro é no tipo daquele Sam Thiago que se comprou em Cantanhede e no do S. Antão (?) que 

vendeu a mulher varina de Aveiro, recorda-se? Julgo ser esta peça do sec. 13 a 14º. O homem 

está com medo de vender, porque esta peça era da tal capela publica que acima me refiro e que 

caiu ou a deitaram abaixo á 40 anos. Vamos a ver. Penso ter pelo menos em breve a fotografia. 

A um quarto de hora fica Cólos com a sua igreija e adiante Samuel. Da missão que me trasia a 

esta região e igreija, já em correspondencia anterior comuniquei e V. Exa. respondeu. Direi 

apenas que o padre tem religiosamente guardados os preços que V. Exa. ofereceu por tudo. Vou 

lhe tambem diser que o Viana não fez aqui nada, disse-me o padre, porque estava 

constantemente a escrever, o padre ainda respondeu uma ou duas vezes, mas depois não mais 

respondeu, porque diz ele “cartas sam papeis” e não convinha para aquele assunto estar a 

escrever, visto ser perigoso. Andar a pé, realmente consegue-se mais, mas o diabo é que massa 

muito. Continuei depois neste dia a minha peregrinação, para uma terra antiquissima, que tem o 

nome de Moinho do Almoxarife – aqui a mesma cena, - vasculhou-se tudo; vive aqui um 

capitalista Albino Pereira dos Santos, homem que tem o capricho de comprar quintas que 

pertenceram a frades e fidalgos. Tem as respectivas capelas transformadas em palheiros, pois é 

inimigo dos Santos, ficou de em breve me avisar para eu ver os moveis antigos a monte, um 

orgão antigo (talvez cravo) que ele diz ser precioso e procurar os santos. Marcou o proximo 

domingo, para essa visita. Vamos a ver. 
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A seguir e já de noute quasi, entrei na localidade de Casaes da Amieira, onde existem os banhos 

quentes do mesmo nome. Na capela particular do senhor Ferreira Pinto, fui encontrar uma 

imagem grande colorida de pedra de Ança, que é semipública, visto que figura em procissões. É 

coroada e com 1,10 de alto, querem na substituir por outra mais pequena. 

Devo fazer uma pausa nesta minha exposição para declarar que esta região do districto de 

Coimbra, está imensamente movimentada por antiquarios e outros que para isso andam a 

praticar. Há tempos estava em Maiorca e passado um pouco chegava um carro com dois sujeitos 

de Montemór, o farmaceutico Abel e o veterenario Antonio Curto, que andavam tambem á 

procura de antiguidades. Em Tentugal andava estes dias o Damas de Lisboa e mais outro 

sujeito. Teem comprado toda a quantidade de sucata. Ainda á pouco me contaram que de 

Montemór já levaram para Lisboa, Damas e companhia, aquele mono que V. Exa. viu em 

Montemór e não quiz e deu até ao farrapeiro de Alfarelos 50$00 aqui agora á porta do Astoria, 

para o indemnisar. Na mesma terra e casa onde eu comprei a Senhora do Leite em Casaes de 

Anta a que atráz me refiro, existia tambem um Espirito Santo que eu não quis, por o encontrar 

muito abrutado e sem arte, tinha o Cristo, pregado na cruz já sem cabeça, a pomba tinha já 

desaparecido e as barbas do E. Santo estavam fortemente esmurradas; pois tambem o lá foram 

buscar, creio que o Nascimento e o levou para Lisboa. O Viana escreveu-me em 10 do corrente, 

tratando-me por seu (querido amigo), e a procurar se eu teria por cá louças antigas. Era um pé 

para cá vir. Dizem-me que tem aqui vindo, mas eu não lhe apareci nem apareço. 

Continuando…Em 14 do corrente estive em Ardezubre – nesta localidade vim encontrar 

algumas peças curiosas, uma delas é uma senhora da Piedade, em pedra de ança, com pequenos 

vestigios de colorido, é da familia Salgado e vendem-na. Envio uma mal tirada foto, a cara da 

santa, debaixo do Cristo e no peito da santa, tem manchas pretas, não sei de que é, talvez 

humidade, não deu bem na foto junto a este. Noutra casa encontrei um cruzeiro gotico, já com 

muitas faltas 0,50 em pedra de ança, mas com a cabeça do Cristo bem conservada e com um 

trabalho interessante na cruz. Devia talvez ter sido outróra cruzeiro publico da localidade. Não 

fotografei porque penso em comprar. Noutra casa de balcãosinho, não sei se ainda se recorda, 

está uma Senhora do Amparo 0,60 pedra de ança a branco. É uma senhora a ler num livro e por 

baixo 3 creanças em cabelos. Os panejamentos das 3 creanças dam-me a ideia das imagens 

góticas. A dona não deixou tirar a foto, porque diz ela que está á espera que a santa lhe faça um 

milagre. O milagre, disseram-me lá que consiste em um filho que partiu uma perna, ficar dela 

bom e sem defeito. Lamarosa – nada encontrei de bom ou máu. Sandelgas, nada a não ser o que 

V. Exa. já conhece das tres imagens do portico do convento. Ainda fui a Tentugal dormir e a 

tentar novamente as creaturas, mas tudo em vam. 

Em 19 estive em Aveiro, fui ter com os dirigentes da Companhia de moagem, novamente a 

insistir pela venda daquelas duas imagens de barbas frizadas que estam na capelinha anexa á 

moagem. As mesmas desculpas de sempre, que já falaram, que a sociedade é de muitos, mas 

que vam novamente em dia de conselho falar do caso
493

. Já vê V. Exa. que não descuro 

absolutamente nada do que se refere a assuntos de V. Exa. Aos de Aveiro disse que mantinha a 

mesma oferta de á tres anos, escudos 1.500$00, por ambas as imagens. 

Agora tenho de aproveitar os dias santos e domingos, para estas pesquisas, porque com o grande 

prolongamento do inverno, os trabalhos do campo estam atrasadissimos, e dias ha, que não se 

encontra ninguem nas aldeias, dando a impressão que estam abandonadas, é apenas bom para os 

negocios que se relacionam com padres, isso está bem. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 27 de Maio 1936, dactilografada. 

Coimbra em 27 de Maio de 1936
494

 

Exmo. Senhor Doutor 
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 Sublinhado manuscrito. 
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 À margem esquerda: R. 2/6/36. 
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Muito estimo a saude de V. Exa.e de sua Exma. mãe e que o Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, 

tivesse chegado bem ao seu destino. 

Muito agradeço o lindo postal que V. Exa. teve a gentilesa de me enviar. 

Rogava a V. Exa. a subida finesa de me enviar a inclusa carta para seu Exº pai e as duas fotos, 

que vam juntas. 

Com os meus respeitos para sua Exma. mãe, sou de V. Exa. com a maior consideração muito 

obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra. 

 

[ANEXO] 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Maio 1936, dactilografada. 

Coimbra em 27 de Maio de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a desejar que V. Exa. tivesse chegado bem ao seu destino. 

Acuso recebida a carta com data de 25 do corrente que muito agradeço, e tomei nota de tudo, e 

vou responder a algumas das cousas que nela veem.  

Espirito Santo de Larça – vou tratar de enviar a fotografia, e para isso vou em breve áquela 

localidade. 

Abrunheira e outros assuntos, não me preocuparei com o Viana. Disseram-me á pouco que nos 

Tovins, para o lado dos Olivaes, está uma Imagem de pedra, que pertenceu á capela do 

Tesoureiro na Sofia e dali saiu á anos, vou tratar de averiguar o caso e tirar a respectiva 

fotografia para enviar a V. Exa. 

Dizem-me que as donas sam um pouco embirrentas, mas farei os esforços para as captivar. 

Casáes da Amieira – tirarei a fotografia á respectiva santa grande coroada. 

Aveiro – Santos da moagem – vou escrever para Aveiro a ver se consigo arranjar uma boa 

cunha. Os directores sam muito simpáticos, dam-me sempre muita esperança, e dizem que se o 

caso estivesse na mão deles imediato venderiam, mas que a sociedade tem desenas de sócios e 

que é necessario estarem todos de acordo. Envio hoje duas fotos, que não ficaram ainda á minha 

vontade, pois dei luz de mais á máquina. 

Uma é Um Sam Thiago – a que eu fazia referencia no meu ultimo relatorio, está numa terra 

chamada Serraventoso a 5 quilometros da igreija conhecida de V. Exa. que é Colos – Samuel. 

Este S. Thiago, está impecavel sem defeito algum, vam todas as indicações no verso da 

fotografia, como expliquei no relatorio, era duma ermida que caiu á 40 anos, diga V. Exa. sua 

maxima oferta. 

Outra foto é meio corpo de S. Sebastião – pertence a um particular da Ademia a 5 quilometros 

de Coimbra que o herdou dum parente de Lorvão, da parte da mulher e é verdade por que este 

casal são meus afilhados de á 17 anos. É de rara beleza, e parece que pertenceu a algum antigo 

coleccionador de imagens, pelo cuidado que tiveram com ele, veja V. Exa. as indicações no 

verso da fotografia. 

Diga V. Exa. preço. Este achado pertence á continuação das minhas pesquisas, que depois 

enviarei em novo relatorio. 

Já aqui estam as duas imagens de Cólos-Samuel, o padre está resolvido a vender mais, mas 

tenho que eu voltar lá. Cartas nada. As imagens não estão arroladas as que estam ao culto, pois 

pertenceram a outra igreija que hoje não existe. Estas duas que aqui estam já, iram daqui por 

mais uns dias, com outras que se arranjem. 

Hoje é o dia da grande pandiga em Coimbra, que é uma verdadeira loucura colectiva, agora duas 

da tarde só se encontra gente embriagada na baixa, até as proprias fabricas cessaram o trabalho 

depois do meio dia. 

Estimo a saude de V. Exa. e cá de casa todos se recomendam. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra. 
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Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 2 de Junho 1936, dactilografada. 

Coimbra em 2 de Junho de 1936 

Exº Senhor Doutor 

Com os meus respeitos e desejando o bem estar de V. Exa. e de sua Exª mãe, e que hajam boas 

noticias do Exº Senhor Ernesto de Vilhena, sou a enviar a inclusa guia do caminho de ferro, de 

cousas auctorisadas, antes da saida de sua Exª e duas já por ele vistas em Cólos-Samuel. 

Para melhor V. Exa. conferir as peças, mando os caixotes com as dimensões e referencia a cada 

do que conteem. 

1º caixote, de 0,53 de comprido por 0,37 de alto. Contem uma Senhora da Piedade de 

Ardezubre. 

2º caixote, de 0,80 de comprido por 0,40 de alto, contem um Sam Braz, escavacado do Outeiro 

da Moura (arredores de Verride) tambem dos arrabaldes quasi desta cidade, linha da Figª da 

Foz. 

3º caixote, de 1,02 de comprimento, por 0,40 de alto, contem uma Senhora de Feições 

francezas, no estado em que se encontrava na igreija de Cólos-Samuel, detraz da tribuna, e que 

seus Exmos. pais ali viram e me indicaram, e mais cinco embrulhos com bocados que lá 

estavam e se referem a esta imagem e ainda a outra que segue. 

4º caixote, de 0,66 de comprimento, por 0,22 de alto, caixote este muito emendado, contem um 

corpo mutilado de uma Virgem, no estado em que o encontrei detraz da tribuna da igreija de 

Cólos-Samuel, a que acima faço referencia, e de que no caixote supra vam peças que lhe 

pertencem. 

Sou de V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça - Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 8 de Junho 1936, manuscrita. 

Coimbra 8 de Junho de 1936 

Exmo. Senhor Doutor 

Meus cumprimentos. Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 3 deste mez. Recebi 

tambem carta do Excelentissimo Sr. seu pai, datada de Bruxelas em 2. Por tudo muito obrigado. 

Se V. Exa. reparar nas etiquetas dos 4 caixotes, vê, que levam “Domicilio”, e o mesmo 

mencionei na Guia que preenchi. Aqui nos despachos do c.f. á [sic] o mau costume de muitas 

vezes não mencionarem isso. 

Ámanhã deverei escrever novamente a V. Exa.  

Agradecimento pelas saudações ás pessoas desta casa, que se retribuem. 

De V. Exa. muito grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Junho 1936, 

dactilografada. 

Relação dos objectos enviados e preços por V. Exa. marcados 

Senhora da Piedade da casa de familia Salgado em Ardezubre………………..300$00 

Sam Braz, mutilado do Outeiro da Moura, perto de Verride……………...…..1000$00 

Senhora de feições francezas, mutilado, da igreija de Cólos-Samuel………….600$00 

Senhora, mutilada, da igreija de Cólos-Samuel………………………………...200$00 

Desta remessa, 4 caixotes, prego, serradura, carroça ao c.f……………………...40$00 

+++ 

Santo Antão de Serraventoso, casa partic. era da igreija extinta………………..800$00 

Sam Sebastião, meio corpo, com base de pedra era de coleccionador comprado em Ademia, a 4 

Km de Coimbra, mas veio á 17 anos de Lorvão…………………..700$00 

Calvario mutilado, de Àrdezubre, estava agora em casa partic. disem ter estado outrora na 

povoação, Estilo gotico, não enviei foto, nem tenho de V. Exa. preço, referente a esta peça, fica 

se a quiser ao seu arbítrio…………………………………………….200$00 
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Desta remessa, 3 caixotes, prego, serradura e carroça ao c.f……………………..26$00 

        Total……..3.866$00 

Nota – As embalagens poderiam ficar uns escudos mais baratas, mas cada saco de serradura 

posto em casa fica em 2$80, e palha é difícil arranjar por o inverno ter sido prolongado. 

Coimbra em 11 de Junho de 1936 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Junho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra, em 20 de Junho de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia. Acuso recebida a carta com data de 15 e 

posta, P.S. da mesma data e um cheque de liquidação de nossas contas o que muito agradeço. 

Trago comigo a carta e postal afim de dár cumprimento a todos os assuntos que ali veem e que 

sam valiosos. 

Muito terei a diser a V. Exa. mas ficará para o fim deste mez, continuação de minhas 

informações em forma de relatorio. 

Todos os dias tenho saído, para os mais diversos sitios, e escrito copiosa correspondencia, de 

forma a estar mais ou menos em dia com todas as regiões onde poderei arranjar cousas boas. 

Não se saindo ou não se escrevendo, quieto aqui em casa, não se arranja nada. Ainda hontem 

regressei do concelho de Aveiro, de uma longa viagem, estando sempre com o pé na area da 

Figueira da Foz. 

Ámanhã domingo vou a Larça, e terras mais acima, ver não só se fotografo o Espirito Santo, 

como tambem descobrir outras cousas. O rico Sam Bráz de Ança, entreguei o caso ao nosso 

conhecido sr. Mendes da Cruz de Cantanhede, que em Ança tem propriedades e prometeu 

interessar-se a valer por o caso; este senhor é aquele que conseguiu o baixo relevo do sec. 14º 

em Cantanhede e um S. Antão de carapuça na mesma terra. Conto em breve dar a V. Exa. boas 

noticias. Minha governanta recomenda-se a V. Exas. Está melhor e váe em breve para as 

Caldas. Minha Filha igualmente se recomenda. Eu envio à Exma. Senhora Dona Amelia e 

Exmo. Sr. Dr. Julio os meus respeitos. De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra. --- (muito obrigado pelo acrescimo á conta) 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Junho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 28 de Junho de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia. 

Ainda referente ao meu ultimo relatorio, sou a enviar postais, que provam que não me esqueci 

do que ficou em vista. 

O postal Nº 1, refere-se á imagem de virgem coroada do sr. André de Tentugal que pelo que me 

disem de Quimbres, teem-se feito todos os esforços mas o André está perro nos 1.500$00, como 

lá no postal V. Exa. verá. 

O N. 2, recebido hoje do Luso, refere-se ao Sam Bráz que nesse relatorio, ia mencionado e que 

V. Exa. na sua ultima carta me disse que não perdesse de vista, que se encontra em Ança. Fiz 

tambem com este todos os esforços, fui esta semana a Luso a falar com uma das donas, nesse 

mesmo dia fui a Ança, pelo mesmo motivo, e todos os meus esforços foram baldados, pelo que 

me diz o postal é pessoa com quem não se faz nada e ofereci uma linda quantia por ele. 

Dos assuntos de Cólos-Samuel, espero resposta do padre. 

A fotografia junto a esta, é a do Espirito Santo de Larça, que eu tambem me referia no meu 

ultimo relatorio, e que V. Exa. em sua ultima correspondencia dizia para eu não perder de vista. 

A cara não tem defeito, e acho que os panejamentos e tudo é de boa escola. V. Exa. verá e dirá. 
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Minha governante que está boa, recomenda-se muito a V. Excelencias. Eu envio tambem meus 

respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Excelencia sempre muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra 

P.S. – Louróza Norte – S. Thiago, esteja descansado, está em correspondencia com o agente de 

Óvar.
495

 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 6 de Julho 1936, manuscrita. 

“PENSÃO AVENIDA” 

AVEIRO 

Aveiro, 6 de Julho de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Aluguei de manhã uma charret e segui num palpite a dár a volta a varias localidades á volta de 

Travassô e Ois da Ribeira, onde comprei á 2 anos o S. Pedro. 

Visitei assim mais uma vez – Eixo – Eirol – Requeixo. 

E de novo Fontinha – Segadães e Trofa. 

Nas capelas de Fontinha nada de bom. 

Em Segadães, na matriz nada, nada antigo ou bom ou mau. 

Trófa – tem o riquissimo panteon dos Silveiras condes de Sortelha, que teem identico em Goés. 

E nos altares em pedra apenas um magnifico Santo Antão em pedra, sec. 14º. Estive com o 

padre e nada consegui, medo, medo! 

Em Eixo, Eirol, que V. Exas. muito bem conhecem, o padre Manuel da Cruz, nada está 

resolvido a vender mais. 

Mas, …em solar abandonado ou fechado, ao longe da Trofa, dizem dos Condes de Sortelha e 

Trofa, a fatalidade quiz que hoje o feitor estivesse para o Porto, existe dizem um Sam Pedro de 

Cadeira. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Julho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 8 de Julho de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimando que tivessem feito boa viagem, sou a diser que regressei hontem á tarde da viagem 

de Aveiro, e envio o relato do que hontem dia 7 vi. 

Deveria ahi Astoria [sic] ter recebido uma carta minha, com data de 6 relatando as minhas 

viagens desse dia. 

Hontem dia 7 fui de manhã a Cacia (antiga Talabrica dos Romanos) estive na igreija em casa do 

padre, ateimando com ele para que me vendesse das duas peças que interessam ao menos a 

Santa Catarina
496

, mas nada consegui. Disse que esta seria possivel que um dia se vendesse, mas 

que a Senhora do Rosario, que dá origem a grandes romagens, era impossivel. 

Estive depois em casa da Vareira, que tem arranjado algumas peças boas, disse-me que nada 

tem encontrado. Estive depois com uma mulher muito conhecida nesta região e que anda a 

comprar galinhas, a qual me promete que se iria interessar pelo caso de arranjar imagens, mas 

que não queria que eu recomendasse o caso a mais ninguem. 

Segui com a carripana, para a frente e fui ter á célebre outróra localidade, denominada o PAÇO. 

Pinho Leal, sobre esta localidade, diz 6º vol. pag. 375: Paço, a dois q. de Esgueira, a 6 q. da 

costa do oceano. Tem uma pequena ermida, com um zimbório piramidal, coroado de ameias. É 

dedicado á nossa Senhora da Alegria. Segundo a lenda – vindo um navio da terra nova, no sec. 

                                                      
495

 Manuscrito. 
496

 Sublinhado manuscrito. 
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16 os seus tripulantes acharam no már esta santa imagem, e a trouxeram para a aldeia, onde logo 

lhe construíram uma capela, e lhe principiaram a fazer a sua festa em 15 de Agosto de cada ano. 

A imagem da padroeira é de pedra de boa escultura, de um metro de alto. Tambem na mesma 

capela há a imagem de Nossa Senhora do Paço, que consta ter sido achada nas imediações deste 

lugar. Está no altar lateral do lado do evangelho. No sitio onde apareceu se colocou um cruzeiro 

de pedra para memoria. 

+++ 

A ermida é na verdade como se relata acima; tem na frontaria um santo extravagante sentado a 

ler um livro, tambem de pedra de Ança, interiormente lá tem as duas imagens descritas em 

pedra de ança. 

À nossa senhora do Paço dá ali o povo o nome de N. Senhora da Memoria, com o menino ao 

colo de 70 de alto, côroa serrada, é curiosa. 

Mas notavel, é a Nossa Senhora da Alegria, de um metro de alto, col. com menino ao colo, 

coroa de pedra alta, bem conservada, panejamentos fortemente cavados até ao fundo, sapatos 

grandemente ponteagudos, como se via nos cavaleiros da edade media, é bem uma verdadeira 

obra de arte digna de uma visita. Pela igreija azulejos sevilhanos, sepulturas partidas. Terra esta 

a um quarto de hora de auto de Aveiro. 

Daqui a bocado vou a Monte arroyo a casa das senhoras que teem a chave da quinta em vale de 

canas, afim de V. Exa. lá ir hoje ver as imagens, depois telefonarei. 

Como possivelmente aqui não voltará a casa, envio o paramento para V. Exa. ver se o quer e 

faser a oferta que entender, pois está tudo bem. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Julho 1936, 

manuscrito. 

Coimbra 10 de Julho 1936
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Muito estimamos que V. Exas. tivessem chegado bem. 4ª feira telefonámos para ahi 2 vezes a 

comunicar que estava cá a chave de Vale Canas. Não voltei ao “Astoria”, porque estava muito 

moido e para não encomodar, visto que o que tinha a comunicar foi nas 2 cartas. 

Sinto não ter satisfeito V. Exa. nestas minhas pesquisas. Hontem fui entregar a estátuas às 

senhoras, as quaes se mostraram muito amaveis e acessíveis a qualquer negocio. Sei que o 

Vianinha não perderá em ir por lá.  

De V. Exas. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta D. João á Arregaça - Coimbra 

 

 

Cartade Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Julho 1936, manuscrito. 

Coimbra 10 / Julho 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. feita no Astoria, que muito agradeço. 

Como no outro cartão digo, as senhoras são amabilíssimas e estam as chaves, sempre á 

disposição de V. Exas. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Santa Comba Dão, 14 de Julho 1936, 

manuscrita. 

Santa Comba Dão 14/7/36 

Excelentissimo Senhor 
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Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos e desejos de muito boa saude. Eu desde Domingo 12, que me encontro no 

concelho onde viu a luz do dia o grande homem Doutor Oliveira Salazar. 

Para não massar V. Exa. não menciono nada, porque nada vi em termos. Portanto não temos 

relatorio e isso para V. Exa. deve ser um descanso porque não se enfastia com as minhas 

descrições. 

Eu tenho uma familia que é a cousa mais pandiga que na terra existe. Quando me sentem uns 

dias fora, apezar de muito me massarem, não se sentem bem, sem mim. 

Agora recebi uma carta para não me deter mais aqui e seguir. Elas agora teem razão, está lá 

correspondencia em que se diz “S. Pedro á vista. É o tal! 

Mas como cousas serias, a minha fotografia não se entende, levarei fotografo de Coimbra. 

Depois, para apreciação de V. Exa. naturalmente irei ahi ao escritório, pois que tenho que levar 

a minha bondosa filha á Mãe
498

. 

Desculpe a carta não falar em assuntos d’arte, mas nada vi, nada comprei e só gastei dinheiro, e 

estou aqui ouvindo um rádio irritante com canções jocosas á mistura com o assassinato de Calvo 

Sotelo. Sigo a Coimbra, ver as damas e seguir viagem ao S. Pedro. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Sr. Dr. Com a maior consideração mtº 

obgº  

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Julho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 16 de Julho de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Ante-hontem quando regressei de Santa Comba Dão, vim aqui encontrar, 

carta de V. Exa. que muito agradeço e incluso cheque, conforme nela dizia que ia, tratar de 

fotografar e ver o sam Pedro, segui hontem daqui para a Trófa, com um fotografo, que tirou a 

chapa que envio e duas fotos. Váe numa foto, colado todas as indicações que devo dár sobre 

este caso. Rogo o favor de querendo me mandar amanhã sexta-feira, depois de verificar, um 

telegrama apenas com a oferta. Não querendo não manda telegrama nenhum. Minha filha 

regressa amanhã a Lisboa e váe no rapido da manhã. Era para eu a acompanhar e ser o portador 

destas cousas para V. Exa. mas resolvi não ir. 

Recomendações da Aurora. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta Dom João – Arregaça – Coimbra 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Julho 1936, 

dactilografado. 

=263 L coinbra 20= 18 =11/40 

despachei hoje 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Julho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 18 de Julho de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia. 

A minha filha Maria de Lourdes, seguiu hontem sexta no rapido da manhã para Lisboa ou 

Sintra. 
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A Aurora segue por estes mais próximos dias, para as caldas de Sam Germil, fortissima zona de 

aguas quentes, quasi encostadas ao rio Dão no districto de Vizeu. Envio um apontamento da 

região, para onde ela váe durante 15 dias ou um mez, e isto porque ela váe animada da melhor 

boa vontade, de percorrer a pé com o rapaz e com as indicações que ali lhe derem os aquistas, 

em geral gente de aldeia e padres, aquela região, pois diz que quer ganhar para um cordão. 

 
Neste pequeno croquis, vê V. Exa. terras importantes, como Parada de Gonta, solar da Dona 

Branca de Gonta Colaço, e de seu pai Thomaz Ribeiro. 

Oliveira do Conde – onde ha 4 anos foi por minha indicação, com o Viana, e que tem na igreija 

um tumulo jacente, e um rico Sam Pedro de cadeira, etc, etc. Pode ser que a rapariga, consiga 

alguma coisa. 

Desta região daqui até ao mar, nada mais tem aparecido, nem ninguem tem escrito, dá a 

impressão de que morreram as creaturas. O meu agente de Montemor, tambem nada tem dito, e 

parece que anda envolvido na agricultura. 

Conforme telegrama de V. Exa. segui de automovel daqui em direcção a Agueda, depois tomei 

á esquerda e dahi a pouco estava na Trófa, ali adquiri o Sam Pedro que truxe no carro e hoje 

envio a V. Exa. despachado em grande velocidade ao domicilio. Tem algumas mutilações, 

conforme eu expliquei, mas a verdade é que lhe arranjei mais um Sam Pedro. Peças boas 

inteiras ou partidas sam difíceis de arranjar. Diz aqui a minha rapariga, que este sam Pedro, tem 

cara paracida, com o que eu vendi em tempo para o museu. Dirá ela bem ou mal? 

O que me pareceu foi pequena a oferta, mas V. Exa. dá sempre o que quere. 

Devo declarar-lhe que este sam Pedro, foi arranjado pelo meu novo colaborador no vale do 

Vouga, pessoa hoje pobre, mas ilustradissima, pertencendo às familias Meyreles, Lobos, Sousas 

e Costas de Castelo Branco
499

, que frequentou aqui matemáticas na Universidade de Coimbra á 

25 anos e depois foi casar com uma saloia de Requeixo no vale do Vouga onde reside 

modestamente. Envio junto o croquis, da região que ele está trabalhando e para onde eu em 

breve tambem vou, e junto váe copia do relatorio que dele recebi hoje, assuntos vistos hontem, 

pois que o procurei quando fui buscar o sam Pedro e não o encontrei. Nesse relatorio, veja V. 

Exa. as minhas chamadas a encarnado. 

Escrevi hontem ao Morgado da quinta de Vila Nova d’Anços, visto na carta ultima V. Exa. me 

ter procurado o que havia a este respeito. 

Resumo da parte em que está trabalhando o sr. José Meyrelles Lobo. 

 
Junto guia do c. ferro. 

Sam Pedro……………………………….. 

Caixote e carroça…………………………..20$00 

Meus respeitos e da Aurora para V. Ex. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 
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De V. Exa. muito grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João – arregaça – Coimbra 

Nota – Vou ter com o homem 5ª feira, nessa altura a Aurora já está para o seu itenerario. Depois 

regresso aqui, e sigo a colher os elementos da falda do Bussaco, Penacova a Lorvão, que 

tambem me levam alguns dias. 

 

[ANEXO] 

Copia Em 17 de Julho de 1936 

Relatorio feito por o sr. José Meyrelles Lobo, residente em Requeixo. 

Contando os seus trabalhos realisados em 17 do corrente. 

+++ 

Amigo e sr. Saraiva 

Comunico-lhe que lhe descobri o seguinte: Um Espirito Santo em pedra, que foi desenterrado há 

10 anos, numas obras que fiseram numa capela, num sitio onde passei, deve ter de altura 0,75 a 

0,80, está sentado numa poltrona, conservando entre as mãos um crucifixo, aonde está pregado 

um Cristo mas que lhe falta a cabeça. O espirito santo é barbado e tem mitra, envolvido num 

manto, querem vende-lo. Descobri mais uma Senhora da Conceição com menino ao colo, numa 

das mãos e na outra mão segura uma bola. Tem corôa na cabeça, está envolvida num manto é 

toda de pedra e deve ter de altura 0,80. Tanto esta como o Espirito Santo não são coloridos, 

mesmo genero do sam Pedro. Na mesma terra á [sic] mais um Sam Bento, digo Sam 

Bartolomeu, em pedra, mas que não pude ver, diser ser mais pequeno do que esta senhora da 

Conceição, tambem querem vender a santa e o sam Bartolomeu. Na mesma terra á dois quadros 

antigos a oleo, pertenceram á casa de um morgado. Na mesma casa á tambem um oratorio em 

forma de chalet indiano, em madeira preta. O oratório tem um metro de alto, muito antigo e com 

rendilhados, tem dentro um crucifixo com o senhor, e uma santinha tudo em madeira, mas tudo 

antigo, e é provavel que a dona queira vender. Fui á antiga quinta do Morangal, existe lá uma 

capela antiquissima, com grandes altares e dourados. Vi lá um Santo António, Sam Francisco, 

Sam Tomé de chapeu e barbado, Uma santinha com menino ao colo, um menino Jesus, um 

santo com cabeça partida, um santo com livro na mão, um Cristo numa cruz. Ha lá tambem uma 

nossa senhora da ascensão, deve ter um metro, todos coloridos, mas…sam todos de madeira. 

Vale a pena ir ver e caso lhe convenha comprar, escreva para o dono, que vive em Affife do 

Minho. 

Em Espinhel, existe um bispo, sam Fructuoso, não é colorido, tem na mão direita dois dedos 

partidos, e falta-lhe o baculo ou bordão, em pedra muito antigo, de altura 1,10, está numa capela 

abandonada, em que não há já culto, naturalmente o venderão, mas é preciso falar com a 

comissão frabriqueira. Em Paradela, a Nossa Senhora da Graça, está outra vez no altar ha tres 

meses para cá, foi inventariada pela comissão frabriqueira, tem ainda muitas elevações não se 

vende, apesar de já lá ter uma nova de madeira. Fui á Casa do Fidalgo da Trófa, hoje em poder 

de ouros, á mais de quatrocentos anos, e apesar da capela estar transformada em arrecadações, 

não vendem o bom quadro pintado em tabua que ali se encontra. (minha nota. Este quadro é 

muito conhecido e deve ser um bom quadro gotico, dada a importancia passada destes senhores 

Lemos etc. da Trofa e de Sortelha, os dos túmulos Silveiras de Góes e de Trófa – S. Nunes) 

Estive em casa do feitor do conde de Sucena, na Borralha, tem ali arrumados uns castiçaes 

grandes de estanho e um cruzeiro de pedra, diz que não pode vender sem auctorisação do conde 

que vive em Cintra. Em Recardães, não vi nada, em termos, disse-me o prior do Espinhel que 

tudo o que de antigo havia, foi comprado á muitos anos, pelo pai do actual conde de Agueda, e 

que ele mesmo na visita pascal todos os anos, nada viu em condições nas casas que visitava. 

Esqueceu-me de dizer que na igreija de Recardães, apenas existe um santo de pedra sem cabeça. 

Falta-me apenas ir a Aguieira, Lamas do Vouga, e Pinheiro, e ver a casa do tal Padre de 

Alquerubim, que já morreu á muitos anos, o que tenciono faser domingo dia 19 do corrente 

mez. Como vê fiz os melhores esforços para lhe ser agradavel e muitas coisas com a indicação 

que o senhor que ahi tem em livros velhos que se referem a esta antiga região, cujos maiores 

donatários na antiguidade foram realmente os duques de Bragança e condes de Barcelos, que 

ainda conservam aqui vestigios, no seu palacio arruinado que era na terra onde eu vivo, 
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Requeixo. E hontem esteve um dia de grande calor, pois sahi de minha casa ás cinco da manhã e 

só regressei ás nove da noite, sempre a andar a pé, andei seguramente 7 léguas. Parece-me que 

hade ficar contente com os santos que pode comprar. 

Estive já no lugar onde existiu a capela da senhora dos Envendos (Minha nota veja V. Exa. no 

Pinho Leal, na palavra Requeixo, e ali vê a noticia desta antiga antiquissima [sic] capela, que 

parece, que á data da feitura do Pinho Leal, a capela ainda existia, e afora vejo que já caiu. A 

noticia é curiosa, leia, e veja o que o nosso homem diz agora – S. Nunes) 

Já lá não está a capela ha muitos anos, nem vestigios é tudo uma terra lavradia e mais abaixo 

uma fonte ainda hoje conhecida, pelas aguas de senhora das Febres. A antiga imagem da 

senhora das Febres (Leia bem o Requeixo). 

Está na capela de Penães (deve ser muito boa) 

Foi encadernada [sic] de novo e serve ao culto. A senhora dos Envendos, pequena imagem 0,25 

de alto, esta num pequeno armario da mesma capela na sacristia. Tive-a nas minhas mãos é em 

madeira, tem um menino ao colo (e se nós a apanhássemos Senhor Vilhena? veja pelo Requeixo 

que é antiquissima) Adiante da quinta do morangal, há uma capela que é da senhora da Piedade, 

só tem santos ao culto. 

Agora peço ao meu amigo o favor de vir na quinta feira a minha casa, será bom traser um carro 

de dois cavalos, pois no que veio no outro dia não cabe nada. Verá aqui os moveis que ainda 

pertenceram aos duques, e depois vamos aos outros lugares. É favor mandar-me um postal a 

diser se vem ou não, o que eu lhe aconselho pois poderam vir outros comprar antes de nós. Sam 

imagens antigas e que devem ter muito valor. Desculpe-me o mal escrito mas estou um pouco 

incomodado de saude pois já não sou para estas cousas. Seu amigo e obgº (ass.) José Meyrelles 

Lobo 

 

Nota: Copia fiel do que enviou o nosso colaborador. As partes a encarnado, sam como já disse 

notas minhas, para exclarecer [sic]. Não se esqueça de ler no Dicionario do Pinho Leal, a nota 

referente a ---REQUEIXO--- 

Ali vê o que se diz da tal capela, distante desta terra, mas que tem o nome de Senhora dos 

Envendos. Estou com vontade de ver a tal santinha que tem o nome supra e de a apanhar, quer 

diser comprar. 

Tiradas estas notas e copia dezoito de Julho do ano de 1936 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Telegrama de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Águeda, 21 de Julho 1936, 

dactilografado. 

=283 L agueda  127-6-24-1605 = 

 

= tudo corre bem – saraiva 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 26 de Julho 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

R. dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Aveiro 26 Julho 1936 

Exmo. Senhor Ernesto Vilhena 

Recebi em Coimbra, carta com dinheiro que agradeço, segui logo para fora e desde 5ªà tarde que 

ando trabalhando. Comprei proximo de Agueda (Barrô) uma boa peça, não lhe envio foto por 

ser desnecessario. Para tanto trabalho uma só peça. 

De V. Exa. mtº obgº 
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a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Julho 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 27 de Julho de 1936
500

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos e desejando o bem estar de Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor 

Dr. Julio, sou a comunicar-lhe que conforme deve saber por minhas anteriores 

correspondencias, ando por fóra desde quinta-feira, tendo feito trabalhos em metade da dita 

quinta feira, sexta, sabado e parte de domingo. 

Nesse serviço, comprei apenas a estatua que envio hoje despachada em grande V. ao domicilio. 

Éconforme váe escrito a lapiz, pelos mordomos da terra, chamada A Nossa Senhora do não te 

rales, terra de pandigos. 

Estava numa capela publica no ano passado sendo substituída, por outra de madeira, em Barrô a 

6 quilometros de Agueda, arranjada por intermedio do agente de Requeixo, de que eu mandei á 

dias o relatorio. 

Falta-lhe apenas a cabeça do menino, que eles se comprometeram a ver se a conseguiriam 

encontrar em entulhos da capela referida. Como V. Exa. poderá verificar é uma boa peça de 

estatuaria, das poucas boas que hoje aparecem. 

Como aqui tinha mais facilidades de a encaixotar, a meu modo, e para ir em boas condições de 

acondicionamento, truxe-a [sic] para aqui e daqui a despachei hoje. Já aqui não tenho ninguem e 

amanhã sigo para Aveiro onde estou, de modo que V. Exa. escreverá para ali: Pensão Hotel ao 

caminho de ferro – Aveiro. 

Preço e despesas ficará ao critério de V. Exa. lembrando que é uma peça boa e não inferior á 

que V. Exa. comprou em Tentugal. 

Do relatorio que enviei, e que acima me refiro, vi apenas de geito Um espirito Santo, de que em 

breve mando a foto, que tirei, e a Santa que envio hoje.  

Todo o resto que o homem me mandou diser e que eu enviei a copia da carta eram cousas reles 

em que confundiam pau com pedra e com sucatas que nada valiam. Durante esse tempo quasi 4 

dias corri, não só as terras onde vi estas 2 peças, como aquelas onde vi cousas que nada valiam, 

e noutras nada. Portanto de Aveiro a Agueda e contornando a pateira escura ou de Fermntellos, 

percorri metodicamente as seguintes localidades: Requeixo – Carregal – Mamôdeiro – Oya – 

Fermentelos – Perrans – Giesta – Piedade – Espinhel – Paradela – Barrô – Fuachos – Recardães 

– Em Borralha (palacio do conde da Trofa, onde na capela me disseram existir, um quadro 

gotico e que era uma autentica porcaria) e Agueda. 

Já vê V. Exa. uma grande massada para uma só compra, triste vida esta dos santos e sua 

aquisição. 

Vim aqui encontrar um postal que junto lhe envio do Padre de Samule – Colos, para ver que não 

descuramos o assunto, e que se vê que o padre está aborrecido com o caso, esperemos, pois não 

á [sic] outro remedio. 

Por hoje sem outro assunto, sou de V. Exa. muito grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Exmo. Sr. 

Antonio Saraiva Nunes da Rocha 

Quinta de D. João 

Arregaça 

Coimbra 

Samuel 25-7 

Soure   Exmo. Sr. 
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 À margem esquerda: R. cheque 1.500$00. 
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O meu silencio é apenas devido ao descuido e mais nada, de que espero serei desculpado. O 

individuo que tenha a boneca da Judia era um tal D
or

 Peixoto, de Arnôia, concelho da Certã. A 

ocasião não é oportuna para vender a imagem, quando o fôr, lho comunicarei e preferirei. O 

homem de Montemor veio aqui hontem, não sei o que queria, pois não estive para o aturar. 

Como V. Exa. tem arte para descobrir coisas antigas, se encontrar uma maquina de escrever em 

bôas condições de conservação e preço, era favor comunicar-mo. 

Desculpe o laconismo, estou à pressa e o correio está à espera. 

Respeitosos cumprimentos do 

De V. Exa. atº V
or

 

a) Pe. José Henriques Cerveira 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 1 de Agosto 1936, manuscrita. 

PENSÃO avenida 

Largo da Estação – AVEIRO 

Aveiro, 1 de Agosto de 1936 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Lisboa 

 

Muito estimo a saude de V. Exa. e sua Exma. familia. 

A Aurora como disse está para proximo de Vilar, e escreveu-me hontem dizendo estar ali a 

banhos muito padre, com quem se tem relacionado e que ali perto Beijos – Cabanas e 

Oliveirinha ela espera conseguir alguma cousa. Recebi a carta de V. Exa. com data de 29 p.p. 

que agradeço e o incluso cheque 1.500.00 pagamento da ultima viagem que agradeço. Como era 

uma peça muito boa esta e o S. Pedro e que não andam aos pontapés, digo com franqueza a V. 

Exa. que esperava por a virgem 2.000 e pelo S. Pedro 2.500, mas está tudo muito bem. Já 

mandei recados e escrevi, para procurarem na capela a cabeça que me disseram que estava lá. Se 

aparecer envio-a logo a V. Exa. 

S. Thiago de Louroza – tambem terá o seu dia, não me esqueço. 

Vou-lhe contar que durante estes dias em que não lhe escrevi, tenho sempre andado por fóra e 

nada consegui. 

Estive em S. João de Loure – na igreija há cousas interessantes e na Capela de S. Silvestre um 

bom S. Paulo e S. Pedro que estam ao culto e um Calvario de pedra, vamos a ver se aqui o padre 

me vende alguma cousa, o que espero. Estive em Oliveirinha, nada. 

A galinheira, minha nova agente, disse-me para ir á Murtosa ver uma Sant’Ana e um Esp. Santo 

que se vendem na igreija. Se tiver camionete, vou lá hoje. 

Esta mulher prometeu que me arranjava muita cousa e nada, apenas me deu a indicação supra. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Aveiro, 1 de Agosto 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena
501

 

R. S. Bento 187 

Lisboa 

 

Aveiro em 1/8/36 

Conforme minha carta d’hoje fui à Murtosa, mas os santos eram simplesmente madeira Sec. 

18º. 
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 À margem esquerda: Postal em 3/8/36. 
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Estive aqui com o fotografo dos museus Aveiro e Coimbra, que tem lá uma fotografia dum S. 

Pedro de pedra (?) para me dar, mandada tirar pelo Dr. V. Correia, em que este diz que é o 

Melhor S. Pedro que há em Portugal. Depois de a ter em meu poder a enviarei a V. Exa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Nota de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Agosto 1936, manuscrita. 

Do Pinho Leal
502

 

Guilheiro 

Comarca e concelho de Trancoso 

Orago S. Pedro apostolo 

Bispado de Lamego 

O comendador de Malta de Cernancelhe [sic] apresentava o cura. 

Foi vila e tinha foral de 1231. 

Foi cabeça de Viscondado, que D. Pedro 2º deu a Pedro Jáques de Magalhães, fidalgo aragonez, 

que por causa do arcebispo de Zaragoça, se passou a Portugal, com D. Isabel mulher do Infante 

D. Pedro, filho de D. João 1º. Foi governador das Armas da Beira, e na Batalha de Castelo 

Rodrigo, derrotou completamente o Duque de Ossuna, general castelhano. Casou e teve 

sucessão. 

Fonte Arcada 

Visite V. Exa. esta localidade e admire os seus grandes palácios mediavais [sic] e na igreija 

matriz as 3 belas tabuas, Crucificação – Desposórios – Sacrificio. Este tríptico deve ser da 

escola nacional do sec. 16º isento de influencias flamengas. 

A 2 leguas de Cernancelhe, visite V. Exa. o imponente Convento de Távora a 3k de 

Cernancelhe o Convento da Ribeira, aqui perto o Recolhimento de N. S. do Carmo de 

Freixinho, com a sua formosa igreija.  

 
 

x Salzedas – Convento importante. 

Igreija monumental. 

Panteon dos Marialvas 

 

x Guilheiro – Matriz da Ordem de Malta 

Rica imagem de S. Pedro em pedra. 

 

De caminho visite a Matriz de Sernancelhe, e verá um belo portico com imagens goticas. Foi 

fundada em 1210. 

Tem proximo Fonte Arcada de Belos edificios de epoca remota e com belos quadros goticos na 

Matriz. 

Coimbra 18/8/36 

a) S. Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Agosto 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 26 de Agosto de 1936
503

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que as aguas lhe tenham feito bem e esteja bem de saude, assim como a Exma. 

Senhora Dona Amelia e Exº Senhor Dr. Julio. 

Recebi o lindo postal da pedra Bela e vi nele tudo quanto me mandava diser. 

Tenho saido mas nada, nada. O farrapeiro gordo de estação de Alfarelos, trouxe-me á dias a 

presente santa de que envio duas fotos. 

Veio num saco e regressou no mesmo, diga V. Exa. se a pretende e quanto vale. 

Entreguei logo ao fotografo do Museu, o recado para ele ir arranjar as fotos do S. Pedro de 

Arouca, tinha-o encontrado hontem e tinha-lhe dado a direcção de V. Exa. disendo que sahia por 

estes dias e portanto que as enviasse ele directamente a V. Exa. O homem veio aqui hoje e 

disse-me que já as tinha enviado, mas creio que seguiram hoje para ahi. 

Amanhã voltarei a escrever a V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça – Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Agosto 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 27 – Agosto 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exas. 

Neste correio envio mais uma foto para a apreciação de V. Exa. Váe registada. 

As minhas agencias podem considerar-se mortas. 

Aguim – desde o Natal que não quer saber de esculturas, alega que dá muito trabalho e nada se 

compra. 

Ovar – seguiu já para o Brazil. 

Taveiro – á muito que não encontra nada.  

Montemor o Velho – 

Soube o nome de V. Exa. e quer negociar directamente. 

Alfarelos – Mandou tirar-me a foto que hontem enviei (Santa) em 2 posições, e quer sempre o 

maior preço. 

Requeixo (Vale do Vouga)  

A ultima montada por mim arranjou o S. Pedro sentado e a Santa boa, ultima que lhe vendi, e 

agora este Espirito Santo de que envio a foto registada. Eu tambem tenho viajado e nada tenho 

encontrado. Desejava seguir para a Beira Alta, uns dias  e tenho andado para sair já á alguns 

dias. Devo sair amanhã sexta á noute. 

Venho pedir a V. Exa. auxilio financeiro para essa viagem. Se as fotos que eu enviar não 

agradarem, V. Exa. paga-me as viagens. Agradando eu compro pelas importâncias que V. Exa. 

marcar e V. Exa. não se emporta com esta despesa, está bem? 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Setembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 7 de Setembro de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito agradecido por a carta de V. Exa. com data de 5, sou a desejar que V. Exas. estejam bem. 
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Sobre assuntos á volta da Figueira, não tenho esperanças nenhumas. Tanto o novo paroco de 

Tavarede que tem medo do povo que é diz ele comunista, como a J. paroquia da Brenha, não 

vendem nada. Senhoras do Ó em Moinho das Ondas ou Tocha, não á nada. Atravessando a 

ponte de ferro (defronte do c. ferro da Figª) e seguindo para a outra banda, por estrada magnifica 

encontra 1º Lavos, depois Paiãp e a seguir Marinha das Ondas. Na Marinha das Ondas procura 

V. Exa. por um lugarzito chamado Cozinheiro. 

Tem este lugarejo uma capela que é semi-publica e na sacristia váe encontrar ym magnifico 

Sam Miguel de pedra arrumado. Tem um moderno no altar da capela, mas o povo tem mais fé 

com o velho. 

Fiz todos os esforços para a sua aquisição, mas nada consegui. 

Para os lados da Brenha e numa estrada moderna encontra-se a 30k da Fig. Foz, uma localidade 

chamada Tocha. Tem esta importante localidade, uma grandiosa igreija que pretendiam 

transformar em Mon. Nacional. Esta magnifica estrada continua para diante, mas não sei se já 

chegará a Ermida (concelho de Mira) onde estam 3 santos bons, entre os quáes uma Senhora do 

Ó, antiquissima, que não é grávida, e tem menino ao colo. Descrito isto em meus relatorios. 

De resto absolutamente nada em vista ou realisavel nos concelhos de Coimbra, Figueira da Foz, 

etc. Mas se V. Exa. achar indispensável a minha presença ahi, marcará os dias, e estarei ahi 

numa pensão ás ordens de V. Exa. 

Da Santa remendada a barro, nem tinha dado por tal, só quando a comprei nisso reparei, mas se 

V. Exa. quizer eu fico com ela. 

Do Espirito Santo, como V. Exa. diz que ele não é grande cousa, muito me obsequiava em me 

dar na volta do correio uma decizão, pois eu teria facilidades em agora o encaixar noutro sitio, e 

porque vejo que V. Exa. tem imensos. 

Em eu estar parado. Gasto até ao fim de cada ano uma boa meia duzia de contos, para resultados 

negativos. Os meus agentes e eu morremos. Não á nada, e o que á, não se vende. Mas não 

julgue V. Exa. que não me mexo. Amanhã 3ª vou eu a Cercal (Verride) ver se consigo 

fotografar ou identificar uma Santa de pedra, e depois direi. Os meus respeitos para a Exma. 

Senhora Dona Amelia. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça – Coimbra. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Setembro 1936, 

manuscrito. 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena
504

 

Grande Hotel Portugal 

Figueira da Foz 

 

Coimbra, 9 Setº 936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos para V. Exas. sou a dizer-lhe que conforme dizia na minha carta 

fui hontem ao Cercal (Soure) onde vi uma Santa que me tinham indicado, e que é uma 

vergonha, não presta. E é infelizmente tudo assim. Estive com o Sr. Morgado da Quinta de S. 

Thomé, proximo de Soure, onde está a N. Senhora de Finisterra. Os fidalgos fazem em breve a 

escritura de partilhas e mandaram pôr de parte a Imagem para Venda. Quantos contos pedem? 

Veremos. O Morgado tem-se interessado, pois V. Exa. prometeu 500.00 de gratificação. 

Admor e obgº 

a)  Saraiva 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Setembro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 11 de Setembro de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de hoje, que muito agradeço. 

Vejo que V. Exa. recebeu toda a minha correspondencia e ainda está bem disposto pois viu tudo 

rapidamente. 

Desculpe o papel. Cozinheiro, tomo nota e lanço a oferta nos mesmos apontamentos. 

Quinta de S. Thomé (Soure) da familia Vasconcelos. 

Feitor o senhor Morgado, muito bem conhecido de V. Exa. 

O S. Tomé, imagem não vendem, pois só puzeram de parte a senhora da Finisterra. 

Aproveitando a explendida disposição de V. Exa. submeto á sua apreciação, este meu alvitre. É 

V. Exa. ir ali amanhã sabado, ou domingo á tarde, falar com o Morgado, ver novamente a 

Imagem, e fazer-lhe a sua oferta maxima, que tanto pode ser liquidada ali no acto da resolução, 

como á familia em Lisboa, afóra esse preço, dirá V. Exa. ao Morgado, feitor que se lhe reserva 

esc. 500$00, para ele, pois já em tempos se lhe ofereceram. 

Senhora remendada a barro, registo a liquidação do caso para V. Exa., fará o favor de diser se 

posso despachar para Lxª e se tem lá quem receba. 

Espirito Santo, registo a desistencia de V. Exa. vou a ver se fica no Museu M. Castro. 

Ferragens – era favor V. Exa. diser-me o preço que dá por as tres tabuas e dois cartões, pois 

assim ficava o assunto arrumado e despachava para Lxª. 

Cercal – a Santa a que eu me refiro em minha carta anterior era em casa da familia Dr. Ruas de 

Carvalho. Na capela publica está, um E. Santo pequeno que é grande mono e uma senhora em 

pedra a que cortaram a corôa em tempos, mas que nada vendem. Esta capela é publica. A santa 

é realmente senhora das Neves. 

S. Thiago de Louróza – nem resposta a cartas quasi todas as semanas. O intermediario que tinha 

naquela região nunca resolveu nada, por absoluta intransigencia do padre. 

Existe nessa região da Figueira da Foz, uma igreija que me parece ser interessante, dada a 

quantidade de imagens, que lá tem. Nunca lá fui, mas creio ter no arquivo um postal, que vou 

procurar do padre. Por mais que rebuscasse não consegui encontrar o postal referido, ma 

lembro-me perfeitamente que era um postal muito amavel do Pe. de Quiaios, terra que foi muito 

importante e onde se encontram no dizer do reverendo, muitas imagens de merecimento e 

grande valia, mas creio que o reverendo dessa época á tres anos, não andava muito bem com o 

povo, motivo de nada poder faser.  

Ereira – quando regressarem a Coimbra, passem por Maiorca, e mais adiante um pouco, procura 

á direita o caminho para Ereira, chegado a esta localidade, pede para visitar a igreija, e repare na 

sacristia no explendido Sam Miguel, que ali está arrumado, faz parte dos meus relatorios 

anteriores. 

Para ir á Quinta de S. Thomé, falar com o Morgado, passa novamente o carro, para a outra 

banda, segue o caminho que seguiu para ir ao Cozinheiro, e na Marinha das Ondas, toma a 

estrada para Soure. Chegado a esta localidade, procuram o caminho para Vila Nova de Anços, e 

antes de chegar a esta localidade, a dois quilometros antes, encontra á esquerda a Quinta de S. 

Tomé. Seria explendido, pois que apanhava lá o Morgado feitor, ir amanhã sabado depois do 

almoço. Mas para maior certeza de o encontrar, V. Exa. fará o favor de seguir mais esta minha 

indicação. Chegado que seja a Soure, mete o carro em direcção ao edifício dos Paços 

Municipaes, e aqui procura por um irmão do Morgado, que é empregado da Camara, para este 

dizer onde se encontra o irmão feitor de S. Thomé, isto é, se estará na quinta. Estando na 

Camara Municipal de Soure, queira V. Exa. pedir para lhe ser mostrada a antiga bandeira da 

Camara, que é digna de nota, por ser única em Portugal; Dizem-me ser uma colcha indiana de 

alto valor aplicada a bandeira, pois que pertenceu a um convento daquela região. Pretendo 

apenas com estas minhas cousas, faser com que V. Exas. vejam o maior numero de cousas, já 

que teem que passar pelos sitios. O irmão do Morgado feitor e que é empregado da Camara 

Municipal, chama-se tambem Morgado. 

Meus respeitos para a Excelentíssima Senhora Dona Amelia. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 
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a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra. 

P.S. A menina Aurora anda com uma grande telha e contou-me que esteve a expandir os seus 

ciúmes com V. Exas. coitada! 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Setembro 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Grande Hotel Portugal 

Figueira da Foz 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena. Coimbra 11/9/36. 

Depois da carta de hoje enviada para o correio, lembrei-me que me tinha escapado qualquer 

cousa. E na verdade assim foi. V. Exa. tomará nota, para ir podendo ser no domingo á tarde ou 

2ª feira. 

Alhadas de Baixo: - 

Em casa do Dr. Elizio, as filhas é que mostram, dizendo haver <e é certo> no sobrado 

arrumadas varias imagens, entre as quaes um E. Santo grande – S. João – N. Sª etc. São 

senhoras muito amaveis e que mostram logo. 

Alhadas de Baixo: - procurar pelo padre, rapaz novo, muito amavel, tem aqui na igreija varias 

cousas e um S. Miguel na sacristia. É o paroco tambem de Alhadas de Cima, que V. Exa. 

conhece, mas a igreija está interdita. 

De V. Exa. com a maior consideração Mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Nota de Saraiva Nunes, s.l., 19 de Setembro 1936, dactilografada. 

Itenerario do dia 19 de Setembro de 1936 

(Sabado) 

Ermida – Padre Julio Alves dos Santos 

Mira – ver as igreijas e capelas e casa do senhor Visconde. 

Meu agente é empregado das Finanças – sr. Luiz Martins Viana 

Ver as indicações do meu agente nesta localidade 

Mira No Areal – João Bixaróne, santo de pau, pescado na rede. 

Na Praia – Heitor Galito, tem tambem santo de pau. 

Covões – Ver o Santo Antonio, de J. Ruão, muito visitado e que claro não se vende. 

(carta do senhor Vilhena) 

Ver terras a que se referem os postais juntos 

Covão do Lobo 

Cordinha 

Covões 

Ver terra importante a seguir a Cantanhede e sua igreija (?) 

Cantanhede – Da imagem da Senhora da Nazará, eu ir falar com o padre, este veio á dois anos 

de Souselas, tenho boa recomendação Senhor Cónego Ramalho e Senhora do Remungão. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Requeixo, 24 de Setembro 1936, 

manuscrita. 

Requeixo em 24/9/36
505 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 
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Estimo que tivessem chegado bem. Ficou tam arreliado hontem em não ter vindo nada no 

correio, da foto do tal S. Pedro (?) que segui ao meio dia viagem. Hontem estive em Ois da 

Ribeira onde á 2 anos lhe comprei o S. Pedro bom sentado e a Sta. Ana, e vim encontrar uma 

peça que não me parece ser S. Pedro. Junto a foto. Na boca tem um pequeno orifício, comoverá, 

do diâmetro de um cigarro, garotada dos garotos irreverentes da terra. Pedem caro pela peça, 

não dando margem a lucro. 

Diga V. Exa. o maximo que dá, para Coimbra. Depois fui a S. João de Loure, liquidar o 

Calvario, que virá para aqui, casa do meu agente para seguir quando nesta região houver mais 

cousas. Vou almoçar para depois ir para Oliveira do Bairro, ver se faço negocio com a Sta. 

Barbara de que por ultimo mandei a V. Exa. a foto. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

P.S. 

Desculpará o papel. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Setembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 27/9/36 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a devolução da fotografia do E. Santo, que agradeço. 

Rogo o favor de me dizer se recebeu uma carta minha, com uma foto, deitada no correio da 

Costa do Valado em 24. 

Era a foto do tal S. Pedro, que afinal creio não ser, pois não vejo vestigios das chaves. 

Se recebeu essa carta rogo o favor de me dar resposta, nela relatava os meus trabalhos desses 2 

dias e dizia que estava para seguir para Oliveira do Bairro, para o padre resolver da Santa 

Catarina, que dei aqui foto a V. Exa.  

Ele disse-me que por sua parte, estava tudo bem, mas que precizava de consultar a comissão 

fabriqueira, o que fazia por estes dias. 

De V. Exa. com a Maior consideração 

Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Outubro 1936, 

manuscrita. 

Em transito 3 – Outubro 1936
506

 

Comboio Porto a Coimbra 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Cá ando nas viagens, que até ao presente teem sido pouco auspiciosas. 

Hoje calhou a vez para ir á Louroza, proximo do Porto, terra como disse que nunca visitei, o 

meu agente de Ovar é que cá veio varias vezes, e eu escrevi quasi uma dezena de cartas ao 

padre, sem este nunca me responder. Vim á sorte, e tambem por V. Exa. muitas vezes ateimar 

comigo para eu tratar do caso. Junto mesmo os bilhetes da camionete de Coimbra à Louroza e 

d’aqui ao Porto, pois o regresso é feito no comboio do Porto a Coimbra. Isto para se certificar 

que hoje andei a tratar do S. Thiago de Louroza. 

Cheguei ali ás 11 da manha, e com o espirito de curiosidade fui primeiro á igreija, que vasculhei 

d’alto a baixo, sem encontrar o S. Thiago. Preparei-me para entrevistar o Pe. e bati-lhe ao 

ferrolho. Homem com cara de poucos amigos, tipo dos seus 70 anos, recebeu-me, nem bem nem 

mal. Quando lhe toquei no assunto que ali me levava, deu 2 pulos e disse-me, olhe que eu por 

causa dessas brincadeiras, de varias pessoas andarem-me a massar por causa do Santo e de 

outras que eu sabia que de fim igual iam á Igreija, resolvi traze-lo para casa. Falou-me no 

França do Porto e varios que o queriam. Citou-me ofertas grandes. Depois levou-me ao quarto 
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delle onde mo mostrou. É realmente boa peça com 0,90 alto á côr natural ou caiado. Disse-me 

ele que era da primitiva igreija da Louroza, sitio onde hoje é terra de semeadura e onde não há á 

centos de anos vestigios de igreja, apenas ossadas, e que deveria estar no nicho de frontaria, 

mesmo o orago, ainda hoje de Louroza é S. Thiago. 

Mostrou-me o cofre e disse-me pegando em baralhos de notas, isto é freguezia rica e padre rico. 

Até agora mandei vir pedra d’ança para um mausoleu para mim. Etc. Mas como o senhor cá 

veio de proposito e para acabar com esta perseguição ao S. Thiago, eu quero 2.000.00, menos 

nem um real e é resolver até 5ª ou Sabado da semana que vem. Um copo de vinho e 

amavelmente poz-me na rua. Veja V. Exa. e responda na volta do correio, se pode dár os 

2.500$00 que é para o meu trabalho. 

2ª feira entra em scena Cantanhede e Cadima. Vae tudo agora seguidinho. Não tem razão de 

queixa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) S. Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Cantanhede, 5 de Outubro 1936, 

manuscrita. 

Cantanhede 5 Outubro 1936
507

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Hontem fui á Camarneira. Reuniu a irmandade e já aqui tenho as 2 Senhoras, custaram um 

pouco caritas. 

Recebi aqui hoje o telegrama de V. Exa. que me enviaram pelo correio hoje de Coimbra. 

Hoje vou depois de almoço falar com o Pe. d’aqui a respeito da Senhª Nazaret e depois vou dar 

a 1ª passiata a Cadima. 

Só 5ª vou buscar e despachar no Vouga, o Santo de Lourosa. 

Já levo de Coimbra na camionete a caixa pronta. Antes disso o Pe. está para a Régua. 

Na 4ª feira envio de Coimbra as 2 imagens de Camarneira e o mais que haja por aqui. Amanha 

3ª devem de Coimbra despachadas a V. Exa. a Santa que V. Exa. comprou quando ali esteve e 

as ferragens. Já deixei tudo pronto para esse efeito. Do Vale do Vouga (Requeixo) tambem V. 

Exa. deve receber por estes dias 2 caixas com o Calvario que marcou a 500.00 e de que lhe 

entreguei aqui a fotografia. 

Rogo o favor de <para Coimbra> me mandar ámanha 3ª em Vale Telegrafico ou cheque pela 

Caixa Geral dos Depositos em nome de Aurora de Jesus Pereira, mandar 2.000.00 que depois 

fazemos contas. 

O dinheiro que tenho não me chega para 5ª feira. 

De V. Exa. Mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Outubro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 7 de Outubro de 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. Hontem enviaram daqui a Grande V. ao domicilio dois caixotes 

contendo, cousas compradas e pagas, por V. Exa. na sua ultima viagem. Um contem todas as 

ferragens, e o outro contem, a tal santa que vendeu o farrapeiro de Alfarellos. Junto a guia 

respeitante a estas duas caixas, Nº 34961. Ando tam fora destas cousas de Coimbra, que só ha 

dois dias é que sube, por o farrapeiro me ter contado, que o Nascimento que está aqui a viver á 

perto de tres meses, e isto porque o farrapeiro a quem eu tinha presenteado com duas fotos da 

santa escavacada que váe agora, as mostrou ao Nascimento e este palerma lhe disse que a santa 

valia mundos e marafundos
508

. Se a dita fosse minha tinha-lhe atirado com ela á cára. Como 
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disse de Cantanhede, recebi um telegrama de V. Exa. e uma carta hoje referente ao caso de 

Lourosa, agradecendo o titulo de Ilustre Investigador. Entendo ser mais pratico em 

correspondencias futuras, V. Exa. abolir nas cartas o Exmo. Senhor no Saraiva Nunes, e tratar-

me só por Saraiva ou como queira, o Exmo. Senhor e Ilustre Investigador, é a V. Exa. que se 

deve aplicar, pois é ilustre em tudo, e não eu simples mortal. 

Vou faser um relato de todas as minhas investigações, até ao presente: --- 

Figueira da Foz, vim aqui falar com o sr. Cardoso, negociante de moveis na Rua da Republica e 

Presidente da Junta de paroquia e confraria de Brenha. Disse-me ele, que nada, se podia faser 

sem auctorisação do Governo
509

. Que tinha falado com as autoridades da Figueira e estas o 

aconselharam que nada fizesse, sem auctorisação superior. Depois na mesma Rua fui falar com 

o medico Dr. Alberto França Borges, Nº 75, que é o dono do Sam Miguel do Cozinheiro. É 

pessoa muito rica e fiz-lhe dentro das bases que V. Exa. me deu, uma boa oferta, disse-me 

terminantemente que não vendia, nem aconselhava o povo a vender; visto a capela ser semi-

publica. Fui neste dia 1 de Outubro, á Figueira da Foz, porque sabia ser neste dia a abertura do 

Seminario desta cidade e encontrar ali os padres da região e assim tive ocasião de falar 

demoradamente, com os padres das seguintes localidades. 

Tavarede – Padre de Jezus Bastos, alegando o pouco tempo, apenas alguns mezes, que tem de 

permanencia naquela terra, o pouco contacto que tem com aquela gente, e ainda o cazo do seu 

condiscípulo padre Caselho de S. Martinho de Arvore, terminantemente declarou que por agora 

não vendia. 

Quiaios – Padre Antonio Gomes Sam Miguel, era já meu conhecido de Podentes ao pé de 

Penela, mas vagando Quiaios sua terra natal, está agora aqui colocado. Obtive das imagens que 

aqui pretendia a mesma resposta quasi que do padre supra, mas estas mais agravadas, relatando-

me os casos passados ali á 7 anos por causa dos paramentos que tinha o antecessor vendido, e a 

revolta do povo por esses panos velhos, que chegaram a vir em comissão ter aqui Coimbra com 

o Governador Civil, dizendo-me mais o padre que apezar dele ser da terra, os seus conterrâneos 

em caso semelhante nem mesmo assim o poupavam. 

Em 3 do corrente segui para a Louróza, e daqui já sabe ate ao presente o que se passou. É caro 

mas é uma boa peça, e é identico ao que está na igreija da Moita, perto da Anadia onde 

estivemos no ano passado, só com a diferença que este está pintado. Tenho nas listas ofertas de 

V. Exa. por cousas que devem ser bem piores. E sem chegar o dia de amanhã em que eu o tenha 

dentro do caixote não posso cantar vitoria. Eu queria entregar Mil escudos ao padre de sinal, 

mas o grande bruto disse-me logo que isto não era negocio de gado, para se darem sináes, que 

bastava a palavra dele de homem e de sacerdote. Vamos a ver se assim será. Como ele disse tem 

0,90 de alto, e o padre pô-lo em minimo preço de esc. 2.000$00, importancia que juntamente 

com 500$00 mais de m/ lucro V. Exa. aprovou em seu telegrama de 4 e carta de 5 do c/ mez. 

Ainda sobre o versado em sua ___
510

, sou a diser que os agentes coitados, muito fazem e que 

nós não podemos passar sem eles, não é pelos conhecimentos que de assuntos de___
511

, mas 

sam nas suas terras elementos inprescindiveis [sic], pois conhecem a região a palmos e nós 

vamos com os olhos fechados, e ao senhor X e Y, as portas sam rapidamente abertas e a mim 

ficam muitas vezes desconfiando. ___
512

 Domingo ia em viagem sem esperanças de qualidade 

alguma, e ia até a pensar o seguinte: Se fôr mal sucedido, deponho o caso nas mãos do Senhor 

Vilhena, e ele que encarregue o Costa Guerra, ou outro do Porto que é mais perto, para 

continuar com o caso. Mas afinal fui bem sucedido. Quantas arrelias e massadas o Manuel de 

Ovar, passou para vir de bicicleta de Espinho a Lourosa, e que quantidade de cartas, que eu 

recebia do homem a contar-me que nada fazia com o padre, um verdadeiro sudario. 

Estive já por duas vezes em Oliveira do Bairro, em casa do padre Maneta a tratar do caso da 

Santa Catarina, que esta na igreija e que V. Exa. tem a foto. Fiz tambem uma boa oferta, mas diz 
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que hade falar com a Comissão frabiqueira que pela parte dele está tudo bem, que resolvendo 

depois escreve
513

. 

Em 4-5-6 de Outubro de 1936 estive na região de Cantanhede, que vou expor. 

Para Mira não cheguei a ir, porque não podia porque então não podia ir buscar o S. Thiago. 

Cantanhede – O prior rever. Marcolino Marques Veloso, recebeu-me muito bem, e disse-me que 

se podem computar por algumas desenas as pessoas que pelo mesmo fim, compra de imagens o 

teem procurado. Nada vende do que esta dentro da igreija nem isso pode faser sem auctorisação 

superior, diz ser tambem amador de cousas do passado, visto que é do tempo em que no 

seminario de Coimbra, teve por professores A. A. Gonçalves – Quim Martins, Eugenio de 

Castro, em vida de Dom Manuel Correia de Bastos Pina. Que encarregou uma casa do Porto de 

tirar os interiores mais importantes. não só ___
514

 daqui, como da Varziela, aconselhou-me a ir a 

uma casa da localidade comprar ___
515

 postais ilustrados (envio alguns a V. Exa.) 

Que em breve serão postos á venda tambem os referentes a Sam Pedro e outras imagens de 

pedra. Disse que tinha varias arrumadas e que foi durante o tempo em que ele está a paroquiar 

que as poz ao culto. Citou-me a pequena Santa Luzia Senhora da Nazaré e outras mais. 

Cheguei-lhe a oferecer pela Senhora da Nazaré, escudos 1.500$00, sorriu, agradeceu mas que 

nada, nada
516

. Que para mostrar a sua boa vontade de me ser agradavel, me indicava ali algumas 

cousas de moveis antigos espalhados por diversas casas, que talvez vendessem. Falei-lhe nos 

santos da capelinha que esta na feira dos porcos, nada, nada se vende. 

Padre que tem gosto nestas cousas, freguezia riquíssima, e que vive muito bem. Tem a casa 

luxuosamente montada, onde nem telefone nem maquina de escrever falta, chaufage, já V. Exa. 

vê o luxo deste comparado com a maioria dos colegas. 

Camarneira – como disse a comissão lá da capelita das almas reuniu-se e vendeu. Vam estas 

duas imagens, no estado em que estavam, e como V. Exas. as viram, despachadas em G. 

Velocidade, senha Nº 35003 ao domicilio, com portes já pagos. Dentro váe um embrulho com 

dois diários, com artigos do Dr. V. Correia, e com postais ilustrados de Cantanhede. 

Cadima – Fui lá duas vezes, em 5 e 6. 

A capela de Santo Amaro é do Estado, tem ali apenas duas imagens de pedra, muito velhinhas, 

de 0,70 e 0,60 cada, que é Santo Amaro e Santo Antão, disse-me o padre rapaz novo que está ali 

á dois anos, muito timorato, que aquela capela é dentro dos povos daquelas redondezas de uma 

devoção extraordinario [sic] e de grande interesse para ele, que seria o fim do mundo se se 

vendesse algum santo ou se de lá fossem substituídos por outros mais bonitos. A terra tem mais 

uma capela particular do Conego Chorão, que vive no Brasil, tem apenas uma santa de Louça da 

Vista Alegre.  

___
517

, estive com o padre e com o Presidente da Junta, comerciante na localidade. Joaquim 

Marques da Costa, homem dos seus 60 anos, tesoureiro da irmandade desde longos anos. 

Declarou o padre que nunca viu outra Senhora do Ó senão aquela ___
518

. Dizem que tem sido 

apreciada por desenas de pessoas que conhecem a arte e antiguidade, mas a outra grávida, que 

nunca ali existiu. Lá vi detráz do altar mór a Senhora da Piedade com o Cristo nos braços e com 

os dizeres nas costas, ofereci por ela 1200$00, por o padre me ter dito que ___
519

 da residencia 

exteriormente, para a obra estar pronta e que não havia dinheiro, não disse que sim, mas 

tambem não disse que não. Vamos a ver. Dei as minhas investigações por terminadas nesse dia, 

e hontem voltei novamente a casa do Marques da Costa, que me indicou varias casas 

particulares onde podia procurar cousas antigas, e… ver da tal senhora do Ó, que ele nunca 

conheceu nem ouviu falar, fui a essas casas e nada, nem ninguem me sabia dar fé de tal cousa. 

Este cavalheiro ficou com a minha direcção e de na loja ir sempre falando a varias pessoas a ver 

se algo descobre. 
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Nas Pedras Ásperas, que ele paroqueia, os santos sam de madeira e carunchosos.  

A senhora professora do Sanguinheiro, não esta boa da cabeça, pois se ninguem me soube dár, 

nem com a mais leve pista, como é que ela sabe tanto? 

Diz o padre que tambem paroqueia Zambujal, que tem ali alguma cousa arrumada e que talvez 

convença o povo a vender para comprar outras cousas. E que existe ali uma senhora Dona Maria 

Zuzarte de Mendonça, que tem cousas, em pedra. Na verdade a informação do padre é 

verdadeira, porque á anos estive em casa dessa senhora, que tem cousas magnificas, mas não me 

recordo de ter visto as cousas em pedra. Esta dama é prima do Dr. Jayme Cortezão, e a unica 

descendente do grande navegador Gonçalves Zarco. Tem esta dama, não só casa no Zambujal, 

mas o solar mobilado com preciosos moveis em Arazede, proximo da casa onde comprei, o Sam 

Pedro que está no museu Machado de Castro de Coimbra.  

Uns sarreiros (homens que negoceiam em sarro das adegas) já meus conhecidos e que sam de 

Lorvão, deram-me em Cantanhede agora a seguinte informação, que julgo ser de merecimento, 

visto eles serem homens serios. Que por o governo ter mandado fazer a restauração geral do 

convento de Lorvão, se sabia da existência de pedras espalhadas por varias freguesias de 

Penacova, e que no lugar de Chelo, existem duas, que o governo quer para Lorvão, que vizos de 

verdade terá isto? Como tenho que fazer em pesquisas naquela região, devo sem falta estar ali 

na segunda-feira da proxima semana, afim de dar uma volta geral á região. 

5ª feira devo despachar na estação, mais proxima de Louroza, o santo. Depois irei a Canedo, 

antigamente Mosteiro de Canedo, que fica para aqueles lados, ver o Négus, nome que o 

reverendo de Louroza dá ao Sam Pedro orago daquela freguezia, e que á pouco foi 

barbaramente pintado por pintor ordinario. 

E depois sigo para Rio Meão, para ver o que se passa referente aquela senhora de pedra sentada, 

com menino ao colo, ahi 0,34 de alto, igual aquela que tantos carinhos de V. Exa. e do Dr. 

Vergilio Correia, levantou e que mandaram fazer moldagens em gesso, que estava aqui num 

pintor para reparar. Como sabe ha mais Marias na terra, e aquela santa não era unica. Estas duas 

peças seram por mim fotografadas, e depois direi. Eu pasmo com aqueles cavalheiros do Porto, 

onde isto tudo fica perto e bom caminho não tratam destes assuntos. Ou não se querem massar, 

ou não sabem pesquisar a historia antiga das terras onde deviam, com frequencia insistir. 

Já vae longa esta massada, e depois para a semana continuarei, sobre o que de interessante vir. 

Nossos respeitos para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. Já 

perfilhei o garoto que entrou hoje na escola. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Outubro 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena
520

 

Coimbra 11-10-36 

Tive que modificar o meu itenerario [sic] e andei 2 dias fóra 5ª e 6ª. O S. Thiago está aqui segue 

amanhã 2ª muito bem acondicionado, acompanhado por 2º Relatorio e fotos. 

Rogo me diga se na semana finda recebeu o seguinte: --- 2 caixotes c/ compras já pagas. 1 caixa 

com 2 imagens da Camarneira e 1 Calvario e Peanha (2 vol) de Requeixo. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Outubro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 12 de Outubro de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Deve V. Exa. estar de posse do meus relatorio, registado com data de 7 do corrente mes,  bem 

assim de todos os meus envios, que na semana passada fiz, e que volto a mencionar, duas caixas 

com ferragens e santa coroada
521

, cousas estas já por V. Exa. liquidadas, e ainda por outra caixa 

com duas imagens da Camarneira
522

 e mais duas caixas, com o Calvario de S. João de Loure
523

, 

e cuja guia de despacho feito em g. velo., na estação do Eirol no Vale do Vouga em 8, nº 1741, 

hoje envio. Acuso recebida carta registada com data de 6, contendo um cheque de escudos 

2.000$00, á conta de emprestimo, que agradeço
524

. 

Para melhor regularidade de serviço, e como tinha que ver numerosas terras resolvi faser de 

automovel a viagem ao norte, visto que não era maior a despesa e que de meu trabalho tirava 

maior proveito. Justei para isso com o meu chaufeur habitual um preço barato de 70 centavos o 

quilometro e segui. 

Descreverei assim as minhas viagens de dias 8 e 9 do corrente mez. 

Sahi desta cidade em quinta feira, dia 8 do corrente, e a primeira terra a visitar foi Borralha, 

proximo de Agueda, onde comprei a um particular o calvario que hoje junto envio, não valia a 

pena estar com fotografia e se V. Exa. o não quiser fará o favor de mandar devolver. Ficando, 

V. Exa. dará o que quiser, pois foi cousa barata e não valia a pena deixar ficar lá. 

Segui em direcção a Lourosa, para liquidar o caso do Sam Thiago, foi cousa imediata, meteu-se 

dentro do carro, e depois fomos almoçar a convite do padre. Segui depois o caminho de Canedo, 

que se V. Exa. quiser visitar o que acho conveniente, toma o seguinte itenerario, á saida de 

Lourosa, encontra uma tabuleta que dis Termas de Sam Jorge, da estrada nacional a estas 

termas, sam 6 quil. depois continua a estrada mais 7 quilom., tudo estradas magnificas e 

encontra a localidade acima citada de Canedo,que se chamou outrora “Mosteiro de Canedo” 

devido a ter tido outrora aqui um convento, de que ainda encontramos grandes vestigios na 

igreija, que tem magnificas talhas, mesas com sereias no altar-mór, e em desenas de cousas de 

talha, arrumada, em varios pontos, mas nem uma única peça de pedra dentro da igreija ou 

arrumada. Tinha-me em tempos escrito o antecessor deste actual paroco, que ha muitos anos 

estiveram ali uns curiosos do Porto, que levaram carradas de preciosidades em panos, louças, 

etc. etc. 

Na frontaria da igreija, encontra-se um Sam Pedro sentado
525

, sem barbas frizadas, com grandes 

chaves na mão, ahi de 1, metro, pescoço alto, pintado recentemente a variegadas cores, que é 

conhecido em toda a região pelo Negus, podia-lhe ter tirado uma fotografia, mas não valia a 

pena, porque na verdade os padres e o povo teem razão, é perfeitamente a cara do Négus, é uma 

cousa perfeitíssima. 

O Zé povo esta dando um certo cavaco com a brincadeira, possivel é que o vendam. Está na 

frontaria da igreija, mas não em nenhum nicho, que lá não existe. 

Está por baixo da torre sineira, em janela que foi tapada e era destinada tambem a sinos. O 

orago desta freguezia é Sam Pedro. 

Voltando novamente á estrada nacional, cortei mais adiante á direita e passando por São João de 

Ver, fui a Rio Meão, envio uma foto da frontaria da igreija, que é romanica e váe ser 

considerada monumento nacional. Quando estava a tirar a fotografia, o Zé povo despovoou-se e 

foi para o pé de mim, com grandes perguntas pata que era e para que não era. Vê V. Exa. com 

uma lente um Sam Thiago colorido no nicho, mesma altura deste seu, sem barbas frizadas, mas 

tambem muito bom. Esta terra é um grande centro industrial de ferro e madeiras, de modo que 

vejo ser cousa dificil a aquisição deste. Para o lado direito, fica a sacristia que tem porta para o 

exterior. Tem por cima da porta um nicho que agora está vazio, por á cerca de um ano o padre 
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de lá ter tirado a imagem com medo de ser roubada, que já expliquei a V. Exa. ser uma virgem 

coroada sentada, com menino ao colo, peça ahi 0,30 centimetros de alto o maximo
526

. Genero da 

celebre que aqui veio a restaurar ou encarnar, e que V. Exa. e Dr. V. Correia, mandaram fazer 

moldagens em gesso. Não a fotografei agora, porque o padre estava para Espinho, e a santa 

estava fechada na sacristia e ele tinha levado a chave. Eu ofereci no ano passado mil escudos, 

veja V. Exa. até onde se pode levar, pois que o mais importante está feito
527

, que foi ser tirada. 

Mas talvez seja melhor V. Exa. quando passar para o Porto, ir por lá. Tenho lhe indicado muitas 

cousas para aquele lado e caso curioso, tudo quasi á beira da estrada nacional. Fui ainda a Fiães 

onde não encontrei nada. Por ser tarde fui ficar a Oliveira Azemeis e no dia seguinte de manhã 

de 9, estando fortemente a chover, entrei numa quinta a dois quilometros de Oliveira e se vê da 

estrada nacional é direita que tem um grande solar e capela grande, na capela encontrei mas não 

pude fotografar, por o tempo estar escuro e chuvoso e ser pedra pesada e dificil de transportar 

para o outro lado, no chão colorida em pedra de ança, com gatos na retaguarda de ferro, 

comprimento 0,80 por 0,60, um explendido e antiquíssimo calvario com as tres figuras, disendo-

me o caseiro que aquela pedra estava antigamente num nicho á entrada do portão que dá para a 

antiga estrada, antes de haver a nacional e que o patrão Dr. Beleza de Oliveira
528

, com medo que 

se estragasse o mandou retirar para a capela. É da devoção daqueles lugares, porque chamam ao 

São João Evangelista, Santo Ovidio, é o advogado dos ouvidos. A quinta chama-se do Àlméu. 

Já escrevi ao Dr. Beleza a ver se quer vender o calvario. Depois encontrei Travanca, fui visitar o 

padre Pinho, que já á dois anos me vendeu duas imagens, que V. Exa. comprou, sendo uma 

Senhora da Piedade e outra uma virgem coroada ahi de 0,80 com menino ao colo, muito 

pintado, e que V. Exa. as puzeram á cor natural da pedra. Tinha lá ainda o Sam Simão, de que 

junto foto ampliada. Está ao culto mas o padre vende-o já. Este padre não é para pedidos a 

Bispos, nem a ninguem. O Sam Simão tem de altura 0,70, não tem defeito mais do que a falta da 

aste, que vê da cruz <ou Báculo> rendilhada. 

É pedra de ança, não é cavado, é colorido verde, encarnado, dourado. Tem abaixo a indicação 

de Sam Simão. A cara é metida para dentro e o nariz largo e achatado. Na testam [sic] 

conhecem-se muito bem as rugas. 

V. Exa. dirá se quer e quanto dá. Fui depois á Branca visitar o arcipreste de esta região Padre 

Manuel Conde, que á tres anos me deu boas informações e vendeu muita cousa. Agora não sabia 

de nada, mas sempre me foi dizendo, “olhe que quem não aparecer esquece.” 
529

 

Envio hoje em grande velocidade, ao domicilio, o seguinte: 

Uma caixa grande, contendo um Sam Thiago de Lourosa, e uma caixa pequena com um calvario 

de Borralha ao pe de Agueda. Guia nº 35099. 

Rogo a finesa de me diser se recebeu na semana passada o seguinte:  

2 caixas com as ferragens e santa do farrapeiro, assuntos já liquidados. 

1 caixa com 2 santas da Camarneira. 

2 caixas com o calvario de São João de Loure. 

Junto a V. Exa. a conta destas cousas e anteriores. 

Os meus respeitos, para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. De V. 

Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça – Coimbra. 

Nota: - A seguir estou tratando de ver o que se consegue em Mira e dar a volta ao Concelho de 

Penacova e faldas da Serra do Buçaco.  

 

Coimbra 12/10/36 

C/c com o Exmo Senhor Ernesto de Vilhena 

     Lisboa 

2 Senhoras da Camarneira (preço da lista de V. Exa.)……………………..700$00 
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1 calvario com peanha de S. João de Loure (marcado por V. Exa.)……….500$00 

1 S. Thiago de Lourosa (marcado por V. Exa.)…………………………..2.500$00 

1 calvario, com os pés partidos de Borralha – Agueda……………………....50$00 

Em Coimbra, embalagem do S. Thiago e carroça c. ferro e caixa de este calvario 

……………………………………………………………………………….25$00 

1ª viagem á Lourosa…………………………………………………………49$50 

Desta ultima viagem de 8 e 9, metade do dispendio, em carro…………….100$00 

          3.924$50 

Em 6 de Outubro, envio do favor de V. Exa………………………………2.000$00 

         Resta   1.924$50 

Nota – não meti em conta o que não é nada, nem embalagens de cousas de Camarneira, nem do 

Calvario de S. João de Loure. 

E de viagens foi só o citado acima de 1ª visita a Lourósa 49$50 e de metade apenas da viagem 

de auto em 8 e 9 do corrente, pois que alimentação minha e do chaufeur foi por minha conta. 

Desde que V. Exa. saiu de Coimbra, fiz as seguintes viagens todas á minha conta; 

Ois da Ribeira – Requeixo – e Sam João de Loure – Oliveirinha – Costa do Valado, tudo no 

Vale do Vouga. Depois á Figueira da Foz e Tavarede. 

A seguir – Cantanhede – Camarneira – Cadima – e Oliveira do Bairro. 

Devo ainda dizer que da Santa Catarina de Oliveira do Bairro, de que entreguei a V. Exa. aqui 

foto, que tem a espada sobre a cabeça dum mouro com turbante, fiz todos os esforços e 

naturalmente não se arranja nada. 

Pode V. Exa. mandar o restante desta conta, pela c.g. de depositos de Coimbra em nome de 

Aurora de Jesus Pereira, visto me ser mais favoravel e ás vezes posso eu precisar e não estar 

nesta cidade. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Outubro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 16 de Outubro de 1936
530

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a agradecer as cartas de V. Exa. com data respectivamente de 

12 e 15 do corrente, que muito agradeço, e bem assim o tratamento que no principio delas me 

dá, que muito me satisfaz e ainda o cheque de data de 15 do corrente de 2000$00, como 

liquidação de n/ contas e ficando um saldo a favor de V. Exa. de escudos 75$00. 

Fiquei pesaroso em V. Exa. não ter gostado do crucifixo de S. João de Loure, se V. Exa. não 

tivesse mandado eu não o teria comprado, pois tambem não gostei dele e custou com 

pagamentos feitos ao meu agente escudos – 350$00 -. 

Cá registo a oferta de Mil escudos referente ao Sam Simão de que enviei a foto. Do São Thiago 

de Rio Meão, entendo ser dificil tira-lo, mas tentarei com o padre. E da santita sentada a mesma 

cousa. Ainda com referencia ao S. Simão de que enviei a foto, creia que é muito interessante e 

está arrolado, mas o padre e quem superintende na igreija nã se importam e vendem-no. 

Ferragens, iam dois tabuleiros de cartão, enrolados e embrulhados em pano, e o resto das 

ferragens como V. Exa. as encontrou. Fui mesmo eu que as tirei das tabuas e arranjei tudo na 

caixa. Foi tudo o que V. Exa. viu a não ser que tivessem caido no caminho o que é pouco 

provavel, pois eu arranjei tudo muito bem. 

Fotografia do Negus e Calvário do Dr. Beleza, tentarei ver se mando umas fotos quando por ali 

passar. 

Em 13 – Casas Novas – onde fui ver um santo que me ensinaram e que não prestava para nada, 

depois fui a Taveiro onde nada havia de novidade e a seguir segui para a Figueira em nova 

tentativa, que resultou como as outras infructifera.  

Em 14 – andei a passear aqui nos arredores de Coimbra e descobri para os lados da Estação 

Velha, numa aldeia chamada Coselhas, um bom retabulo gotico, que está metido numa casa 
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manhosa. Tirei a foto, mas não sei se ficará bem, ficando em ___
531

 V. Exa. Deve ter ahi 0,60M 

0,30 ___
532

 Cristo e dos lados tem pregados na cruz o bom ladrão e o mau ladrão, em baixo 

varias figuras. Pedra de Ança. Dos lados duas colunas, com florão a meio de cada. 

Este retabulo deveria ter pertencido talvez ao convento de Celas, que lhe fica ao cimo da 

encosta. Mais um pouco adiante de Coselhas fica um sitio chamado o ___
533

, onde existe um 

solar enorme a desfaser-se com grande capela pegada, que me disseram pertencer tudo á Sra. 

Viscondessa de Maiorca
534

, não vi a capela porque o caseiro que tem a chave não estava, mas 

disseram-me aqui em Coimbra, que existe ali uma imagem preciosa Renascença?, em podendo 

vou a ver. Como verificará estas duas descobertas ficam dentro da area da cidade e do Astoria lá 

em automovel, 15 minutos o maximo. 

15 – hontem fui de manhã a ver o que se passava em Ança, dei por lá umas voltas e nada. 

Como vê não descuro isto e estou sempre com um pé em cada lado. 

Convinha-me ficar com uma foto do Sam Thiago, que para ahi foi, para efeito de estudo, 

fotografei-o antes de sair daqui, para a semana com outras fotografias mando uma a V. Exa. e 

ficou muito bem. Tem-me esquecido de lhe mandar um belo foto [sic] de um retabulo magnifico 

que está em Eixo, na capela da senhora da Graça e que por julgarmos que ali não havia nada á 

dois anos quando ali fomos, só visitamos a matriz e mais nada, envio tambem para a semana. 

Eixo ao pé de Aveiro. Junto hoje uma carta para V. Exa. ler e rasgar, que se refere áquele Santo, 

sem braços, sentado numa cadeira, que há dias e logo apóz V. Exas. ahi chegarem eu enviei e 

que lhe chamam lá Sam Pedro e que V. Exa. diz lhe parece um Espirito Santo. V. Exa. ofereceu 

escudos 1.200$00, o homem ao principio pedia mil escudos e agora amarrou nos 800$00 e não 

sai disso. Vê V. Exa. que fica uma verba de escudos 400$00, a dividir para viagens para eu o ir 

buscar, para o agente de Requeixo que o indicou e para este cavalheiro que vive lá na terra e se 

tem interessado pelo caso e para mim. É para V. Exa. ver se pode dar mais alguma cousa, pois 

que assim ficaria eu melhor. Se essa verba fosse só para mim e para despesas estava tudo muito 

bem, mas como vê tem grandes divisões. Veja V. Exa. o que já lá fora pedem! 

Meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Dr. Julio. De V. Exa. com a 

maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

[ms.] 

Ois da Ribeira – Agueda – 9-X-936 

Meu Amigo´ 

Tenho recebido fructo, muito obrigado, pelos bons recados em me sêr agradavel sobre os meus 

meninos. 

Como em Semide não ha facilidade lembrei-me que talves aí o podesse-mos colocar na quinta 

agricola para aprendisagem de regente-agricola. 

O meu amigo dirá. 

Relativamente ao homem dos bigodes e do santo na adega não ha maneira de o demovêr. 

Ultimamente mandei lá minha esposa, que ainda é parenta da esposa dele, e, aqui para nós que 

ninguem nos ouve, ela tem mais geiteira para lhe disêr duas coisas assim com outras maneiras 

que nós não temos. Mais de 2 horas levou a entrevista que no resto resultou infrutifera. E eu já 

estava satisfeito de o aturar por isso a mandei lá. 

Disse ele que ou os 800$00 ou nada. Que os filhos não querem que ele o venda. 

Relativamente ao caso do Botão que me falou sobre o amigo Marques. Talvês não dê resultado. 

Pelo menos já. Se o meu amigo pensar nisso a valer entendo que o melhor é guardar isso lá mais 

para diante, quando ele já estiver mais esquecido do caso e que não desconfie, que nós ainda 

estamos interessados no caso. Ele é teimoso e muito desconfiado. 

Ou então, é como lhe digo, são os 800$00 se interessa. 
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Ontem depois que recebi o seu postal em que me disia que passava em Agueda para Oliveira de 

Azemeis, esperei-o, e se aparesse-se [sic] voltava-mos lá para o meu amigo ficar ciente que ele 

não sae dos 800$00. 

Pede o meu amigo que lhe diga quanto lhe levo pelas fotos tiradas e que faça preços de amigo. 

Claro que é mesmo o que já pensava fasêr. 

Por cada chapa com 2 provas      15$00 

Oliveira do Bairro Sta. Catarina S. João, relicário, e Ois  3 chapas 

         45$00 

Transporte a P. João         2$40 

Almosso [sic] e transporte a Oliveira do Bairro    18$20 

         65$60 

Como vê não meto em conta o tempo que por lá andei e a deslocação nem as 2 chapas 

Aguarda as suas ordens o que é 

Attº Amigo e Obgº 

a) Joaquim Tavares da Silva 

P.S. 

Na 3ª feira, só, é que recebi toda a correspondencia porque domingo não ha correspondencia e 

2ª foi feriado.  

Tiro sempre 2 chapas mas só meto uma em contas. 

O mesmo. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Outubro 1936, 

manuscrita. 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena
535

 

Coimbra 21-10-936 

Hontem á tarde resolvi ir na camionete a Travanca, dormi lá e hoje truxe comigo o Sam Simão, 

que acabo agora de lhe despachar, na inclusa guia. 

Amanhã é que vou à tal viagem, pesquizas da Sª do Ó, que me referi com m/ ultima 

correspondencia. 

Será mais uma desilusão? Não á meio de apanhar uma Virgem deste Nome; paciencia! 

Sexta devo enviar carta referindo-me ás ultimas campanhas de V. Exa. e ainda ás minhas 

ultimas viagens.  

Este Santo não deu grande resultado, mas enfim, é mais um. 

Não envie dinheiro sem ver se aparece mais alguma cousa. 

Envio a conta 

S. Simão, V. Exa. marcou 1.000$00 

Caixa, madeira e carroça        25$00 

  Total -         1.025$00 

É de um pezo fantástico, parece que está cheio de libras. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Outubro 1936, 

dactilografada. 

Coimbra em 24 de Outubro de 1936 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer o postal ilust. com data de 17 do c/ mez, e ainda 

a agradecer os 75$00 de saldo em m/ poder a favor de V. Exa
536

. 

Em 18 do corrente, recebi carta que igualmente agradeço, e á qual respondo: 
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Espirito Santo, sem braços de Ois da Ribeira, deixemos isso até que os homens um dia se 

resolvam a baixar, de forma a dar um lucro qualquer. 

Quiaios, não se faz nada com o padre, porque é essencialmente casmurro não faz V. Exa. ideia. 

S. Thiago de Louroza, estimo que V. Exa. tivesse ficado satisfeito, envio como recordação uma 

fotografia. Ficou um pouco escura. Váe partida porque V. Exa. costuma mandalas colar em 

pano para ser mais acomodatícia na carteira. 

Calvario do Dr. Beleza de O. Azemeis, escrevi e ele não respondeu, fica mesmo á beira da 

estrada nacional do Porto, quando V. Exa. passar para o Norte váe ver, pois deve gostar. 

Solar Viscondessa de Maiorca no Rangel, Coimbra, ainda para lá não voltei a ir, mas registo o 

que V. Exa. diz a esse respeito. 

Retábulo de Cozelhas, com os dois ladrões, tirei uma foto, mas o fotog. tem estado doente e 

ainda não me deu a prova, depois envio. 

Cadima – Vi o caso o melhor que pude, mas passarei, um dia por casa da senhora professora a 

ver se consigo mais alguns exclarecimentos [sic] dela. 

Ferragens – não faço ideia alguma das ferragens ou ferragem que falte. Não percebo como isso 

poderia ser arranjado. Estava-mos apenas nós aqui, pessoal da casa, e o barbeiro para me faser 

[sic] a barba, talvez este as tivesse tirado, aproveitando qualquer distração minha, visto ser 

creatura que aqui passa por ser de confiança. Tambem não sei.  

Devo declarar a V. Exa. sob minha palavra de honra de quem nem eu, nem nesta casa ninguem, 

tirou nada. Logo que encontre qualquer cousa importante em ferro ou metal, indemnisarei V. 

Exa. De resto esteja V. Exa. absolutamente seguro da nossa honradez. 

Vou entrar no assunto de explicação de minhas viagens até ao presente, em que há um assunto 

muito curioso a relatar. 

+++ 

Em 17 do corrente, sahi de Coimbra na camionete para o concelho de Penacova e regressei em 

20 de manhã, estive naquela região dois dias completos. 

Percorri as seguintes localidades: Penacova – Lorvão e Lava Todos, Casal de Penacova – 

Espinheiro – Sazes e Midões e Chelo, Contenças. Rebordosa 

Nada encontrei, nem de santos de pedra ou pau, nem nada que tivesse geito, uma cama ou outra 

em pau santo ou um quadro ou litografia reles, tudo exploradíssimo. As localidades acima 

descritas, estam agrupadas pela seguinte forma. Penacova, tem igreija. Lorvão, tem. Lava 

Todos, não tem. Casal de Penacova mão tem. Sazes, tem matriz e a ela vão ouvir missa, os 

povos das localidades de Midões, Espinheiro, Contenças e Cássemes. Chelo, tem. De Penacova, 

venderam á dois anos as imagens de pedra. Sázes nada tem. Lorvão, tem a riquíssima imagem 

de pedra que V. Exa. conhece muito bem e que vem no livro de mestre Gonçalves. Chelo, não 

tem nada em termos. 

Rebordosa, tem uma capela mas não tem nada em termos. 

Em Sázes, morreu á 19 anos o ultimo paroco, que fazia parte de um grupo de dois, que eram 

artistas canteiros de relativo mérito, tendo á 40 anos na exposição districtal de Coimbra, como 

consta do respectivo catalogo, apresentado algumas obras de pedra. Na igreija de Sázes, ainda 

se encontra um caixote com cabeças e braços de pedra, executados por os dois padres, mas nada 

de valor. As restantes aldeias que neste relatorio nam vam mencionadas, já as tinha percorrido 

em anos anteriores e no ano passado V. Exa. recorda-se que comprámos em Figueira de Lorvão, 

uma imagem coroada da Virgem. 

É uma região que está completamente limpa
537

, e contaram-me em Lorvão, que no verão os 

visitantes ao convento, e os veraneantes de Penacova, andam por ali á procura de tudo, o que 

seja antigo. 

Existe em Penacova, uma boa meia duzia de casas particulares, que teem magnificas cousas em 

antiguidades
538

, e que deveriam ter pertencido ao famoso convento. Em resumo, tirou-se dali o 

sentido. 

Do padre Julio da Ermida, onde almoçamos, e onde fomos para descobrir a outra Senhora do Ó, 

que ele me disse saber onde estava, pensei há dias o seguinte: Ele esteve em Barcouço 
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<concelho Mealhada>, largos anos, ali era orago a Senhora do Ó,a igreija ardeu completamente 

no tempo dele, ele disse-me que a senhora era em madeira e ficou no incendio, resolvi ir até ali 

ter com as antigas creadas dele, e com varias pessoas saber se teria havido alguma em pedra, em 

22 e parte de hontem 23, estive naquela terra e região, e conversando com varias creaturas, 

correndo casa por casa, abancando nas tabernas, relataram-me o seguinte: 

1º o neto do antigo e falecido sacristão, homem hoje de 30 anos, disse-me que ouviu dizer ao 

avô, por varias vezes, que o senhor padre Julio, tinha antes do incendio levado uma pedra 

velhinha, que representava a senhora do Ó, para casa dele, alegando que ali não era precisa para 

nada, pois estava arrumada, e que a destinava a oferecer ao Museu de Coimbra. Pasme! 

2º as velhotas filhas do antigo falecido armador de igreijas daquela localidade, fizeram identica 

descrição. Alem disso todas as creaturas da terra, quando eu procurava por uma senhora do Ó, 

em pedra, diziam, se houve, levou o padre Julio, como levou os azulejos todos da igreija para 

oferecer ao senhor Conde de Felgueiras, e para mais o senhor padre andava sempre á procura de 

pratos e cousas velhas, para a casa dele em Coimbra. Achava-se acabado o meu inquérito, e 

agora já sabemos que a senhora do Ó de Barcouço, que o padre Julio, tráz em tanto segredo, a 

tem ele, e está concerteza aqui em casa dele em Coimbra
539

.  

percorri ainda as seguintes localidades: 

Cavaleiros, com uma pequena capela sem valor algum, na localidade nada. 

Grada, não tem capela e nas casas nada. 

Vil de Matos, é sede de freguezia, e tem matriz muito arruinada. 

Nos altares, apenas um Sam Sebastião, com as mãos ambas atraz, col.. No chão, uma santa 

renascença em pedra colorida, horrivel, altura 0,70 e ao lado tambem no chão, uma santa gotica 

coroada com menino ao colo, colorida, 0,70 que não parece grande cousa, e que quando cá vier 

se pode ver pois é perto e tem boa estrada. Possivel é que vendam. 

Em casas particulares nada. Rios Frios, tem uma capela com galilé, mas era já tarde e as chaves 

não apareciam, creio que a capela tem qualquer cousa, existe aqui um poço que tem no rebordo 

um paneaux de azulejo com duas figuras interessante, mas tambem para quando V. Exa. cá vier. 

Regressei depois destas pesquisas com o meu agente desta região a Ança, onde dormi. 

Estas viagens descritas neste relatorio, sam todas á minha custa. 

Hontem dia 23, momentos depois de eu ter chegado, aparece-me aqui em casa uma senhora 

(tipo da minha ex-esposa) ahi dos seus 50 anos, mas bem conservada e aparatosa, de casaco e 

boina basca. Que era de Lamego, mas que estava em casa de umas amigas em Santo-varão, 

visto ter de vir a miudo a Coimbra a consultar os médicos, que lhe tinha morrido o marido e um 

filho, que estava quasi sem recursos, que eu era grande apreciador de cousas religiosas, e que 

tinha trasido de Lamego para vender, um quadrosinho a olio, uma santinha de madeira, e um 

calvario <pedra> que não era muito grande, pelo qual pedia que a minha generosidade desse 

700$00. Matei logo a mulher e disse para comigo cá temos a quadrinha dos falsificadores em 

acção. Disse logo que sim, que ia com ela para ver, ela com uns modos meigos, que não, que 

não queria que eu me massasse, que hoje 24 viria a Coimbra, mas que muitos afaseres, só podia 

aqui estar com a criada de gente amiga de Coimbra, á noute (veja os macacos, não querem que a 

obra se veja de dia), se não fazia transtorno vir á noute, eu disse que não, que com muito praser 

a receberia a qualquer hora. 

À bocado 3 da tarde bateram á porta e tive logo um prescentimento, e disse á Aurora, “olha que 

é o Viana, diz-lhe que eu fui para a baixa, mas que estou em Coimbra, e ele era na verdade, com 

uns modos amaveis a procurar se eu não sairia á noute que talvez cá desse uma saltada (era para 

a dama não vir debalde). Tenho tudo preparado e pessoal para a seguir, para entrevistar a dama, 

continuarei esta logo, afim de lhe expor o que se passa. 

Mas antes de entrar neste assunto, deverá dizer-me a sua apreciação com referencia á ultima 

pessa que lhe enviei e na qual o meu pobríssimo lucro será de escudos 100$00. O Exmo. Senhor 

Vilhena para ainda ser melhor pessoa do que realmente é, deveria dar-me mais um continho, 

porque estou quasi sem dinheiro e porque essa peça deverá valer os dois contos, e mesmo que 

não valesse, o Sam Thiago da Lourosa, como nunca mais tornamos a encontrar, pelo menos eu, 

mais nenhum. Estou convencido de que as duas peças, sam muito interessantes. 
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Estou já fatigado de tanto escrever, para agentes particulares, padres, etc. 

É uma luta titânica esta que estou tendo, por causa dos santos e despesas fantasticas. Às vezes 

dá-me a impressão de que remetendo-me a um silencio como tive durante largo tempo, não 

perdia tanto, como nesta luta tremenda em que agora ando. A despeza é simplesmente 

fantastica. Há dias um fotografo só por 3 manhosas fotografias que me tirou de que eu proveito 

algum tirei, santo sem braços, santa Catarina que está com uma espada por cima dum sugeito 

com turbante, e por a daquele calvario de Sam João de Loure de que V. Exa. não gostou e que 

para ahi foi, teve o descaro de me levar, escudos 63$00. Afóra auto e mil trapalhadas mais que 

diariamente dispendo. Uma verdadeira tragedia. De modo que V. Exa. tenha isto tudo em 

atenção. 

O Nascimento, dizem que está com uma Senhora do Ó, em vista pela qual pretende 10 contos, 

uma verdadeira fortuna. Quem sabe se terá mais sorte do que eu
540

, e será alguma daqueles que 

nós temos entre mãos. 

Saio amanhã domingo ao meio dia para fora numa viagem de 8 dias, V. Exa. fará a fineza de me 

responder para a seguinte direcção: 

ANTONIO SARAIVA NUNES. Posta restante. Castro Daire 

--- 25-10 de 936 --- 

Afinal o pessoal desconfiou, e só me apareceu aqui ás 9 da noute de hontem o Viana e não tive 

remedio senão aparecer-lhe. A dama segundo me contaram nessa noute, é creatura que se não 

porta bem, passa por amante do Viana e mora na rua das Covas, nesta cidade
541

. 

Ausento-me agora por 8 dias desta cidade, e de lá darei as minhas noticias. De pronto nada aqui 

no centro existe. E da quinta de S. Thomé, o Morgado, nada disse a respeito da Senhora de 

Finisterra? 

Os meus respeitos, para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. O pessoal 

daqui tambem se recomenda. De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça – 

Nota – como até hoje 11 manhã domingo não recebi noticias de V. Exa. com referencia ao 

ultimo envio, e m/ carta de 21, rogo me responda pª a terra supra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Fornos de Algodres, 2 de Novembro 

1936, manuscrita. 

Fornos de Algodres 2-11-936
542

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Retiro hoje para Coimbra. A viagem não sei quaes seram os resultados positivos. 

De Coimbra enviarei o relatorio e fotografias do que pude ver. 

Não sei se V. Exa. me chegou a escrever para Castro Daire. Só em Coimbra isso saberei. 

Rogo a fineza de me enviar para Coimbra, nome da minha governante o dinheiro do ultimo 

envio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Novembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra 4 Novº 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. 

Recebi agora devolvido de C. Daire o postal ilustrado que muito agradeço. Vejo que aprecia os 

relatorios dos meus trabalhos e pesquizas. 
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Estou tratando da feitura do de esta extensa viagem, em que muito terei a contar. 

No fim desta semana enviarei tudo acompanhado por fotos minhas, outras ampliadas, e ainda 

uma tirada em Fornos por um fotografo de feira, visto as minhas chapas se terem acabado.  

Foi uma viagem para mim muito penosa, pois tive de andar por serras grandes percursos a pé. 

De viagens anteriores e despezas nada V. Exa. me deve, mas desta reduzindo tudo ao minimo 

tenho que a facturar a V. Exa
543

.  

Não faça V. Exa. envios de dinheiro sem a recepção do relatorio proximo. 

De V. Exa. com a maior Consideração Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Novembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 7 Novembro 1936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida carta com data de 4 e um cheque 1.300.00 do S. Simão que muito agradeço
544

. 

Tambem recebi aqui devolvido de C. Daire um postal ilustrado que igualmente muito agradeço. 

Tenho já relatorio fotos desta viagem mas falta-me proceder a uma deligencia que reputo 

importante para complemento do mesmo, e para interesse de V. Exa
545

. Junto postal do dono e 

foto do alto relevo aqui de Coimbra em que há tempos falei. Se houver outra pessoa que esteja 

tratando deste assunto eu desisto. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Remete: Antonio Luis d’Almeida  

Semide 

 

Exmo. Senhor  

Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João  

Arregaça – Coimbra 

 

Semide, 2-11-936 Exmo. Senhor Nunes 

Recebi seu postal datado de 9 de Outubro que peço desculpa não ter respondido. Quanto ao 

quadro de parede de minha casa em Lordemão, queira diserme em carta qual o preço se for 

coisa que mereça apenas “talvez nada”. 

Seu adm
or

 

a) Antonio Luis 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Novembro 1936, 

dactilografada e manuscrita. 

Coimbra em 7 de Novembro de 1936
546

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Vou hoje relatar os meus trabalhos passados por terras da Beira Alta, no 

período que decorre de 24 de Outubro a 2 de Novembro, do c/ ano de 1936. 

Sam Pedro do Sul, aqui nada há em capelas ou na matriz digno de interesse ou valor antigo, 

indicaram-me que em Vouzella, existe um canteiro de apelido – Cosme, homem muito activo, e 
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que conhece toda a região de Lafões, e que algo poderia encontrar, Escrevi a este homem, 

vamos a ver a resposta. Estive aqui não só com o paroco que de nada sabia, como tambem com 

o sacristão Mario Batata, que me disseram que não conheciam na região nada em pedra do que 

eu procurava
547

. O orago da matriz desta vila (Sam Pedro) é madeira, peça ahi do seculo 18º. 

Segui depois a Castro Dayre, concelho muito antigo e que já há muito tempo, tencionava visitar, 

percorri não só a vila como todo o concelho que é extenso. Assinalaram-me aqui a passagem de 

dois homens de Penafiel, cujo nome me indicaram a morada e que no fim de escrito este 

relatorio, vou ali visitar a ver o que teem, e ainda o de uma senhora esposa de um capitão de 

Lamego, que procura toda a qualidade de antiguidades, menos imagens
548

. Fui à pensão onde 

estiveram hospedados os dois homens de Penafiel, e me disseram que eles neste concelho 

apenas compraram uma santa coroada e muitos quilos de metaes de igreija. Na vila nada 

encontrei digno de nota, nem em casas particulares nem na igreija, que é riquíssima e foi outróra 

importante colegiada, ausencia completa de imagens de pedra. Numa casa particular, encontrei à 

venda dois altos relevos em madeira dourada, representando o Sam Pedro e o Sam Paulo, cuja 

foto ampliada envio a V. Exa. para sua apreciação. Sam numerosos nesta linda vila os palácios 

armoriados, em que se revela a fortuna e ostentação dos seus antigos possuidores. Vemos por 

exemplo em casa dos Dom José de Aguilar, hoje ao abandono, por este viver em Sedovim no 

Douro, dois enormes salões, tendo cada um 12 cadeirões de sola
549

, belamente gravada, que tem 

sido muito apreciado por todas as pessoas de arte, além de desenas de moveis em estilo Imperio, 

etc., e tudo isto usufruído pelo feitor. Casa das Mendonças e Tavoras, tambem com belíssimas 

cousas, mas nas capelas destes dois solares nada de pedra ou que revelasse arte. Tudo muito 

rude e sem gosto. 

Passando às aldeias ---- Lamelas, enorme igreija, que foi do principio destinada a seminario, 

nada de notavel, apenas arrumado pois foi de outra capela o Sam Lourenço, cuja foto ampliada 

envio hoje. Moura Morta, aldeia bastante retirada da vila, tinha aqui a tal imagem arrumada que 

os de Penafiel levaram com menino ao colo, Senhora do Rosario, como ela era conhecida e 

coroada. Levaram tambem varios castiçães [sic] de estanho e uma lampada do seculo 17. 

Indicaram-me aqui que um deles é filho da senhora Emília da Cunha Ferreira Magalhães, rua 

Alfredo Pereira 23 a 27 de Penafiel, e o outro é um homem que o acompanha. Codeçais, tem 

uma capela ordinaria quase á entrada de C. Daire nada. Vila Pouca, tem tambem uma capela 

com imagem de madeira, e nada de pedra. Mamouros, não tem nada de notavel a igreija matriz, 

apenas paramentos de alguma valia
550

, o padre rapaz novo ficou de indicar o que pudesse ou 

soubesse. 

Picão, a matriz não tem nada. 

Pinheiro, na matriz nada em pedra, tudo roca e madeira. 

Ermida, monumento nacional, é conhecida pela igreija das siglas, ver livro publicado por Aarão 

de Lacerda, e fotos dos seus objectos de arte, hoje no museu de Lisboa. 

Alva, matriz não tem nada. Mosteirô, é capela nada tem. 

Gralheira, nada tem. Gozende, nada havia em pedra, mas só metaes que os de Penafiel 

compraram. Reriz, que dá o nome ao marquesado de Reriz, tem numerosos palácios 

abandonados, e outros em poder de gente pobre, sendo dignos de nota o dos Bandeiras, em que 

é notavel a capela Renascença de riquíssima talha dourada, ornada de boas imagens de madeira, 

sendo notavel o orago S. José com menino ao colo, e este com um ramo de lírios, é em pedra de 

ança colorida. Tem sido muito apreciado, os donos vendem, mas pedem um preço 

exorbitante
551

. 

Temos depois os solares do Morgado do Casal, em ruinas, capela decadente, pertença que foi 

dos Malafaias. Quinta da Boa Vista, etc etc. 

Igreija matriz desta localidade, parece uma sala de visitas, tal a profusão de dourados modernos, 

frescos e flores, nada, nada em pedra, defronte o semiterio [sic], tendo á entrada do portão, dois 
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santarrões, que sam dois monos, um em barro vermelho a desfaser-se e outro um anjo manhoso 

em pedra de ança. 

Proximo da igreija o antigo solar do Outorelo, cuja capela é agora palheiro estando a pia ou 

lavabo da sacristia cá fora na rua para o gado beber
552

. 

Fareja – 2 quil. De C. Dayre, não tem capela publica, apenas uma particular que não quiseram 

mostrar. Farginhas, a 4 quilometros de Castro Dayre, tem igreija matriz que andam a restaurar, 

nada de interesse a não ser uma santa Catarina e senhora da Piedade, ambas em pedra de Ança e 

que se encontram arrumadas na biblioteca do Snr. Bento Amaral de Mendonça e Falcão, esta 

nada tem de interesse a não ser livros ao abandono todos com capas muito antigas, o solar 

quinhentista tinha capela, mas esta foi mandada deitar abaixo pelo actual proprietario. Ficou 

resolver sobre a venda das duas imagens, com o povo
553

. Existe aqui um proprietario que é ao 

mesmo tempo artista, dizem-no descendente dum filho ilegítimo de D. João VI
554

. 

Chama-se Ayres, tem grande profusão de moveis torneados em camas e bufetes de varios 

tamanhos, adereços completos de Minas novas e diamantes, um explendido tapete arrayolos 

com figuras de animães, colchas de seda etc. Não consegui por mais esforços que fizesse, que 

me vendesse o tapete, unica cousa que me interessava. 

Por cima desta localidade e a grande distancia, fica S. Joaninho e Pendilhe que nada teem de 

estatuaria em pedra, apenas metaes que os de Penafiel, quiseram comprar mas de que não 

conseguiram a venda. Paroqueia as duas freguesias o reverendo Manuel Rebello. 

Quem váe a caminho do mon. nacional da Ermida, ou seja o templo das Siglas, que dista 7 

quilom. de Castro Dayre, avista na encosta da Serra varias aldeolas que visitei, as quaes por 

estarem na lomba da serra sam pobres, e nada possuem de antiguidades, ou casas boas, sam até 

cobertas na sua maioria a colmo, seguro por grandes lages de pedra, encontramos assim – Longa 

– Trancoso – Mução – Desfeita – Vila Seca – Ribas – ao fundo corre o rio Paiva, na encosta 

contrario [sic], encontramos Povoa do Veado, que é tambem como as outras aldeias manhosa, 

sem ter capela ou igreija. Popim, tem igreija matriz, mas com santos de madeira e roca, e sem 

nenhum em pedra. 

Fiz todos os precursos deste concelho a pé acompanhado por um homem, que me indicava o 

caminho. Muito deve existir ainda nesta região, pois que o concelho chega a ter aqui mais de 30 

quilometros de comprimento; indo quasi a Arouca. Deixei aqui ficar como meu agente o senhor 

Antonio Roza, ferrador, rapaz novo e activo que ficou de percorrer algumas aldeias e me 

comunicar o que apareça. Segui depois em direcção a Lamego, pois que para passar para outro 

concelho, tinha que passar por esta cidade. Aqui visitei a Senhora Dona Maria Ideltrudes 

Quintela Neves, esposa do capitão Neves, moradora na rua da Olaria, que me mostrou desenas 

de maravilhosas cousas, tanto em louça brazonada, como vidros, quadros, moveis e adereços
555

, 

que em dois anos tem encontrado nos concelhos por onde tem andado. Pareceu-me que 

negoceia, disse-me que Imagens de pedra ou madeira, não comprava por não conhecer o 

assunto. Indicou-me a casa da D. Henriqueta Josefina Monteiro da Cruz, cujo irmão era 

coleccionador de antiguidades, mas nada encontrei muito digno de nota.  

O museu está em obras á seis mezes, sendo vedada a entrada, mas lá consegui falar com o 

senhor Luiz Amaral, rapaz novo e muito amavel, filho do Director do Museu, que me mostrou 

tudo e especialmente as senhoras do Ó duas que eu tinha muito interesse em ver
556

. Esteve-me a 

contar que tambem é empregado do Museu, mas que ganha pouco e que o pai tambem só vive 

daquilo. Procurei saber se ao Museu, iam oferecer muita cousa e disse-me que sim, mas que 

muitas cousas não as compravam por falta de verba. Pedi-lhe então para ficar ali como meu 

agente de antiguidades, especialmente cousas de pedra, ao que ele prontamente acedeu
557

, 

vamos a ver o que dali sai. Encontrei encostado a uma parede num dos corredores, uma cama de 

pau santo com torneados, disse-me ele que estava ali á venda, pois que uma senhora tinha 
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pedido para ali estar. Pasmei, porque nunca tinha visto á venda em museus, objectos. É um caso 

parecido com aquele Cristo de marfim que V. Exa. comprou nas Caldas e que estava á venda na 

sacristia duma igreija. Segui daqui em direcção a Aguiar da Beira, apenas com o fim de ir à vila 

de Penaverde, que dista daqui 26 quilometros, que percorri a pé acompanhado por um homem, 

para fotografar a senhora Sant.Ana, que junto envio a V. Exa. para sua apreciação. É em pedra 

de Ança. Continuei para diante na camionete, e fui para a Vila de Igreija No Satam, aqui estive 

dois dias onde percorri a pé varias terras do concelho, pois fora outróra localidade importante e 

nela existiram tres conventos o do Tojal o da Fraga e o de Ferreira de Aves. Tojal, a igreija 

matriz é a do convento que de freiras ali existiu, por cima da porta de entrada tem os seguintes 

dizeres: 

DEDIC. ADO. A NOSSA. SA. DA OLIVA 1634. Acompanhado pelo Dr. Amaral capelão da 

igreija visitei esta em que me foi dito que nunca nada ali existiu em pedra. Tem maravilhosos 

altares de talha, ricos azulejos de tapete, que totalmente revestem a dita igreija
558

, e mais nada. 

Começa aqui a influencia do Museu de Vizeu, pois me foi dito que o capitão Almeida Moreira, 

já por aqui andou á procura de imagens de pedra, para o Museu. 

Convento da Fraga – é hoje o convento fabrica de manteiga, e a igreija nada em altares ou 

imagens de madeira tem digno de nota, e muito menos pedras. Era de frades, e foi aqui que 

morreu e está sepultado Viterbo, autor do Elucidario do mesmo nome. Ferreira de Aves, a longa 

distancia da sede da vila, de freiras, fundado em 1059, nada tem em pedra, nem me parece que 

alguma vez tivesse tido. Grandes obras de talha, conserva a igreija ainda os seus cadeirães [sic] 

e magnificas obras de pintura em madeira, em dois trípticos, sendo um no coro de cimo, um 

pouco estragado e outro no coro de baixo em razoavel estado, representando os quadros Santo 

Antonio – São João e S. Miguel, altares notaveis, pela profusão de talha, imagens em madeira e 

no altar mór dois enormes castiçães ou tocheiros dourados, de delicada obra de talha. Está em 

parte a igreija a cair, apesar de exteriormente conservar aspecto forte, desafiando ainda por 

longos anos a inclemencia dos tempos. A pouca distancia fica o solar dos antigos Marqueses de 

Ferreira, hoje Duques de Cadaval, que nesta região teem rendas superiores a 3 mil medidas. É 

seu administrador nesta região, e ocupante do solar o sr. Bernardo da Costa Figueiredo, que 

dizem ser pessoa rica e váe agora comprar as propriedades dos Duques, que me dizem estar em 

venda. 

A igreja matriz da Vila de Igreija, sede do concelho, é pobríssima, não se comparando em nada 

a qualquer das tres que pertenceram aos conventos. Não tem esta igreija ao culto nada em pedra, 

mas sim só santos de madeira. Tem detráz do altar-mór uma imagem de um santo que me dizem 

ser santo Aleixo 0,90 que parece ser interessante, mas que o padre não quer vender por forma 

alguma
559

.  

Andei sempre nesta região acompanhado pelo senhor Bernardo de Figueiredo, armador de 

igreijas e sacristão, homem de idade, que prometeu interessar-se por estes assuntos, disse-me 

que vim [sic] á tempos na igreija de Sezus, para lá de Castendo, detraz do altar-mór, uma 

imagem de santa em pedra, mas que não sabe se é coroada
560

. 

De Vila de Igreija segui para Vizeu, onde fui visitar duas casas de paramenteiros que me 

costumavam antigamente fornecer veludos
561

. Nada sabiam de estatuaria em pedra, que eu 

desejava. Fui ao Museu, e vi que estava muito aumentado com estatuaria em pedra de Ança
562

. 

Contou-me o empregado que o senhor Capitão, tem ultimamente tomado interesse por estes 

assuntos visto ter muito pouco no Museu. Que um senhor de Tondella, ofereceu para lá irem vir 

[sic] umas imagens, e que o senhor Director deu, por 14, escudos 7.000$00. Lá mas andou a 

mostrar, tem um Sam Pedro sentado, de barbas frizadas que o senhor Director reputa muito bom 

e que o foi pôr em cima de uma coluna junto ao quadro de Sam Pedro em tabua, mostrou-me da 

mesma proveniencia uma santita com menino ao colo que o mesmo Director reputa de Ruão, 

não dando grande importancia aos outros exemplares, que nada valem na verdade. Deve tratar-
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se do Roza, pela descrição que o empregado me fez. Tem tambem lá no Museu, uma Senhora do 

Ó, grávida em pedra, que já ali está á muito mas que é um grande estafermo
563

, não sendo em 

nada comparada com as outras boas. Disse-me o empregado, que havia naquela região uma 

sacristia cheia de santos, mas não houve meio de me diser onde. Dali segui para Fornos de 

Algodres onde já tinha estado no ano passado afim de ver se conseguia, que me vendessem uma 

Santa Catarina, que está na sacristia de Infias, e que V. Exa. viu no ano passado a foto e a 

aprovou, mas nada feito. Num nicho de uma casa particular desta vila, está uma Senhora do 

Leite em madeira, de que envio foto tirada por um feirante visto eu não ter mais chapas de 

vidro. Aqui termina esta grande viagem em que andei perto de 150 quilometros a pé, e cujos 

resultados devem ser nulos, pois V. Exa. vê a dificuldade de aparecerem cousas. Não quero 

terminar este, sem ir a Penafiel ver quem sam e o que teem os cavalheiros, que andam por tam 

longe a comprar santos e toda a qualidade de sucata, quando não arranje para mim nada, sempre 

lhe arranjo a V. Exa. uns fornecedores. No concelho de Castro Dayre, eles bateram aquilo 

regularmente, apesar de que teem só a mania de ir ás igreijas, devem ser novatos neste assunto, 

compraram uma santita e eu vi um santo que eles não viram. Por aqui se vê a dificuldade que ha 

em aparecerem imagens de pedra, em terras longinquas. E mesmo de madeira o que aparece é 

monos de roca, ou então feitas por artistas sem aptidão. 
564

 Fui em 8 domingo passado a Penafiel para averiguar e conhecer a D. Emília Magalhães e o 

filho, com supreza minha que eram tambem fornecedores de V. Exa.
565

 e eu lhe disse antes de 

alguem como V. Exa. perguntar para fornecerem tudo quanto tivessem a V. Exa. 

Mostraram-me uma Senhora do Leite coroada em pedra d’ança bem bonita que ali tinham á 

pouco tempo. 

Vi que eram conhecedores do assunto, pelo preço fantástico que ele me pedia por alguns metaes 

que ali tinha em profusão. 

Vi dois enormes anjos com tocheiro em granito que V. Exas. já conheciam e mais nada em 

pedra a não ser uns santos sem cabeça em pedra d’ança. Regressei na 2ª feira a esta, mas como 

tinha aqui muita correspondencia a responder, só hoje envio este relatorio, que sendo extenso 

em terras percorridas, é pouco animador em cousas encontradas. 

É a despeza geral em 590.00 de que peço a aprovação de V. Exa. São despezas económicas e 

bem regradas, 

Junto vam registadas algumas fotos de que faço aqui referencia. 

De V. Exa. com a maior consideração. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Novembro 1936, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

Cª 13/11/36 

Exmo. Senhor Vilhena 

Recebi agora a carta de Mira de pessoa que se interessou pelo caso, dizendo que impossivel 

vender-se o Sam Pedro, visto ser enorme devoção do povo, e bem assim o S. Thomé. Com a 

maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Morreu de repente o padre de Quiaios. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Novembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 21/11/936
566

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Só hoje posso acusar a carta de 17 e cheque incluso de 600.00 viagens e 

postal il. de 23 passando a responder a tudo. 

Pe. Julio – é um verdadeiro maroto, vem agora duas e tres vezes na semana a Coimbra, pois tráz 

obras aqui perto numas casas, e nada de aqui vir a casa, como prometeu. É na verdade do sec. 

14º a igreija Barcouço e estam até na sacristia umas inscrições que foram achadas após o 

incendio no acto da restauração do templo. E pelas informações do m/ relatorio, vê-se que era 

no genero da do M. M. Castro. Mas este pandigo não deve ter dinheiro, porque á dias fui a 

procura-lo onde ele tem as casas em obras, não estava e um operário procurou-me se que se eu 

ia para receber alguma conta do Pe. Julio, que eu tinha que esperar. Se o homem não tinha 

dinheiro, para que se meteria com obras, porque não vende a Santa, porque é positivo que ele a 

tem, não percebo nada. 

Sobre fotografias – em geral sou eu que as tiro, mas ás vezes quando são um pouco melhores, 

mando ampliar. De verdade o fotografo tinha em seu poder grande numero de chapas minhas, 

que não havia meio de entregar. Num caixote que já tenho fechado com cousas para V. Exa. 

vam 2 caixas de cartão com bastantes, afim de que V. Exa. as arquive pois não as necessito para 

nada, e noutra ocasião irão as restantes. De futuro terei o maior cuidado, afim de não serem 

divulgadas. 

Nascimento e Senhora do Ó – 

A tal Senhora do Ó, que o Rosinha sabe escrevi ao pe. em tempos e mandei para V. Exa. o 

postal que nunca se venderia. Quando passar por lá hei-de fotografa-la no caso de ser das do 

tipo do Museu Coimbra. É em Santa Ovaia de Baixo. 

Eu tenciono dar umas voltas e talvez em 2 terras que conheço no districto Coimbra encontre 

uma Senhora do Ó. 

Ultima viagem – esqueceu-me de lhe dizer que a Senhora de Penafiel foi ao Porto nas suas 

viagens costumadas, viu um Calvário e comprou. Lá lhe estive a explicar que era falso. 

Agradeço o envio da conta redonda 600$00, o que eu mandei dizer foi precizamente o que eu 

gastei e creia que ainda andei perto de 200k a pé. A Senhora do Leite em Madeira não a vendem 

por dinheiro nenhum. E pela Sant’Ana de pé em pedra, que V. Exa. não quiz, pediram 

3.000$00. Mandei logo vir o S. Lourenço e os 2 Retabulos, que chegou tudo hoje.  

A Cabeça de S. Lourenço – é dele e é pedra de Ança. Se eu fizesse grandes compras, creia que 

não pedia dinheiro algum de viagens, mas como vê o meu lucro vem a incidir apenas no S. 

Lourenço e nos 2 pequenos Retábulos. Este ano já não ponho mais nenhuma viagem em conta 

de V. Exa. 

Do postal recebido de V. Exa. creio que V. Exa. se refere aos azulejos que estam em Lordemão 

na parede com o Calvario de pedra, pois em mais nenhuns falei ultimamente a V. Exa., sendo 

estes eu não sei se os vendem, mas creio que se puderam arranjar depois de venderem o 

Calvario, em que está o bom e mau ladrão. 

Tenho andado quasi sempre por fóra a percorrer as varias terras do districto de Coimbra. Tenho 

visto cousas bem interessantes e razão tinha V. Exa. em dizer, que por aqui ainda havia muito 

que fazer. Mas tudo isso fica para um relatorio antes uns dias do Natal. Faço tenção de ir a 

Góes, Arganil, Coja e Avô (pois aqui numa terra pertinho o orago é Senhora do Ó, e noutra 

tambem perto pareceu-me ver á nos uma Senhora do Ó. Junto envio registo uma chapa e uma 

prova duma Sant’ana, que pertence a estes meus novos e não descritos ainda trabalhos. Está em 

Cantanhede, em cujas redondezas fiz um dos meus centros de investigações e bem curiosas.  

Esta Sant’ana, estava num edifício igreija que é hoje hospital. Em tempos passados uma 

procissão e um andor partiram-na. 

A cabeça do Menino que está ao colo e que tem a corôa, precisa de ser colada. 

O nariz da Sant’ana – está dum lado partido. 
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E do peito para baixo está cortada. 

De resto bem. 

Os 3 arranjos são faceis. 

Diga V. Exa. 

É colorida, pintura da epoca. 

Existem 2 terras nesta região com nomes interessantes. - Vacariça e Pucariça. Nesta encontrei 

cousas bem boas, e na outra vamos a ver. 

Vê V. Exa. que o meu processo de trabalhar é diferente dos outros. Tomo em conta a Historia da 

terra, as pessoas de Categoria que a habitaram, conventos que existiram etc. 

De V. Exa. com a Maior 

Consideração Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Dezembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 4 Dezembro 1936
567

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 30 p.p. que muito agradeço, e a ela vou 

responder. 

Padre Julio – Tambem creio que é jogo, e daqui por mais uns dias, talvez até possivelmente com 

as Boas Festas do Natal e ano Novo, insisto novamente com ele. 

Azulejos – Creia que o paneaux, que tem dentro o alto relevo com os 2 ladrões é gótico. 

Militam a favor disso as expressões das figuras, panejamentos etc. Os donos viveram sempre 

em Celas, porta com porta, com o Convento, tiveram em casa sempre velharias de boas talhas 

de igreija, louças e mobiliario. De modo que não me custa a acreditar que o “alto relevo” viesse 

dali, e em tempos o aproveitassem para a frontaria da Quinta em Lordemão. 

Nunca pensar em se comprar barato, mesmo para experiencia. O Dono actual, economo do asilo 

de Semide, é finorio, e já em tempo teve uma oferta dum dono dos talhos de Coimbra ricanho 

de dezenas de lindas vivendas em Coimbra, de 1.000.00. De modo que isto é assunto caro e 

complicado. 

Do desenho e côres dos azulejos de tapete que estam nos dois lados da janela, quando em fôr 

ali, tomarei nota e direi, mas sem possibilidade de compra, porque o dono é rico, e mesmo que 

venda por bom preço o “alto relevo” não venderá os azulejos, que lhe desmancham a 

ornamentação da Casa de Campo, e álem disso são vulgaríssimos.  

Sant’Ana de Cantanhede, de que enviei a foto e V. Exa. aprovou como principio 1.200.00, ela 

ahi vai, esperando da Generosidade de V. Exa. mais dinheiro. 

Junto hoje Guia ao Domicilio, contendo 3 caixas: contem – a comprida – 2 tabuas altos relevos 

S. Pedro e S. Paulo. O S. Lourenço indo a cabeça em separado muito bem embrulhada com 

jornaes. E ainda 2 caixas com chapas, conforme disse á [sic] dias a V. Exa. para lhe fazer o que 

entender. Desapareceu-me ou o fotografo a perdeu a chapa com o ultimo S. Pedro, o que me tráz 

bastante aborrecido. 

No caixote mais pequeno – Vai a metade da Sant’ana de Cantanhede e a cabeça do Menino. E 

ainda mais uma caixa de chapas. 

Noutro caixote – o corpo da Sant’ana. 

Conta – 

2 quadros madeira – Castro Daire        400.00 

S. Lourenço – de Lamelas – Castro Daire       700.00 

Sant’ana, o mesmo preço de V. Exa.     1.200.00 

2 caixotes e carreto c.f. e madeiras          20.00 

                                                      
567

 À margem direita: Carta e cheque de 2.620$00 em 11/12/36. 



293 

 

        Total: - 2:320.00 

Nome da pessoa a remeter o dinhº (Aurora de Jesus Pereira) 

     Coimbra 

Nossa recomendações para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr.Dr. Julio. 

De V. Exa. com a Maior consideração Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça - Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Dezembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra 12-12-936
568

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Cheguei agora á noute, de modo que só hoje tomo conhecimento da carta de V. Exa. 

Veja V. Exa. esta lindíssima fonte ou cousa parecida que está numa quinta – sala jantar entre 

Miranda do Corvo e Louza. 

Terá aplicação ahi para o quintal de V. Exa. cosinha [sic] ou outra dependencia? 

O comprimento exacto desde cima até ao fim do florão de concha é um metro certo. 

A concha está um pouco mais escura. 

De V. Exa. com consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Dezembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra 16 de Dezº 1936
569

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Acuso recebida a carta de V. Exa. registada com data de 11 do corrente que incluia um cheque 

de esc. 2.620.00, como liquidação de n/ contas e bem assim o aumento dado à imagem de 

Sant’Ana. Por tudo muito obrigado. 

Lavabo ou fonte de que á [sic] dias mandei a foto, incluo um postal em que diz que já foi 

vendida. 

Calvario – com a sua presença verá V. Exa. que é gótico e que como viu no postal que enviei se 

vende. Não duvido que seja outra qualidade de pedra, mas parece ança, e de que é gótico não á 

duvida alguma.  

Morgado feitor de S. Thomé – nunca julguei dele para V. Exa. uma cousa assim. É facto que ás 

inumeras correspondencias minhas dantes para ele, nunca me respondeu. É um pouco 

malcriado, mas eu sou eu, e V. Exa. é outra cousa muito diferente. 

Dei a um estudante de direito que hontem foi para ferias, que vive perto de Figueiró dos Vinhos, 

a direcção de V. Exa. para lhe indicar uma casa de lanifícios ahi Lxª onde ele tem uma pia 

baptismal á venda. O rapaz é tolo com preços, mas V. Exa. verá. 

Creio que V. Exa. virá como costume á linda Coimbra, nestas ferias, muito terei a dizer-lhe, mas 

quer venha, quer não, farei relatorio de tudo.  

Dos meus colegas daqui nada sei. Tenho saído imenso, mas em parte alguma tenho notado 

vestigios da sua passagem, o que é curioso visto tratar-se de distancias curtas.  

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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 À margem direita: R. 16/12/36. 
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 À margem direita: R. 21/12/36. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Dezembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra em 24-12-936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Enviamos a V. Exa., sua Exma. esposa e seu bom filho, os desejos de muito boas festas e de um 

feliz e prospero ano novo. 

As felecidades e bem estar de V. Exas. teem sempre em nós um bom augurio. 

Muito reconhecido por tudo o que este ano se passou. 

Acuso recebida a carta de 21 do c/ mez que muito agradeço. 

Calvario gotico – aguardarei a vinda de V. Exa. e acho conveniente falar V. Exa. depois aqui 

com o dono, pois deve aqui passar as ferias, visto ele ter casa junto ao convento de Celas, donde 

eu presumo que era o Calvario, pois ele não nasceu na Casa Manhozo da quintarola no vale do 

Convento. 

Vou dar as B. Festas ao Pe. Julio e ser um pouco mais atrevido no pedido da Sª do Ó. 

Estudante, da pia baptismal, esperarei que escreva a V. Exa.. Ele disse-me que a peça estava 

numa casa de Lanifícios defronte da praça da Figueira, mas ali á [sic] tantas. 

Azulejos, tenho um pequeno paneaux, com 2 figuras (azul e branco) numa aldeia a 8 k de 

Coimbra, no bordo d’um poço, que vendem. Teem trajos de fidalgos do sec. 18º. É curiozo. 

Mais nada se pode arranjar. 

Meus respeitos para todos. De V. Exa. com a Maior consideração mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Dezembro 1936, 

manuscrita. 

Coimbra 30-12-936 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Cheguei de uma longa viagem onde vi cousas boas, mas de compras…nada. 

Encontrei a direcção num postal do estudante, que junto envio referente á pia. 

De V. Exa. com a maior consideração 

Mtº obgº 

Saraiva 

Boas entradas de ano Novo. 

 

[ANEXO] 

Cartão postal de Nicolau Peixoto Correia para António Saraiva Nunes, Sernache do Bomjardim, 

29 de Dezembro 1936, manuscrito. 

Exmo. Senhor Antonio Saraiva Nunes 

29 Dezembro 1936 

Recebi só hoje o seu postal, possivelmente porque a direcção por V. Excia nele subscrita não é a 

que devia ser “Sernache do Bomjardim”. 

Foi tambem a razão determinante de não ter já respondido e feito como nele me pedia. 

Nestes termos julgo melhor informá-lo da direcção pedida e não para Lisboa. A sobredita é a 

seguinte: Armazem de Fazendas “Fernandes e Martins Lª”, Rua dos Correeiros (em frente à 

Praça da Figueira). Desejamos o seu bem estar e com os melhores cumprimentos 

Sou com toda a consideração de V. Exa. 

Attº e Obgº 

a) António Peixoto Correia 

 

 

Relatório de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., s.d., 19 Novembro-31 Dezembro 

1936, dactilografado. 

Relatorio de viagens desde 19 de Novembro de 1936 

19 de Novembro 

Pucariça a 1 quilom. de Cantanhede 
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A igreija matriz denotando muita antiguidades, anda em obras, com dotação do estado, e a junta 

resolveu vender 3 imagens de pedra por lhe faltar dinheiro,
570

 encontram-se arrumadas na 

sacristia, bem como numerosas em madeira. 

As de pedra é um Sam Thomé, col 0,70 de alto, cruz ao lado direito. 

Um santo de barbas, sentado com um chapéu conico na cabeça, á cor da pedra, tem um livro 

numa mão, ahi 0,55 e ainda existe outro mutilado que não cheguei a ver. Resolveram não 

vender, sem primeiro o engenheiro dos mon. nacionáes senhor Costa Alemão, levar ali um 

perito que é o Dr. Vergilio Correia. 

Estam inventariados, mas o administrador do concelho dá ordem particular para venda, visto o 

arrolamento não especificar a quantidade certa de imagens. 

Vi em casas particulares algumas imagens sem valor algum, sendo algumas em pedra.
571

  

Cantanhede – comprei a Santa Ana que enviei para Lisboa, mutilada. Pertenceu à misericordia 

da terra, e é identica á da misericordia da Louza. As imagens da misericordia desta localidade 

estavam dispersas em casas particulares, e a que vimos em casa do senhor Chico Pinto, que tem 

por cima um baldaquino, tambem era da misericordia. 

Em 22 de Novembro 

Louza, onde percorri varias casas particulares e fotografei a fonte com o golfinho que enviei a 

V. Exa. e que estava numa quinta perto da vila. 

Fiscal a 2 quilometros da Louza, voltei novamente aqui para inquirir se me vendiam desta vez a 

Santa Barbara que está arrumada na sacristia do solar particular, recusam-se os donos 

sistematicamente a vender, bem como o ferrolho da porta lateral da capela. 

4 de Desembro  

Ança, voltei aqui novamente para ver se conseguia alguma cousa das imagens em vista, mas 

nada, pois o padre é o mesmo e nada se faz com ele
572

, se outro viesse, pois este anda sempre a 

diser que se aposenta, possivel é que algo se conseguisse. 

Portunhos, vi aqui um santo Antonio ao pé da igreija em casa particular, mas não prestava, das 

cousas da igreija e da capela ao cimo da estrada, nada se consegue pois nem junta nem padre 

querem vender. 

Cantanhede – andei aqui com o meu agente que é o sacristão, mas vi muitas cousas em madeira 

que não prestavam e nada em pedra. 

Pucariça – vim novamente insistir com a Junta, cujo Presidente é o senhor Leitão mas, muito 

boas palavras e que ainda não tinham vindo os avaliadores. 

Vi numa capela com portico manuelino, varias imagens, e entre elas uma de pedra coroada a 

Rainha Santa, mas daqui disseram-me logo que apesar de esta estar arrumada não vendiam 

nada. 

Em 5 de Desembro 

Pereiro a mil metros de Louza, nada encontrei digno de nota. 

Louza, nova volta pela terra e nada. 

Miranda do Corvo, onde andei com varias pessoas conhecidas, tambem nada encontrei digno de 

menção. 

Tabuas, adiante de Miranda do Corvo, na capela tambem nada, depois subi ao monte e estive no 

santuário da Senhora da Piedade, que remonta ao seculo 13º 

Senhora da Piedade, santuário onde se faz uma festa anual desde tempos imemoriaes e cuja 

imagem vem descrita em Lenda no Pinho Leal, é notavel a Senho Senhora [sic] da Piedade, 

colorida em pedra ança, altura 0,70 gotica, peça que deve ser vista por V. Exa.  

12 de Desembro 

Cantanhede, nada apareceu 

Pucariça – nada ainda resolvido 

Ourentã a 3 quilom. de Cantanhede seguindo a estrada da Mealhada. 

Tem logo á beira da estrada uma capela aberta, contendo dentro um Calvario, um Espirito 

Santo, e Uma Santa Luzia. 
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 Sublinhado manuscrito. 
571

 Sublinhado manuscrito. 
572

 Sublinhado manuscrito. 
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À beira da estrada outra capela grande, tendo exteriormente um curioso S. Miguel num nicho, 

todas estas peças em pedra de ança, e coloridas. 

Na matriz que fica dentro do lugar e no cimo duma encosta, encontramos o seguinte. Igreija um 

pouco abandonada pois o padre vive na Pucariça. No altar mór do lado esquerdo, Boa imagem 

coroada com menino ao colo, bons panejamentos, tudo em gotico e colorida. Na frontaria da 

igreija, imagem identica mas a branco. Arrumadas na sacristia tres outras que sam: 

Santa Luzia gotica 0,35 

Sam Braz 0,56 

Santo de barbas frizadas? 0,62 

Estas tres peças vendem, mas o padre exige a avaliação como na Pucariça. 

Tem mais uma santita pequena em madeira coroada. 

E ainda um prato flamengo com um pelicano, que não vendem por nada. 

Continuando por outra estrada e deixando esta e seguindo um caminho estreito vamos ter a um 

sitio <o Passinho> ermo com duas casas apenas, onde existe uma capelita que caiu e que dentro 

abrigava uma Senhora da Piedade de tamanho enorme Renascença que está muito repintada, que 

a junta pretende vender ou levar para a igreija se não houver comprador para ela. A Junta queria 

vender imediato para obras na igreija e tenho feito os maximos esforços, cartas, idas lá etc, mas 

tudo até ao presente baldado, pois que o padre os tem amedrontado. 

Cordinhã – a 2 quilom. desta localidade de Ourentã 

Terra de gente rica em que a igreija é um primor e onde ainda á pouco gastaram em restauros 

umas desenas de contos. 

Em pedra tem de notavel apenas, no altar mór, do lado esquerdo um Santo André, que está 

numa posição curiosa, braços e pernas alargados e todo pregado numa cruz. 

Na sacristia interessante calvario, com as tres figuras, tudo colorido de novo, e embutido na 

parede, sendo a altura provavel 0,65 de alto por 0,50 de frente. 

Nesta terra não se faz nada com estas imagens. 

Sangalhos – a pouca distancia de Mogofores linha de Aveiro 

Na matriz, que Pinho Leal descreve pormenorizadamente, e cujo altar mór é encimado com as 

armas da Rainha Santa Isabel, é igreija muito antiga e grande, com boas obras de talha e relevos. 

De notavel devo destacar a pia baptismal gotica, com muitas figuras, e nos altares uma Santa 

Catarina coroada e ainda Um Sam bráz, pequeno com anel e mosca na mão, peças estas duas 

que o padre que ali está á pouco me disse que vendia se lhas pagassem bem. 

Consta-me haver aqui bons paramentos bordados e outras velharias, mas que o padre prometeu 

de dár uma revista a tudo para vender o que possa afim de arranjar fundos para obras na igreija 

que muito necessita, segundo ele diz e como é verdade, pois está muito abandonada. Este bom 

padre esteve á anos em Penela, e a proposito das minhas pretensões ali, disse-me ele que se lá 

estivesse alguma cousa se arranjaria. Não é padre para se estar a curvar ao Bispo, pois esteve até 

largo tempo sem freguezia por não querer nada com o falecido. 

É meu velho conhecido da região de Aveiro. 

É dos bons padres liberáes. 

__
573

 

30 de Desembro 

Lamas do Vouga, a 15 quilom. de _
574

 

Tem na sacristia um prato flamengo com cenas, que me disseram logo que não vendiam e 

arrumados numa loja 4 imagens á cor natural da pedra de ança, sendo uma Virgem com o 

menino ao colo e mais outras tres que não sei explicar os nomes, que pertenciam todas á igreija 

velha que estava outróra nas margens do Vouga e que deviam ser anteriores ao seculo 14º como 

atesta uma lapide que dela veio e que está imbutida[sic] na parede da sacristia, em caracteres 

latinos. 

Dentro da igreija tambem __
575

 

A seguir a esta localidade 
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 Dois parágrafos ilegíveis por apagamento da tinta (8 linhas). 
574

 Palavra ilegível por apagamento da tinta. 
575

 Resto do parágrafo ilegível, por apagamento da tinta (9 linhas). 
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Carvalhães – 

Em casa de um major reformado, na varanda e dentro de um nicho, está uma Imagem de 

Senhora com menino ao colo e este com bola na mão e ela coroada, pintada, e tipo identico á 

que vendi a V. Exa. á tempos e que V. Exas. mandaram tirar todas as tintas para ficar á cor 

natural. Esta é tambem cavada nas costas. Estava em uma capela no ponto onde passa a linha do 

caminho de ferro, que foi abaixo. Possivel é que se venda se interessar. 

Macinhata do Vouga, pegado a esta localidade. 

Na matriz ausencia completa de imagens, que se supõe que estejam enterradas, o que se pode 

verificar em breve pois vam levantar o soalho para restauro de novo. A unica cousa interessante 

na sacristia é um prato flamengo com o Adão e Eva e arvore do fructo proibido ao meio, mas 

que me disse logo o padre que não vendiam por nada. Em uma capela restaurada á pouco com 

feitios modernos, fui encontrar na sacristia o seguinte: 

Uma Senhora da Piedade em pedra de ança, colorida, estando encostada a um nicho redondo 

tambem de pedra, altura ahi 0,65. 

E ainda Um Sam Thiago, tambem colorido muito interessante, de barbas frizadas, 0,50. O padre 

mostrou desejos de vender estas imagens, não porque precise de dinheiro, mas por serem 

desnecessarias. 

O quasi que dono desta terra pela influencia que nela exerce e pela fortuna que aqui tem, é um 

cavalheiro que em Lisboa no Rocio tem creio que me disseram uma loja de modas. Sendo 

cousas que valha a pena e se algum obstáculo surgir, poderá talvez V. Exa. em Lisboa entender-

se com ele. 

A seguir estive em Lanheses, Povoa do Paço e Aguieira, já perto de Agueda, tendo feito estes 

itinerarios quasi sempre a pé. Esta localidade não tem paroco nem igreija, o padre daqui é 

mesmo que serve Lanheses, Povoa do Paço, Arrancada, Valongo e Lamas do Vouga, já por mim 

descrita. Tem apenas esta localidade, uma capela antiquissima, que agora foi restaurada e em 

que todas as suas imagens sam goticas, mas dentre elas devo destacar por ser muito interessante, 

uma Senhora do Leite, sentada, col. que apenas tem 0,50 de alt. O padre fingindo-se muito 

desgostosos por o seu prelado não auctorisar a venda das imagens que atráz descrevi em Lamas 

do Vouga, disse-me que era seu desejo se ele auctorisa-sse, substituir tambem, não só esta 

imagem como as outras da capela da Aguieira. 

Águeda, arranjei aqui um agente que é o proprio sacristão da igreija que algo poderá arranjar 

cousas, disse-me que a igreija foi restaurada em 1900, e que só o falecido pai dele sabia onde 

estavam as imagens velhas, visto que ao culto não está nenhuma antiga, dentro da igreija achei 

interessante o altar renascença em pedra de ança, com a ceia pascal, que V. Exa. já conhece, 

mas notei cá fora na imagem do nicho uma particularidade interessante, que a V. Exa. deveria 

ter passado desapercebida. A virgem tem uma Barriga enorme e a mão direita está aberta, mais 

ahi dois centímetros levantada da barriga, na esquerda um livro, dam-lhe eles o nome de Santa 

Barbara? É minha impressão que se trata de uma Senhora do Ó. 

Em 31 de Desembro 

Mealhada, onde nada consegui, Finda aqui este relatorio o ultimo de 1936 

Como curiosidade, dou ainda alguns esclarecimentos sobre SANGALHOS, que me refiro atráz. 

Foi vila antiquissima, e tem um sitio dentro do lugar chamado o Paço, onde existiu uma vivenda 

das freiras de Santa Clara de Coimbra, com capela etc. Foi aqui que á anos lhe arranjei o 

Espirito Santo, grande branco de barbas frizadas que V. Exa. viu em Aveiro. Neste sitio existiu 

um pelourinho que está agora em casa rica a servir de sustentaculo a uma chaminé. 

Mais abaixo um pouco deste ponto, do Paço, está um pinhal, numa elevação de terreno, tendo a 

toda a volta campos planos de milho, quando se anda por este pinhal os passos ecoam, chama-se 

a isto uma mamôa 

 
Como V. Exa. muito bem sabe, uma mamôa, é um cemitério celta, e não abundam muito em 

Portugal estes cemiterios. Creio ser só eu e umas senhoras dali e um medico e V. Exa. agora os 

conhecedores desse cemiterio, que é uma noticia fresquinha para a Historia da archeologia pre 

historica em Portugal. Como vê já vou sabendo um pouco destas cousas. 
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Julgo ser de poucos resultados, esta minha memoria do fim do ano, mas representa muito 

trabalho, despesa, e alargamento de conhecimentos. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

1937 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Janeiro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 5 de Janeiro de 1937
576

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exas. tivessem chegado bem, e fossem encontrar o Exmo. Senhor Dr. Julio 

de perfeita saude. 

Recebi a carta com os preços, mas esqueceu-se V. Exa. de mencionar a Santa Renascença 

coroada da casa do Major Moraes nos Carvalhaes de Macinhata do Vouga e o véu da igreija de 

Oliveira do Bairro, se quiser qualquer destas duas peças rogo escreva. 

Sou com consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de D. João á arregaça – Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Janeiro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra em 14 de Janeiro de 1937
577

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso o postal il. de V. Exa. que agradeço. 

Tenho estado com a mão nos assuntos ultimamente
578

 vistos, e tenho saído algumas vezes. Fui a 

Ourentã – perto de Cantanhede e fiz a oferta ás 2 imagens arrumadas (S. Bráz e S. Antão) e á 

Virgem do altar-Mór mas o pe. quer avaliação pelo Dr. V. Correia, e não se importa com a 

Junta. Esta tem medo do Pe. e andamos assim. 

Oliveira do Bairro – o Pe. ficou de vir aqui falar comigo mas até ao momento nada. Sangalhos, 

nada resolvido. 

Aguieira e Valongo, tambem nada. 

Macinhata do Vouga – o particular que ali andou connosco, pede pelas 2 imagens, que estam na 

pequena sacristia da capela, Senhora da Piedade e Sam Thiago, precizamente i mesmo que V. 

Exa. ofereceu 700.00 e 800.00, isto é ele não destrinça pede pelas 2, 1.500.00, veja V. Exa. se 

pode dar mais alguma cousa para meu lucro. 

Imagem dos Carvalhaes, casa do Major, o homem está com medo de vender a Imagem, diz ele 

por ser uma cousa religiosa. 

Hoje 14 chegou o Pe. Julio, nosso conhecido
579

, e mandou-me chamar. Muitos cumprimentos e 

palavriado, disse-me que enviou a V. Exa. á pouco as Boas Festas. Recebeu? Era conveniente 

responder-lhe
580

. É que vai preparar um almoço condigno para V. Exa. lá voltar á Ermida. Sobre 

Senhora do Ó, diz que isso se arranja qualquer dia e pediu-me para hoje á noute eu lhe levar o 

livro que tráz a do Museu de Coimbra, para ver se é igual á dele. Como vê um autentico pardal. 

Depois um copo de vinho a cada, e diz o nosso padre, amigo Saraiva, quanto vale aquilo? Eu 

respondi, como quer que eu lhe faça o preço se nada vi ainda de imagens, ele então ria-se 

divertido. Eu disse-lhe o padre vende-a directamente ao Sr. Vilhena e ele depois me dará 
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qualquer cousa. Como V. Exa. vê, com este pandigo eu não posso, nem devo, estár com o jogo 

de ofertas. 

A Santa, é V. Exa. oferecer-lhe o maximo. 

Fui ao Museu, falar com o Dr. V. Correia, sobre as avaliações que os de Ourentã e Pucariça – 

perto de Cantanhede pedem. Não sábe quando ali poderá ir, mas o engº Costa Alemão já lhe 

falou nisso. Disse ele que os homens, não poderam vender sem auctorização do M. Justiça, e 

que ele na função que desempenha, não avalia nada, que isso está vem para mim, que sou 

comerciante. Que indo lá, se limitará a ver se é bom ou mau, e mais nada. Que ele mesmo não 

tem dinheiro para comprar, e a proposito contou-me que tamanha é a penúria que até as viagens 

etc á Arouca por causa do S. Pedro, foi V. Exa. que as subsidiou e que V. Exa. se ofereceu 

mesmo para uma monografia do dito S. Pedro.  

É falso ele ir publicar um livro sobre S. Pedro, como aqui disse a V. Exa. e como me disseram. 

Ele ficou um bocado irritado com a história dos homens o quererem para avaliador, e estou a ver 

que não fazemos aquisições nenhumas para aquelas 2 terras ao pé de Cantanhede, com a atitude 

tomada com o Pe. e Juntas. 

Acresce ainda a circunstancia que o Pe. Julio me contou hoje, que o Pe. de lá é doido velho
581

. 

Francamente neste caso, não sei que atitude devo tomar e vejo que devemos ficar na expectativa 

até vermos o que eles fazem, após a viagem ali do Dr. V. Correia. Acho tambem o Dr. V. 

Correia um pouco embrulhado
582

, começou para lá a berrar por causa disto, tendo de eu lhe 

dizer ‘Ó Doutor, eu não quero que V. avalie, ou deixe de avaliar, o que eu pretendo e estas 

cousas sam mesmo para o Senhor Comandante é que o Dr. não as compre para o Museu e deixe 

os homens com carta branca para fazerem o que quizerem, que eu depois me entendo com elles. 

Se eu souber alguma cousa mais do Pe. Julio, depois digo. 

Não esqueça V. Exa. de me responder ao caso de Macinhata do Vouga, para ver se faço algum 

negocio. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça – Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Janeiro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra 16 Janeiro 1937 
583

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Em complemento de minha carta enviada em 14 do corrente, sou a comunicar a V. Exa. que 

passei umas horas da noute desse dia e hontem, aqui em Casa do Pe. Julio
584

.  

Sobre o assunto da Senhora do Ó, adiantámos apenas em o Pe. Julio dizer que a mostrava e que 

agora precisava de dinheiro
585

.  

Mostrei-lhe fotos de Senhoras do Ó, mas a boca dele não se abriu para me dizer, se a dele era 

igual ou diferente. 

Avançámos apenas no seguinte: 

Ter-me mandado chamar e procurar informar-se quanto valeria. 

Dizer que preciza de dinheiro. 

Prometer que em breve a mostrava e que arrumava isso. 

Falando-se nas imagens que estam na Capela onde ele reside Ermida ao pé de Mira, eu ofereci-

lhe a importancia exacta, que V. Exa. me deixou na nota no verão passado, as 3 = 3.500$00. 
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Com este padre não estive com pequenas ofertas, ofereci-lhe tudo, para mim não quero nada. 

Ficou de estudar o assunto e arranjar outras ali proximo
586

. Hontem ofereci-lhe 1 garrafão de 

vinho, cousa que ele muito aprecia, e hoje retirou para a Ermida. 

Não esqueça V. Exa. de ver ahi a pia baptismal, do estudante. 

De V. Exa. com a Maior Consideração Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça – Coimbra 

Amanhã domingo, vou pela manhã á missa de Ourentã para ver se tenho uma conversa séria, 

com o Padre e Junta. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Janeiro 1937, 

manuscrito. 

Exmo. Sr.  

Ernesto de Vilhena 

R. Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

R.: 

S. Nunes  

Agueda 

 

Exmo. Sr. Ernesto de Vilhena 

Águeda em 19-1-937 

Recebi a carta de V. Exa. e registados e apreciei o conteudo. No domingo deveria ter recebido 

em casa de V. Exa. outra minha. 

Vou logo a Macinhata e Carvalhais, ver os negocios e amanha a Sangalhos e O. Bairro. 

De V. Exa. com consideração Mtº Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Janeiro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 24 de Janeiro de 1937
587

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que tenha passado bem, e a Exma. Senhora Dona Amelia e Dr. Sr. Julio [sic]. Já 

acusei recebida a carta de V. Exa. registada de 15 e a outra de 18. 

Padre Julio, esta semana não veio a Coimbra, mas escrevi-lhe para lhe dar alegrão com as duas 

garrafas de vinho especial, e espero por ele esta semana.  

Ourentã – Sangalhos - Oliveira de Bairro etc ainda esta semana fui novamente as estas [sic] 

localidades e nada. 

Tentugal, mandei lá a creatura que me falou em que a mulher dava a S. Piedade por 2.500$00, e 

ela mandou-me diser que o irmão concerteza estava bêbado, pois que quem manda no que é dela 

é ela, e não o irmão. Que não vende por menos dos ditos 5 contos. 

Macinhata do Vouga – o sr. Nogueira, disse-me que vendem já o prato de latão, que V. Exa. lá 

viu <na igreija> que tem ao centro o Adão e Eva, mas que V. Exa. viu que ele tinha um buraco, 

eu disse-lhe que nada fazia sem V. Exa. ser ouvido, e ele diz, que se interessa, que V. Exa. faça 

a sua oferta. 

Pia Baptismal – vou escrever para casa do estudante, para mandar a direcção, pois aqui em 

Coimbra não sei onde ele está hospedado. A direcção ia num postal do dito, que enviei a V. 

Exa. e de Lisboa devolveram agora para Coimbra, para V. Exa., Astoria. 

Cousas Novas – nada tem aparecido, nem correio tem chegado interessante de cousas já vistas 

antigas. 
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Conforme postal que enviei a V. Exa. com data de 19 de Águeda, estive dois dias naquela região 

e fui tambem aos Carvalhães a casa do major, nada por enquanto tendo conseguido deste 

senhor. Depois fui para Macinhata do Vouga, onde fechei o negocio e truxe [sic] a Senhora da 

Piedade e o S. Thiago. 

Como estava em caminho, segui depois para Ois da Ribeira, onde adquiri o tal santo de barbas 

frizadas, e cabelo identico. 

Envio junto a esta uma guia em grande velocidade, ao domicilio, constando de tres caixotes, 

contendo o seguinte. 

Os dois pequenos – o santo de barbas e caracoes e o S. Thiago. 

O maior – a Senhora da Piedade < Vai ao cimo dum caixote, 1 embrulho c/ 2 bocados de pedra). 

O santo de barbas frizadas e caracoes de que V. Exa. traz na carteira a foto, é do mesmo artista. 

E a cabeça que ahi tem, grande, me veio de S. Pedro de Alva. Esta imagem estive muito tempo 

sem comprar, pelo motivo que varias vezes expuz a V. Exa. de pedirem um dinheirão por ela, e 

que tive de dár. 

A caixa da senhora da Piedade, teve que ser nova, e a conta da embalagem é hoje um pouco 

maior, por este facto. 

Conta 

Santo dos caracois de Ois da Ribeira (preço de V. Exa. em 1ª carta)………..1 200$00 

S. Piedade e S. Thiago, de Macinhata do Vouga…………………………….1 500$00 

Caixotes, serradura, carpinteiro, carroceiro…………………………………..    37$00 

             2.727$00 

Nota – 

Ois da Ribeira, e a localidade no vale do Vouga, onde á 3 anos se comprou o bom S. Pedro e 

Santa Ana. 

De V. Exa. com consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça - Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Fevereiro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra em 3 Fevereiro de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Acuso recebida a carta registada de V. Exa. com data de 31 e bem assim um cheque na 

importancia de escudos 3.037.00, o que tudo muitissimo agradeço. 

Entendo que V. Exa. pagou mais do que generosamente e entendo até que tenho dinheiro aqui a 

mais. V. Exa. depois dirá. 

Lida melhor a carta, vejo que não necessita de mandar telegrama, pois cumprindo o que diz a 

carta irei no sabado a informar-me ao Astoria, sobre a chegada de V. Exas. 

Do postal que hontem enviei escusadamente, o Pe. Julio é o culpado, visto me pôr doido. 

O Padre está aqui desde hontem e vai-se embora amanhã. 

Dizendo-lhe eu que V. Exa. estava a chegar, declarou-me com toda a franqueza o seguinte: 

1º Que me tem andado a gozar e que está ao facto de todas as minhas pesquizas, para encontrar 

a Senhora do Ó. Que percebeu muito bem, quando V. Exa. esteve em casa dele, em V. Exa. se 

referir á Senhora do Ó de Cadima, para ver se ele dizia onde estava a outra.  

2º Que não tem imagem alguma em poder dele mas que aquela a que ele se refere está perto do 

sitio onde ele paroqueia, e que terá todo o prazer em levar V. Exa. lá. 

3º Que o pedido da Maquina foto, que me fez, dava a intender que ele padre não a tinha em seu 

poder, pois que se alguma tivesse á muito a teria vendido. A instancias minhas declarou que já 

por 2 vezes depois que temos este assunto falado, teve oportunidade do padre a vender. 

Em resumo, temos que ir almoçar com o homem e depois irmos ver a imagem. 

A sua aquisição ficará para depois. 

De V. Exa. com a Maior Consideração Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Fevereiro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra 4 de Fevereiro de 1937 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

Em complemento da carta que hontem a V. Exa. enviei, tenho a dizer que o Padre Julio, foi hoje 

para a Ermida, e me disse mais o seguinte: que lá espera por V. Exas. por estes dias, que é 

conveniente irmos cedo para irmos á tal terra ver a Senhora, e que depois o iriamos levar 

novamente á Ermida, afim dele ali ficar e almoçarmos todos. 

E que ele depois se encarregará da transação. 

Como o padre é pobre, foi ele mesmo que disse isto. 

Até breve. 

De V. Exa. Muito obgº 

a) Saraiva Nunes  

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Fevereiro 1937, 

manuscrito. 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

R. S. Bento Nº 187 

Lisboa 

Remete: Antonio Saraiva Nunes 

Quinta D João á arregaça 

Coimbra 

 

Coimbra 11-2-937 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimando que V. Exas. cheguem bem, sou a dizer que amanha sabado é enviada a remessa do 

que aqui está. Pode ser que no domingo façam a entrega ao Domicilio, talvez V. Exa. pedindo 

isso seja concedido. De V. Exa. com a Maior Consideração Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Fevereiro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra em 15 de Fevereiro de 1937
588

 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 11 e junto, com cheque de 2.600$00 de 

pagamento dos 4 Santos de Lamas, na semana finda enviados, o que muito agradeço. Recebi 

tambem um envelope com a foto do Marfim de Penela, que igualmente agradeço. 

Ás 3 da tarde de hoje recebi aqui em Casa a Junta de Paroquia de Pocariça, ao pé de 

Cantanhede. Vieram a Coimbra falar com o Bispo (que caso unico, auctorizou a venda) mas que 

tem receio que de futuro surjam complicações. 

Disse-lhe que estivessem por um lado descançados pois que casos idênticos se teem dado e nada 

até ao presente houve, e que dada a Categoria de V. Exa. isso seria caso que de futuro se 

resolveria por Lisboa. Ficaram descançados neste ponto de vista. Depois alegaram que o 

dinheiro não chegava para o resto das obras, e que queriam ver se V. Exa. daria mais alguma 

cousa. Disse-lhes que se dirigissem a V. Exa. pois que eu faria e pagaria o que V. Exa. ordenar. 

Deve V. Exa. ahi receber carta deles. É uma Junta com umas cantigas extraordinarias.  

Veio tambem aqui hoje (dia das visitas) um cavalheiro de Tentúgal a comunicar que a Senhora 

Nazaré Moreira, punha a Senhora da Piedade grande em 28 notas 2.800.00 – disse-lhe que 

baixassem, pois tem muitas despezas até por sobre vagon. 
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Em conversa de Santos, disseram-me os da Junta, que adiante de Pucariça á uma terra com uma 

Senhora do Ó. Deve ser a do Pe. Julio, a que ele queria levarnos [sic]. 

Depois destas cousas deslindadas continuo as minhas viagens. 

Tambem me indicaram hoje que ao pé do Paço dos Duques, em Tentúgal, estam numa casa 

particular 2 Santos. 

De V. Exa. com a Maior Consideração 

Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça 

Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Fevereiro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 24 de fevereiro de 1937
589

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia. 

Respondendo ás cartas de V. Exa. de 17 e 20 do corrente. 

Tancos fotografias da igreija e E. Santo – o fotografo logo que venha a Coimbra traz-me as 

chapas e outros doc. que se lhe refiram, e a mais ninguem distribue, essas provas, que depois 

tudo será enviado a V. Exa. As cousas por lá vam bem encaminhadas, o padre do 

Entroncamento diz que é novito e quer dinheiro para faser obras na igreija velha. É este um dos 

casos que reclama em breve minha presença a fim de ultimar este trabalho. Vai tudo muito bem 

encaminhado. 

Tentugal – já ali fui, está o caso Senhora Piedade, tambem bem encaminhado. A mulher já veio 

para os 2.500$00, mas quero ver se baixa até aos 2.300$00, pois que a diferença de 200$00, é 

para o José Maria, comerciante ali, que tem sido incansável com este caso e que já aqui veio a 

casa logo depois que V. Exa. saiu, tres vezes, sempre por causa deste assunto. E mesmo porque 

as despesas sam grandes para pôr a peça em vagon em Alfarellos. Tenho que lá estar um dia, 

chamar homens, pedir madeiras e fazer um andaime, descer a peça com as máximas cautelas. 

Fazer uma boa e grande caixa em madeira de solho, atacar a peça bem com palha de arroz, 

alugar um carro de bois e no dia seguinte de manhã, mandar conduzir para a estação de 

Alfarelos. Tudo isto sem despezas, em que para nós é bom que a peça venha para os 2.30$00, 

pois que provendo a comissão que arbitrei ao José Maria, ainda temos que depois contar com 

bons duzentos escudos, para o que acima digo. E porque o serviço tem que todo lá ser feito, pois 

não é pessa que eu possa trazer para Coimbra e daqui enviar. 

Sam estes dois casos que presentemente tenho em mãos, o que já não é pouco. 

Pelourinho de Tentugal – expuz a varias pessoas da localidade a ideia de V. Exa. e organisei ali 

uma comissão, presidida pelo professor, irmão da Branquinha dos pasteis, acharam todos 

generosa a ação [sic] do Exmo. Snr. Comandante Ernesto de Vilhena, e estam todos com 

vontade de trabalhar neste caso. 

O povo de Tentugal, tem pensado nisso muitas vezes, mas existem na verdade, grande numero 

de pedras, que estam á disposição, claro de graça, mas falta a cabeça do pelourinho ou seja o 

terminus, que não á [sic] meio de a encontrarem. Pedilhes [sic] para me agregarem a essa 

comissão afim de eu, por intermedio de V. Exa. dar a verba necessaria para a sua colocação em 

sitio apropriado. Disselhes [sic] que não era crivel que tendo á sessenta e tantos anos guardado 

as pedras quasi todas, deixasse estragar a principal ornamentada, a qual deverá estar por 

qualquer quintal ou loja, ficaram pois de envidar todos os esforços de pesquiza. Disselhes o 

grande amor que V. Exa. tinha por Tentugal etc. A velha mãe da Branquinha, disse-me que se 

recordava perfeitamente da cabeça do dito, a qual tinha sete carantonhas que correspondiam aos 

sete concelhos que eram tributarios de Tentugal e terminava em cima por uma taça, onde uma 

serpente ia beber. O fuste era torcido. 

Fui ver os taes dois santos ao pé do Paço dos Duques – 
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São duas imagens, tendo qualquer delas ahi 0,28 de alto, estam numa sobre loja, coladas à 

parede com argamassa, uma é uma santita com menino ao colo, sem coroas e a outra uma 

senhora da Piedade com Cristo nos braços, tambem col. 

Ofereci-lhe dinheiro mas o homem não aceitou. Estam todos com preços elevados, já pelas 

ultimas compras que ali se teem feito, já por ofertas disparatadas de Damas, farrapeiro de 

Alfarelos, Nascimento e todos quantos por estes assuntos tratam e por ali teem passado; 

aguardemos melhor oportunidade. 

Varias outras cousas vi, que o José Maria, que tem sido incansavel, ali tem pesquisado, mas 

todas quadros, moveis etc, sem valor algum. 

Diversos – Junto a esta dois postaes, um com a direcção da tal pia baptismal, ahi em Lisboa, e 

outro do major dos Carvalhães, que V. Exa. depois de ler, e tomar nota da localidade digo da 

direcção da pia, mos fará o favor de enviar, afim de eu arquivar. Junto tambem, uma noticia, 

extraída do D. Noticias de Lx, de ha dias, sobre um S. Pedro ahi perto de Lisboa. 

Pocariça – ali fui buscar as imagens que já para ahi estam, foi preciso ainda ir um pouco álem a 

um pinhal, buscar no carro o Presidente da Junta, que me foi entregar os objectos, que estavam 

arrecadados em casa de um dos membros da dita, isto naturalmente, para melhor cuidado de 

resguardo do povo, apezar de serem eles quem ali mandam e de não haver na terra politicas 

contrarias. Disse-lhes o que V. Exa. em carta me tinha dito. O Santo André, esmurrrado no nariz 

já lá estava e foram eles com estas mudanças que arranjaram essa brincadeira assim, pois no 

carro tive o maior cuidado. Os homens pediram para eu lhes tirar uma foto dos tres santos, pois 

que queriam ficar na terra com uma lembrança, disse-lhes que sim, mas claro não tirei nada, 

pois não fasia
590

 tal cousa sem ordens de V. Exa.. Ahi fica o pedido, para o que V. Exa. entender 

faser. 

Não cobrei recibo por julgar desnecessario, mas se entender conveniente, mando pedir, não se 

esqueça V. Exa. disto
591

. 

Ourentã – não mais mexi no caso e entendo tambem que não se deve por hora [sic] mexer. 

Oliveira do Bairro – entendo que o padre, anda fazendo jogo, e deixa-lo tambem descançar. 

Senhora do Ó – de todo me passou, saber onde é a tal perto de Pucariça, mas não me esqueço de 

saber na primeira altura. 

Quadros – envio tres fotos para ahi V. Exa. arquivar, visto que os fotografei antes deles sairem 

daqui. 

Sobre isto, devo declarar a V. Exa. que deverei deixar a resolução para daqui a mais uns 15 dias, 

pois que eles não são só meus, e teem outro interessado, que é negociante de sarro e anda por 

fora e só regressa á região donde eles vieram, mais ou menos, na data supra ou prazo. Tinha 

sobre este assunto feito umas contas bem diferentes, tenho sempre fatalidade, nas aquisições 

pictoriaes. 

Tenho arquivadas as apreciações feitas aos ditos quadros. Tenha V. Exa. pois a bondade de 

esperar. 

Escusa de V. Exa. estar com cuidado em contas, pois que para alguma destas anteriores compras 

em vista, ainda tenho dinheiro para liquidar: 

Junto guia ao domicilio Nº 38042, em grande vel. despacho de Coimbra em 23 de 2. 3 caixas 

com 115 quilos de pezo. 

A despeza deste envio foi --- 

Automovel de ida á Pucariça e um pouco mais álem ---------------- 85$00 

3 caixas, serradura, carreto, etc. ---------------------------------------- 30$00          115$00 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregaça – Coimbra  
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Março 1937, 

manuscrita. 

Coimbra 17 Março 1937
592

 

Excelentissimo Senhor Ernesto Vilhena 

Estimo a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia. 

Acuso recebido, com envelope, contendo a Carta do homem de Tancos, que é referente ao E. 

Santo, e 2 postais il. Num deles V. Exa. acusa a recepção da M/ carta registo c/doc. de ofertas e 

noutro refere-se a eu não passar dos 3 mil escudos, oferta á Senhª Finisterra, o que eu entendo 

muito bem, por diversos motivos álem do alegado por V. Exa.  

Em 15 estive em Tentúgal e em 16 nos arrabaldes, e hoje fui a Pereira Campo – Ribeira de 

Frades e Taveiro onde estive por indicações em casas particulares de pessoas de Tentugal, mas 

não arranjei nada. 

Vi apenas em Pereira, no bordo d’um poço, um Neptuno em pedra d’ança, que me tinham 

indicado, como sendo um Santo. 

Em 15 de manhã fui para Tentúgal, onde estive todo o dia e dormi e já o meu agente ali tinha 

tudo preparado para a compra e diversos a fazer até ao encaixotamento da Sª Piedade e seu 

transporte até á Sé Velha de Coimbra. Como V. Exa. verá pela compra e nota a esta anexa, 

houve um bocado de sorte, pois o meu agente apanhou-a dias antes em boa maré, mais barata. 

Foi o pagamento feito a ela, perante os irmãos e carpinteiro etc. Por ela foi declarado que o 

marido era feitor das Fidalgas da Covilhã, senhoras daquele grande solar e seu termo, pinhais e 

propriedades varias. Estas donas cujos apelidos não puderam explicar, tiveram aqui o seu solar, 

a que era chamado o Paço das Fidalgas da Covilhã. 

A actual proprietaria, mulher do falecido seu feitor que tudo isto adquiriu, tem um irmão, com 

quem vive, que me declarou ter sido até condiscípulo de V. Exa. e que era um rapaz muito 

bonito. 

Uma das razões para eu não oferecer mais de 3 contos por a Senhora da Finisterra, é que o 

Visconde de S. Thomé é homem muito rico, e aquilo que de 3 para 4 devia ser para ele, posso 

eu ganha-lo. Em Pucariça V. Exa. deu-me 300.00 de c/, desta paguei ao homem que ma indicou, 

paguei a 19 de 2 que lá fui, um automovel por minha conta, fui lá varias vezes no comboio e 

comi, com resumo de contas, ficaram-me 8.50 de comissão. Não posso pois por fora algum e 

dá-lo todo, aos padres, juntas, ou particulares. Nesta Senhora da Piedade, já pelas despezas que 

tenho feito em varias vezes, já pelos prejuízos que tenho tido noutras cousas, já pelo barato que 

se tirou e que não estava previsto, rogo me dê de Comissão 1. conto. 

De V. Exa. com a Maior consideração Mtº Obgdº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

15-3-1937 

Conta 

Senhora da Piedade de Tentúgal 

Pagº feito á D. Nazaré Moreira      2.000.00 

Pagº incluo nesta o recibo feito ao 

agente de Tentugal, que pelo facto de 

conseguir a Santa mais barata, 

exigiu mais comissão          270.00 

Despeza – que estava prevista, em que 

a mais importe e comissão do andaime, 

pagº a pessoal vário, 12 tábuas de solho, 

feitura da caixa, prego e palha, carpinteiro 

e comboios de Tentugal, com a volta enorme 

pela Ademia, até ao c. ferro da estação 

Velha de Coimbra          178.50 

        Soma  2.448$50 

M/ Comissão 

a) S. Nunes  
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Abril 1937, manuscrita. 

Coimbra em 6-4-937
593

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e de sua Exa. esposa e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Acuso recebida hoje a carta de V. Exa. com data de 5 que agradeço, e fico sciente dos preços 

dos objectos de que enviei fotografia. 

Os homens de Ourentam (3 km de Cantanhede) não me deixavam. Na semana passada vieram 

aqui os da Junta, alegando que o padre estava de acordo com o eles venderem o S. Braz e S. 

Antão, e que para mais a Junta da Pucariça já tinha vendido tambem. Eu cumprindo ordens de 

V. Exa. não dei um unico passo nem voltei mais a acrescentar. Eles é que vieram ter comigo, e 

procedi assim, por V. Exa. me ter dito que como elles eram vizinhos da Pucariça, deixássemos 

esquecer um pouco, para mais tarde se comprarem estas peças. 

Como digo vieram os homens ter comigo e não eu com eles. Claro julgaram que era a mesma 

cousa que os Santos da Pucariça e vi-me parvo para os dissuadir disso, pois se lhe fosse a dar o 

que eles queriam, eu não ganhava nada. 

Da Santa que está no altár-Mór lado esquerdo, não se pode vender porque está arrolada. Dali 

tiramos o sentido. Do prato do Pelicano, creio poder-se fazer alguma cousa, diga V. Exa. quanto 

dá. 

Vam hoje despachados estes 2 Santos. O maior leva qualquer cousa no nariz, mas já estava. 

Na Lista de ofertas, está Ourentam. 

Marcados estes 2 Santos em   2.000.00 

Despeza em Cª embalagem etc     22.00 

O automovel de Ourentam a Coimbra custou 65.00 do transporte deles, se V. Exa. quizesse 

podia entrar em metade desta despeza. 

De V. Exa. com a Maior Consideração Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Abril 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 12 de Abril de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

Reconhecido agradeço a carta registada de V. Exa. com data de 8 do c/ mez que incluia um 

cheque s/ banco Ultramarino de escudos 2.400$00 como liquidação de nossas contas. Pela sua 

liberalidade e por tudo, muito obrigado. 

Diz V. Exa. nessa carta, que sobre a senhora grande, falaremos quando ahi for. Mas não sei a 

que senhora V. Exa. se quer referir. 

Junto a esta envio guia a V. Exa. dos seguintes objectos, já aprovados por V. Exa. 

1 caixa, contendo, um tabuleiro conventual do seculo 18, se não estou em erro,....250 

1 caixa, contendo, pedra, em b. relevo a Natividade ……………………………......500 

1 caixa grande, feita de proposito, levando dentro Senhora de 1.05, que o povo diz chamar-se 

Santa Maria, mas que eu pelo facto de ela ter estado entre Tentugal e Povoa de Santa Cristina, e 

ainda pelo que ouvi a algumas pessoas desta extinta vila, me terem dito que ela pertenceu ao 

convento ali já sem vestigios quasi, se deverá chamar Santa Cristina. 

Foi esta santa comprada no lugar da Ribeira, onde existe a “fonte das freiras”, de agua purissima 

a 5 k de Tentugal, caminhando por caminhos acidentados, lugar este ao cimo das duas extintas 

vilas de Tentugal e Povoa de Santa Cristina………………2.000$00 

Embalagens destas peças e carretos á estação…………………………………...50$00 

        Total…………....2.800$00 

A santa supra deve ser desencaixotada, com maximo cuidado, e ainda ser tirada do mesmo 

modo a serradura. Como disse é perfeita, sem defeito algum. 
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Como era cavada nas costas, tinha quasi em dimensão á barriga, muito lacre já escurecido e 

betume de fogo. Vi logo que dentro seria algum relicário e com a gula do dinheiro, pensei que 

algum esconderijo ali estivesse do tempo dos francezes, com dinheiro ou joias, escavei parte 

mas nada encontrei. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Abril 1937, manuscrita. 

Coimbra 19-4-937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimando a saude de V. Exa. e da Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Snr. Dr. Julio, sou a 

agradecer carta registada de 15 do corrente e bem assim o cheque incluso de 3.100$00, ficando 

paga a remessa enviada da imagem grande da Natividade, do tabuleiro conventual e ainda do 

Armario Semide que em breve enviarei. 

Por tudo muito obrigada. 

Tenho a impressão de que tam depressa, nada mais aparecerá. 

A Santa grande (Cristina?), tem V. Exa. uma grande inteligencia e uma grande memoria; é de 

facto semelhante á Santa Barbara de Arazede e que em tempos ali vimos, de que é um dos 

herdeiros o Marinheiro do Barreiro. E quem nos diz, que ambas não teriam pertencido á mesma 

igreija ou Convento, dando-se ainda duas circunstancias assaz curiosas. Ambas eram pertenças 

de casas particulares, que não sabem explicar donde vieram, e veja V. Exa. este grafico. 

 
Como vê, medeia de Ribeira a Arazede, apenas uns 7 kilometros. 

E tambem regulam as 2 pela mesma altura. É muito curioso não é? 

Para recordação mandei tirar 2 ampliações, de que ofereço a V. Exa. uma. É realmente muito 

linda e perfeita. 

Recomendações do pessoal cá da casa. 

De V. Exa. com a Maior 

Consideração Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta D. João á arregaça – Coimbra 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Abril 1937, manuscrita. 

Coimbra em 20-4-937 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena
594

 

Li todos os artigos (2) do Dr. V. Correia em que directa e indirectamente se referia à “Capela do 

Tesoureiro” e as insinuações que eles continham. 

No jornal d’hoje li a carta de V. Exa. por a qual lhe dou as minhas melhores felicitações. 

Sei que caiu muito bem em Coimbra. 

Pela vida fóra V. Exa. eu e todos, temos feito sempre Bem, e por esse bem recebem-se coices. 

Este é um dos casos. 

O bem a tudo e a todos, que V. Exa. tem feito ao Museu de Coimbra, e ainda á pouco o do S. 

Pedro de Arouca, sera benefeciencia para esta cidade. 

Mas… o Director do Museu, tem inveja, não ao dinheiro que V. Exa. tem, mas ás faculdades de 

inteligencia que arranca tantas peças esculturaes, umas ignoradas, e outras esquecidas. 

Ele tem inveja do seu Museu. 
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Os intelectuaes de Coimbra, gostam um pouco do vinho, e a este já á 8 anos aturei uma semi 

bebedeira, lá para as bandas de Lamego á bom vinho quasi fino (vinho tratado) qie aqui a miudo 

se bebe (lá em casa dele). Na minha é do grosso! 

O Dr. José de Figueiredo em tempos incompatibilizou-se com ele, porque este, lhe queria passar 

acima, lá das cousas das Janelas Verdes. 

O Dr. Guido Bateli, professor eminente de Florença, que Mussolini enviou para Coimbra á 8 

anos, assim como mandou outros mestres para outras cidades do mundo, tambem se foi embora, 

quasi corrido por este. 

E Exmo. Senhor, tantos outros. 

Aprenda V. Exa. a conhece-los, e guarde para si e seus as obras d’arte, que tantas canceiras nos 

teem custado. 

Desculpe este arrazoado, mas sabe bem que é do coração que eu digo estas cousas. 

De V. Exa. com a Maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Maio 1937, manuscrita. 

Coimbra em 13 maio 1937
595

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e sua Exma. familia. 

Acuso recebidas as cartas de V. Exa. de 5 e 7 que muito agradeço, e não respondi mais cedo, 

por não estar em Coimbra. 

De Imagens da Lista nada, e de cousas novas tambem nada. 

Veja V. Exa. que ainda não tive tempo de ir á viagem para que me esperam no concelho de 

Oliveira de Azemeis, e restante Vale do Vouga, e aqui ando a bater nos concelhos de Coimbra e 

limitrofes. 

Imagens de Sebal – não tenho interesse algum no caso, para mais sendo d’outro agente, apezar 

do que elle já se tem metido em negocios a meu cargo, e eu os tenho deixado, exemplo Colos – 

Samuel e varios. Das imagens de Sebal aqui mas vieram oferecer. Não as conheço, porque 

nunca me interessaram, pois sabia que outrem andava atráz delas. E se de facto elas fossem para 

mim de grande interesse já á muito cá estavam. Os maiores proprietarios do Sebal vivem aqui 

Coimbra [sic] e são senhores das minhas melhores relações. Sei mesmo de ofertas que as 

imagens teem as quais não agradam ao Pe. Paulo Machado. Portanto assunto arrumado. 

Pe. Julio – dever ser de facto a Senhora do Ó, a da Povoa do Bispo. Acabo de tomar nota, em 

fazer em breve uma visita aos meus amigos de Pucariça e Ourentã, e de caminho pois é pegado 

vou a ____
596

 e Povoa do Bispo, ambas as localidades oragos Senhora do Ó. Do que se passar 

direi. 

Como V. Exa. em sua carta de 7, dizia que ao Almofariz e Brazeira, só podia fazer preço vendo, 

eu neste dia envio uma caixa com portes pagos ao Domicilio, contendo essas 2 peças. 

Junto a senha de C. ferro. 

A Brazeira – vai completa e o fundo do aquecedor é solto. O Almofariz não tem mãosinha. 

Os meus cumprimentos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração 

Mtº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Nota – parece-me que agora perdi a embocadura aos Santos. Houve uma epoca em que eram 

seguidinhos e em que eu estava com medo de tanta abundancia, mas sendo a actividade agora 

maior, tudo parou. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Maio 1937, manuscrita. 

Coimbra 15 Maio 1937
597

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 14 que muito agradeço. 

Eu não desanimo, cá continuo insistindo nas minhas pesquizas. 

Vi o que V. Exa. diz com referencia a Sebal. 

Da Aguieira, estou esperando a saida do Pe. que já é anunciada, á mais de 2 mezes. 

Hontem fui novamente para os lados de Tentugal, e tive larga permanencia em S. Martinho 

d’arvore, mas nada encontrei digno de nota. Fiz depois outra permanencia em Geria do Campo, 

ponto de entroncamento das estradas que seguem para Cantanhede e Figª Foz. Existe na Geria, 

numa pequena encosta á beira das estradas, uma pequena Capela com galilé. V. Exa. já á anos a 

visitou. 

Perto dessa capela e numa encosta existem umas edificações antigas, que chamam a atenção do 

viandante, tendo em baixo uma grande cascata de alvenaria, bastante limosa e eriçada de 

arbustos, com agua corrente, rente á estrada. 

Na mente de V. Exa. devem-se desenhar estas referencias, por V. Exa. muito bem as conhecer, 

pois tem ali passado centos de vezes. 

No edifício solarengo, mais perto da capela publica, fui encontrar no quintal, uma pedra de 

Cantaria d’ança, muito curiosa. Conta o povo e isso se tem transmitido de gerações para 

gerações, que aquela pedra é que deu o nome ao lugar da Geria, e que aquele palacio pertenceu 

a D. Antão de Almada. Tem essa pedra nas 4 faces inscrições, que copiei e junto na folha anexa. 

Por cima tem 2 patas bem lavradas, e parte irreconhecível d’um corpo sem cabeça, que tanto 

pode ser o dum leão, como d’outro qualquer animal. 

Noutro canto <do quintal, encontrei no chão> uma pedra com dizeres, a que já falta a outra 

metade. Mais adiante um pequeno Brazão de configuração rara, tambem em pedra. 

Disse o dono actual, que foi á tempos ali o Director do Museu de Coimbra(?) para comprar estas 

cousas, e para as ver novamente, pois á mais de 15 anos, ali não tinha voltado. 

É facto que os Almadas tinham quintas no termo de Coimbra, tendo exercido André de Almada 

a Cadeira de Theologia na Universidade de Coimbra. Como V. Exa. sabe a origem ou sede da 

família dos Almadas que veem [sic] desde o Conde de Avranches, foi Pombalinho, onde já 

estivemos. 

Possivel é que o que diz o povo sejam tolices. 

Recomendações para a Exma Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. Mtº Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

André de Almada, Lente em Theologia, era filho de D. Antão Soares de Almada e de D. 

Vicencia de Castro. Ignora-se se nasceu em Lisboa ou em Pombalinho. Governou a 

Universidade, tendo poderes de reformador. Escreveu 2 Tratados Latinos. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Maio 1937, manuscrita. 
Coimbra em 26 Maio 1937

598
 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo a saude de V. Exas. 

No mez passado fui informado que um comerciante e capitalista de Oliveira de Azemeis era 

coleccionador de antiguidades varias. Mais me informaram que ele tinha em tempo comprado 

imagens nos extintos conventos de Ossela e Couto de Cocujães, naqueles arrabaldes. 

Escrevi-lhe e esse Senhor prontamente respondeu. Junto postal.  

Dia a dia para lá ir, só agora passado quasi um mez, me resolvi a essa viagem, e ali fui hontem. 

Vendia-me 3 imagens de pedra, mas uma era um Espirito Santo, ao qual não achei nada de 

extraordinario. 

Comprei-lhe duas, que envio. 

Uma é um S. André, col. notável por ter a cruz á frente. Tem barbas frizadas e cabelo. 

Outra é uma Santa Catarina, tem o Rei cabelos frizados, col. baixa. É identica à de Esgueira, 

registada no preçario de ofertas de V. Exa. e de que tem V. Exa. boa fotografia. 

Com esta me sucedeu um desastre, quando ia a sair hontem á noute da Camionete que passa por 

O. Azemeis e faz o serviço de Coimbra a Porto e vice-versa, deixei-a cais, ficou deslocada no 

pescoço e reduziu-se a pó uma ponta duma flor de liz da coroa, e tive que colar-lhe com grude o 

Nariz.  

Vai uma caixa com o corpo da Santa Catarina. 

Outra caixa grande com o Sº André, e muito bem embrulhada neste a cabeça da Sta. Catarina. 

Não valia a pena, nem havia tempo para coisas de fotos. 

Mais uma vez boa Viagem. 

De V. Exa. Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 5 de Junho 1937, dactilografada. 
Coimbra, em 5 de Junho de 1937

599
 

Exmo. Senhor Doutor Julio de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de sua Exma. mãe e Senhora Dona Amelia, e que tivesse 

boas noticias da chegada ao seu destino do Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena. Recebi sua carta de 

2 do c/ mez e bem assim cheque sobre a caixa geral dos Depositos de escudos 1.500$00, para 

pagamento de Santa Catarina e Santo André. 

Foi pouco, mas são ordens e estas teem que se cumprir. 

Junto envio foto, referente a um Espirito Santo, gotico em madeira, mais interessante do que a 

foto demonstra. Tem ainda vestigios de pinturas em verde, encarnado e ouro, claro com as 

mutilações á frente nos braços que a foto refere. 

As dimensões vam na foto. 

Váe para apreciação e avaliação no caso de servir. 

Querendo posso mandar-lho sem compromisso, visto ser cousa muito leve, em castanho. 

Esperando as noticias de V. Exa. e de seus Exmos. Pais, creia-me sempre muito grato. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á Arregaça – Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 17 de Junho 1937, manuscrita. 
Coimbra 17-6-937 

Exmo. Senhor Doutor Julio 

Muito estimo a saude de V. Exa., sua Exma. Mãe e boas noticias do seu Exmo. pai. 

Recebi carta de V. Ex. de 10 do c/ que agradeço, e em 16 postal de Holanda com data de 12, 

com um desenho de Rembrandt. Seu Exmo. pai manda dizer para eu lhe mandar a escultura de 
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madeira afim de ele a apreciar e devolve-la no caso de não servir. Amanha mando-a. Dá-me 

tambem um raspanete a proposito do ultimo envio de 2 imagens de pedra. 

Hoje recebi outro postal de V. Exa. a proposito do envio das 2 fotos de atalaia. Nada V. Exa. 

tem a agradecer-me. O Manuel Abreu está como fotografo no Campo de aviação de Tancos, e 

nas horas vagas entetem-se a fotografar monumentos daquela região. Enviou-me esta semana 

esses trabalhos, que achei tam interessantes que não tive coragem de ficar com eles, e enviei-os 

a V. Exa. que sei isso muito aprecia. Este Abreu é o autor de todos os postais que estam á venda 

em Aveiro, O. Azemeis, varias terras do Vale do Vouga e parte dos de Coimbra. É fotografo 

oficial do Museu de Aveiro e Coimbra e tem feito varios trabalhos para os Monumentos 

Nacionaes. Tem paisagens marinhas da ria de Aveiro, que é d’um artista. Muito meticuloso, 

basta dizer-lhe que para tirar uma foto postal boa ao Tumulo da Princeza Santa Joana em 

Aveiro, que está numa sala com pouquissima luz, teve a objectiva 2 horas aberta. Em Tancos 

tinham maquinas, mas não tinham pessoa que as entendesse, foi para lá contratado. Ele foi ali 

encontrar 2 maquinas compradas á ano e meio, que ainda estavam encaixotadas, pezando cada 

uma 30k, custaram 30 contos cada. Creio que compraram agora outra por 12 contos, um pasmo 

de preços. As de 30 são alemãs. Ele enviou-me hoje um postal com o Castelo de Almourol 

tendo perto a vista da igreija de Tancos, onde está o E. Santo. É outra produção de bom gosto. 

Já hoje pedi para enviar a V. Exa. Não me esqueço de lhe fazer as perguntas da marca do 

aparelho, em que se serviu para estas vistas. Creio que o aparelho é mesmo dele, porque os do 

Campo de aviação devem ser pezados. 

A saida deste homem fez-me muita falta, agora mando as chapas a revelar ao Instituto de 

Medicina Legal e ficam-me uma cousa horrivel. A casas de especialidade não convem, e é 

assim uma tragedia. Tinha uma serie de fotografias de ultimos trabalhos para enviar a V. Exa. e 

não me atrevo, enviarei as chapas. 

Veja V. Exa. as 3 provas que envio junto. São de 3 paineis dourados, e na foto parecem uma 

macacada. Como é uma cousa leve, mando-os para amostra, amanhã com a escultura de 

madeira. 

Desculpe V. Exa. esta tam extensa carta. 

Seu de V. Exa. com a maior consideração 

Mtº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 20 de Junho 1937, manuscrita. 
Coimbra 20 de Junho de 1937 

Exmo. Senhor Dr. e amigo 

Meus cumprimentos. De acordo com minha carta de 17 do c/ mez, enviei hontem a escultura de 

madeira e 3 paineis escultura em madeira. Vai tudo dentro duma caixa e desp. em G. 

Velocidade ao Domicilio, pelo processo costumado. Junto guia. 

Váe tambem no dito um envelope contendo 2 chapas que se referem a um retábulo de pedra, a 

que nesta carta me refiro. É o Retábulo da Quinta do Regalo á Geria (que foi de Dom Antão Vaz 

d’Almada), 

O Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena pediu-me para o adquirir, mas achei melhor tirar umas 

fotos, mas fiz o serviço sem magnésio, é como vê. Uma das chapas posta á luz vê-se qualquer 

cousa. Nas provas junto vão as dimensões. O dono está no Pará, veio aqui o procurador que está 

de acordo com a venda, mas tem que escrever primeiro para o Brazil. Diga V. Exa. o preço que 

oferece. 

Já aqui tenho as pedras a que me referi á tempos em minha carta, pedras essas com dizeres, a 

que me respondeu seu Exmo. pai, dirá V. Exa. se quer que as mande, ou se as deicho estar cá, 

pedras referentes ao mesmo Dom Antão Vaz d’Almada. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregaça 

Coimbra 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Junho 1937, 

dactilografada. 
Coimbra em 25 de Junho de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimando a saude de V. Exa. sou a agradecer carta hoje recebida tendo visto tudo quanto ela 

contem. 

Quinta do Regalo, quando V. Exa. por cá vier verá com cuidado essas cousas, pois mesmo que 

resolva alguma cousa, só passados muitos mezes poderá ter solução o caso. 

Atalaia – o Abreu vem cá agora e falarei com ele a respeito dos azulejos. Disse-me ele que com 

grande dotação essa igreija, está em grandes obras de restauro, estando até as imagens todas 

arrumadas. 

E. Santo – Não sei o que se passa, mas ele agora me dirá, o que de novo há. 

E. Santo de Madeira e tres paineis – V. Exa. tem sempre feito os preços a tudo e não sou eu que 

os faço, está bem tudo o que V. Exa. fizer. V. Exa. zangou-se com os outros dois santos 

anteriores, mas se da minha parte houve ofensa, peço-lhe desculpa. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Junho 1937, 

manuscrita. 
Coimbra em 28 Junho 1937

600
 

Excelentissmo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebidas a carta de 26 e postal il. que muito agradeço. Envio ao domicilio o S. Sebastião 

e Sª com os 3 meninos. 

Não tenho descurado os assuntos bons.
601

 

O tal Santa Rita veio aqui vender-me uns Cristos de marfim e comer-me um almoço. Contou-

me mil historias. Sentou-se na cadeira de sola e disse: Comprei á tempos 1 E. Santo que era 

maior do que eu sentado nesta cadeira, e disparates varios. 

O nosso Sr. Padre Julio já tem a estrada quasi pronta. Há tempos escrevi-lhe uma carta dizendo 

que me tinha constado que tinham oferecido por uma Sª do Ó ao pé de Mira (mil esc.) que 

tivesse dó de mim que tanta massada tenho tido com isto etc etc. Era um truc meu, porque tenho 

andado por aquela região e nem sonhar de Sª do Ó. 

O pandigo do Pe. respondeu e envio o postal com data de 25 do c/ mez. 

Volto outra vez ás primeiras impressões. A Sª do Ó, está em alguma anexa deste Padre, em 

continuação da Ermida e em direcção ao mar. E ou é parceira do Anjo da Anunciação que está 

na Ermida, ou é a de Barcouço que ele para ali levou. 

V. Exa. não será agora da mesma opinião? 

O padre dá-me agora a impressão de que levantou um pouco a mascara. 

E ele sabe, naturalmente porque naquela região lhe disseram que eu por ali tenho feito 

perguntas. 

Este e o Morgado com a Sª de Finisterra teem-me dado agua pela barba. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. com consideração Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Identificação das 2 imagens de pedra, envio hoje 

S. Sebastião, partic. de Casa do Álvaro, a 6k de Águeda 

Sª c/ 3 meninos, partic. de Ardezubre, arredores de Tentugal 

Peças de madeira enviadas á dias 

E. Santo, partic. de Costa de Rios Frios, concelho de Coimbra 

3 paineis, partic. de Costa de Rios Frios, ” 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Julho 1937, 

dactilografada. 
Coimbra em 9 de Julho de 1937

602
 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. e de Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

Desculpe V. Exa. em só agora acusar a carta de 30 p/p. e o incluso cheque que muito agradeço, 

na importancia de 2 mil escudos, estando em meu poder a favor de V. Exa. um saldo de 100$00, 

que enviou a mais. Não respondi logo porque saí e queria responder a varios assuntos como faço 

hoje. 

Respondendo à carta de V. Exa.: 

Padre Julio, Senhora do Ó – aguardarei para quando V. Exa. aqui venha irmos lá. 

Senhora da Finisterra, da Quinta de S. Thomé – admirado da falta de noticias do Morgado, 

recebi hontem o incluso postal do filho dele, e aluguei um carro e fui imediato á Quinta. O 

homem tem estado muito mal e foi hontem o primeiro dia em que se levantou. Sobre o caso que 

interessa disse-me o seguinte: que está muito envergonhado para com V. Exa. e que sem falta 

alguma hontem mesmo lhe escrevia para Lisboa, disse-me que o snr. Lacerda, já a V. Exa. em 

Lisboa procurou varias vezes
603

 mas que nunca o encontrou. Que os donos da quinta acordaram 

em vender e que o Dr. Freitas é que marcou os seis contos, que os donos da quinta são alem dos 

dois já citados, o sr. Visconde de S. Thomé, e mais dois outros, total cinco herdeiros da quinta e 

casal de Soure. Que era vulgar, por vezes varios rendeiros dirigirem-se aos donos da quinta a 

pedir deminuição [sic] de rendas em um ou mais alqueires, mas que eles donos, dizem sempre 

que vão ter com ele Morgado, que é quem põe e dispõe. Que V. Exa. esteja descansado pois que 

terá a santa, mais barata do que supõe
604

, pois que isso fica agora ao cuidado dele Morgado, e 

que para prova da sua boa vontade, mandou o filho escrever o postal que me mandou e ainda 

que sem falta nenhuma escrevia hontem a V. Exa. Escreveu? 

Disse-me que suponha [sic] que aquela imagem não era pertença da quinta de S.Thomé, mas 

que noutras eras para ali foi levada de Vila Nova de Anços da matriz que está sem telhado, pois, 

e é verdade, ser o orago daquela antiga vila, A Senhora de Finisterra, e presentemente não haver 

ali imagem alguma daquela invocação. – Deve ter muita razão o Morgado, esta era a imagem da 

vila e deveria ter sido mandada executar, pelos duques de Cadaval, cujo palacio está em ruinas 

ao cimo da vila. 

Aproveitei esta viagem, para estar algum tempo em Pereira do Campo. Estive com o novo 

paroco, com referencia á Santa Catarina que está arrumada, diz que não se quer meter nisso. O 

padre velho Dâmaso de Napoles, já se aposentou e retirou da terra. Estive no palacio grande, 

que serviu a convento de freiras. É agora habitado por o snr. Bontempo, pessoa minha 

conhecida, revistei-o de alto a baixo, mas nada digno de nota, encontrei. 

No dia 1 do corrente mez fiz uma grande viagem, que passo a explicar. 

Boyalvo da Serra – acima 14 quilometros de Avelans do Caminho, nas abas primeira da Serra 

do Bussaco, capelas, aqui e em Cerca – e outra localidade com o nome de Candieira, 

absolutamente nada digno de nota, terras muito perto de Espinho de Mortagua, residencia actual 

do Tomaz da Fonseca, deu este amigo em tempos volta a tudo comprando o que encontrou 

digno de apreço, e lho deram. 

Regressando novamente á estrada nacional que conduz para o Porto, estive em Recardães, terra 

antiga e notavel pela sua monumental igreija matriz. Tem de notavel o Grande S. Miguel no 

nicho da frontaria, em pedra de ança, dentro grande profusão de talhas, mas ausencia completa 

de imagens de pedra, as quaes não se sabe o sumisso que levaram, encontrando apenas na 

sacristia um E. Santo sem cabeça e varios metaes, antigos sem valor. Descendo abaixo 

encontramos Agueda já muito nossa conhecida. Segui em direcção a Travassô, do padre já 

muito nosso conhecido, que em tempos nos vendeu o Belo São Pedro e a Senhora Santa Ana 

coroada, tinha-me este amigo escrito á pouco tempo, alegando obras avultadas na igreija como 

realmente andam, e disendo que na capela da Senhora da Piedade, estava agora a Junta e ele 
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resolvidos a vende-la, por necessidades urgentes de dinheiro. Padre muito medricas, tive de 

deixar o carro longe e irmos a pé a ver novamente a dita senhora. Nas minhas correspondencias 

de á 2 anos antes, refiro-me a esta notavel imagem 0,80 colorida, de Cristo nos braços de 

importante feitura gotica, devendo ser feita por imaginarios ou artifices estrangeiros. É uma 

maravilha. Levando o meu codak [sic], não a pude fotografar, primeiro por causa de absoluta 

falta de luz, depois por causa dos medos do padre. Em resumo é uma riquíssima peça, e V. Exa. 

já sabe que eu sou um sabichão nestas cousas. Se eu tiver a sorte de ser avisado para a ir buscar 

a casa do padre como ficou combinado, os riscos compra e de tudo é por minha inteira 

responsabilidade. É uma rica peça, e pode-se depois V. Exa. informar quanto eu dei por ela, isto 

para que V. Exa. depois não diga, que eu costumo oferecer pelas cousas barato. Não a teremos 

talvez, mas se vier digo-lhe que é um importantissimo achado, e com isto nada mais. Depois 

segui a Requeixo, já perto de Aveiro, de onde truxe um Santo António de que amanhã envio a 

foto, podia-lho mandar mas…posso correr os riscos de V. Exa. mo devolver, visto V. Exa. não 

ser muito amigo dos Antonios. É pois melhor a foto boa ou má. Em Travassô, detráz do altar-

mór, entre muitíssima sucata, encontrei uma virgem grande ahi 0,70 <em Barro> com menino 

ao colo, mas ela e ele sem cabeças, nada valendo, e um Espirito Santo, sem braços, sem Cristo, 

todo esmurrado, coroa serrada tambem nada valendo, e a coluna e uma perna apenas de imagem 

<em pedra> que devia ser a de um martir, tambem nada valendo, duas lâmpadas de metal 

vulgares que truxe, e um ferro, com cruz de Cristo á frente, e duas roldanas dos lados, curioso e 

interessante que truxe, e que amanhã lhe envio, e ainda um Lustre grande em ferro com grandes 

argolões para meter dentro tocheiros, que comprei, mas não truxe e o padre ficou de mandar na 

camionete do correio, tambem sei já que V. Exa. gostará dele, por não ser vulgar e logo que 

esteja em meu poder o mando encaixotado.  

Voltei novamente a Agueda, para almoçar, veja V. Exa. a tragedia desta viagem sem cousas 

fortemente positivas e com uma saida ás 4 da manhã de Coimbra. Segui depois directamente ao 

concelho de Anadia. 

Paço de Carvalhais – 

Na capela particular deste paço, recorda-se V. Exa. da existencia de uma Senhora grande em 

madeira, cavada nas costas, colorida, muito interessante a dar de amamentar ao menino, peito 

saliente e boa escultura. Estive aqui novamente depois de dois anos de ausencia, muito boas 

palavras do dono da casa, que me disse ser possivel um dia vender aquelas peças visto a capela 

estar muito arruinada. Disse-me mesmo que pela familia havia a melhor boa vontade de 

satisfaser os desejos de V. Exa., visto que seu sobrinho era José Tavares Paulo
605

, empregado na 

Companhia de que V. Exa. é Administrador-Delegado. Para terminar e influir este cavalheiro, 

ofereci-lhe precisamente o que em nota de ofertas V. Exa. me dava a mim – Mil escudos. 

Mais acima desta casa encontramos a dois quilometros a igreija da Moita, velho monumento 

que V. Exa. já conhece, estive com o padre, que ali nada manda, estive com com [sic] o 

Presidente da Junta de Paroquia, fasendo todos os esforços para aquisição das imagens, que 

constam do livro de ofertas, fui á Anadia novamente a casa duma ilustre senhora, que é grande 

influente naquela terra e pessoas, escrevi-lhe depois daqui e nada consegui, depois de grandes 

esforços. Junto cartão dessa senhora, em que ela relata seus esforços malogrados e a vontade de 

ali faserem anexo á igreija um pequeno museu. 

Segui depois a Grada, dentro do mesmo concelho de Anadia. 

Na capela aqui existente, tinham-me falado em um S. Bartolomeu arrumado. Está lá realmente 

um de pedra <pequeno> com umas pequenas barbichas, corrente de metal a agarrar o diabo, sem 

valor algum nem de arte, nem de antiguidade. 

Dali ainda segui para Ança, onde está agora um padre novo e onde tenho andado para conseguir 

a imagem pequenina da capela, nada, nada. 

E assim decorreu uma viagem enorme, sem resultado algum positivo. 

Como tenho em meu poder um saldo de V. Exa. de 100$00, resolvi aplica-lo ao seguinte: 

Viagem em 8, a Vila Nova de Anços…………………………..55$00 

Envio de ferro artistico, com portes pagos……………………..45$00 100$00 

Está bem? 
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Creio que não pretendo explorar V. Exa. pois que da viagem grande fiz a compra dos 

lampadários e lustre de ferro e santo Antonio, que dam bem para cobrir as despesas desse dia. 

Como digo amanhã envio a senha da tarifa ao domicilio com portes pagos do ferro e a foto do 

santo antonio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, s.d [após 7 de Agosto 1937], 

dactilografada. 
Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Minha viagem em 5 de Agosto de 1937 

Acuso recebida as correspondencias de 1 do corrente, referentes a preços de S. Silvestre noticia 

sobre Sandelgas e postal il. de 7. 

Ourentã – fui a casa do senhor Manuel dos Reis e Oliveira da Junta de paroquia afim de 

resolverem alguma cousa a respeito das peças que ainda ali restam e que se pretendem adquirir, 

como seja a Virgem coroada com menino ao colo, do lado esquerdo do altár Mór, e o prato 

flamengo com pelicano, ficáram de apresentar este caso na proxima reunião da Junta e comissão 

do culto, esperando pelo padre que se encontra internado numa casa de saude do Porto. Em 7 

veio a Coimbra novamente o Presidente Manuel dos Reis a comunicar-me que o meu caso não 

seria esquecido. 

Cantanhede – avistei-me ali novamente com o sacristão, meu agente, que me declarou, nada ter 

encontrado de estatuaria em Cantanhede. Lembrei-lhe a aldeia de Varziela para pesquisar. 

Mira (a)
606

 – nada encontrei aqui, e o agente tambem de nada sabia. É localidade em que nada 

tem aparecido e ainda á pouco por ali andou o Alberto Santa Rita de Montemor, sem nada ter 

encontrado, antes foi maltratado em varias casas, pois esta gente do litoral é extremamente 

religiosa. Estive em casa do senhor Visconde da Corugeira, que se mostou agradavel em vender 

algumas cousas que me agradassem, mas de imagens nada tinha. 

Mostrou-me um livro com a vida de Dom Nuno Alvarez Pereira, datado de 1723 e 15 vol com 

encadernação de luxo, com as armas de Hespanha na capa, profusamente ilustrado a cores, que 

trata das grandesas de Espanha, e ainda um tabuleiro grande, ahi 1 metro de comprido 

acharoado a encarnado e ouro com aves etc., que me disse ter pertencido a um convento, e um 

frasco para perfumes pintado com pássaros etc, mas com o gargalo e tampa de prata. Tudo isto 

ele vende. 

Bóco – estive em casa de D. Márcia de Quadros, senhora que ainda á anos tinha grande 

quantidade de imagens de marfim e belissimo santuario de talha dourada e louças de cobre com 

esmaltes, mas declarou-me que tudo tinha distribuído pelos sobrinhos, que são advogados em 

Aveiro e Coimbra. 

Sôza – visitei novamente a igreija, mas nada vendem e a boa imagem que á anos estava 

arrumada na sacristia, senhora coroada com menino ao colo, está novamente ao culto. Comprei 

nesta localidade em casa de Manuel dos Santos Vitór, perto da igreija, uma linda moldura de 

talha dourada com anjos, e tem para vender uma cama grande com ornamentação profusa de 

grinaldas e passaros etc de pau santo e embutidos a amarelo. Pede 600$00. 

Vágos – visitei novamente o padre Alirio Gomes de Melo, director do Correio do Vouga. Sobre 

a imagem de Santa Catarina, que se encontra na capela de cupula mourisca no meio do campol, 

disse-me que não vendia, pois tinha medo das atitudes do povo, que naquela região é muito 

exquisito, e que por outras cousas sem importancia já dois colegas dele, dali tinham saído, e que 

apesar da grande preponderância que ele tem naquela região, teme qualquer cousa. Com 

referencia áquelas outras tres que se encontram detráz do altar da matriz, Padre Eterno – Sam 

João e S. Bráz, que talvez um dia se resolva isso depois da creação efectiva do Bispado, pois a 

Bula ainda não chegou. Ofereci 3 mil escudos. Por detráz da misericordia, visitei novamente um 

velhote entrevado á anos que é possuidor duma rica moldura de talha dourada, vasada, com 
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ramos e dois anjos sustentando uma coroa, não estava resolvido a vender. Perto fica a casa dum 

pintor que me acompanhou a algumas casas, mas nada bom se encontrou. 

Ílhavo – é inaugurado agora em 8 do corrente o museu, que me disseram ter bastantes cousas, 

especialmente da antiga industria da Vista Alegre e louças da India, provenientes de barcos que 

outrora ali aportavam. 

Comprei aqui numa casa comercial um copo de vidro coalhado. 

Verdemilho – 

Desde as minhas primeiras compras nesta região, nunca mais aqui voltei. Estive na igreija com 

o padre Rama, que me vendeu em tempos duas ou tres imagens de pedra e que é tambem o 

paroco de Bomsucesso, localidade perto, onde existe arrumada uma rica imagem colorida, com 

menino ao colo, Nossa Senhora dos Navegantes, tendo as costas cortadas em forma de meia 

laranja e que mais parece pedra estrangeira do que portuguesa e a que largamente em 

correspondencias de há anos me referi. O sr. Manuel Matos Ferreira, proprietario aqui residente 

e outras pessoas da Junta teem sempre mostrado por correspondencia o maior interesse em me 

serem agradáveis e em a venderem, mas o padre Rama, declarou-me já por correspondencias e 

agora verbalmente que não a vende sem auctorisação do prelado de Coimbra, e que se em tempo 

me vendeu as outras foi por ter sido colhido de surpresa. 

Vilar – localidade a 2 quilometros de Aveiro. Referi-me em tempos em correspondencias que V. 

Exa. tem, a varias imagens de pedra existentes nesta capela, mas agora com a maior pratica que 

tenho verifiquei que não correspondiam á importancia que eu julgava, pois todas elas sam 

monos. 

Tem de bom dois grandes retabulos de forma de semi-circulo, com imagens em relevo, arvores, 

aves, etc, com bons dourados e trabalho de talha. 

Aveiro – não vinha á muito a esta cidade. Colhendo informes no museu ao secretario José de 

Pinho e empregados, que me costumavam dar varios informes, nada tem aparecido para venda, 

nem tampouco sabiam de nada. Percorri varias casas e sacristães e armadores de igreija e nada. 

A resposta sempre era de que o que havia para vender eu já o tinha comprado. 

Trofa – onde no ano passado comprei outro S. Pedro sentado, voltei novamente aqui para ver 

um S. Romão em uma casa particular, não prestava para nada e estava todo mutilado, estive em 

quasi todas as casas onde possivel era que encontrasse quaesquer cousas, mas a resposta era 

sempre negativa, e o que me mostravam sempre era livralhada de padres e santinhos de madeira 

á mistura com moveis velhos de valor negativo. Estive novamente na igreija que é monumento 

nacional, e a ela se refere largamente o professor do Porto Dr. Aarão de Lacerda, em livro 

publicado creio em 1918, denominado a Igreija da Trofa. 

Verifiquei que o cavaleiro que está ajoelhado em atitude de oração defronte de um pequeno 

bufete, tem as barbas frisadas e creio que as imagens que tenho encontrado, são deste artista a 

que no livro se presume. 

Num dos altares lateráes está um magnifico Santo Antão, digno de visita. 

Senhora do leite, coroada e sentada, pequenina, 0,28, que está dentro de um oratório na sacristia 

e que pertenceu a uma capela exterior desta antiga vila extinta, e de que V. Exa. ahi tem uma 

fotografia. O padre Teixeira todos delicadezas, disse-me que em breve se resolvia pois que 

deviam dois contos e tal, que mandaram pedir dinheiro a residentes no Brasil e que 

possivelmente ele não viria, falou-me tambem num palio, mas como estava com pressa dei-lhe 

pouca atenção visto que o assunto não me interessava grande cousa. 

Travassô – De passagem vim ver os progressos para aquisição da Linda Imagem gotica da 

Senhora da Piedade, e como V. Exa. aqui vinha agora aproveitei a ocasião para lhe tirar uma 

fotografia a tres chapas, para lhe mandar a V. Exa. para o Gerez. 
607

Oliveira do Bairro – Estive tambem aqui. O Padre não vende o S. Sebastião, vende apenas a 

Sta. Catarina que V. Exa viu e tem foto, mas quer mesmo, disse que V. Exa. me ofereceu 

900$00. 

Águeda – de passagem, visto aqui nada ter encontrado nas minhas numerosas passagens. 

Recardães – mais uma vez para ver se o padre sabia de alguma cousa, mas nada. Igreija sem 

cousa notavel em pedra, tudo renascença, começando pelos seus bons altares etc. 
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Já de noute passagem pela Curia afim de ir a Tamengos. 

Tamengos – Estive com o padre S. Marcos, que me disse mais nada ter para vender e aqui por 

ele fui informado que por falecimento do prior de Louriçal, ia a tomar posse do lugar por estes 

dias o padre Bastos, que tem estado em Tavarede e com o qual possivel é que naquela antiga 

terra eu faça alguma cousa, pois ali temos em vista o santo da frontaria que agora não me 

recorda o nome e os belos serafins ou anjos de talha com tocheiros da capela mór da igreija. 

+++ 

Balanço desta viagem enorme: 

Compra de uma moldura de talha e de um copo de vidro coalhado e fotografias da Senhora da 

Piedade. 

Em 7 de corrente pela manhã e na camionete 

Fui pela primeira vez acompanhado pelo senhor Lopes, rico proprietario e comerciante e 

Presidente da Junta de Paroquia em visita á igreija de --- 

S. Silvestre – arrabaldes de Coimbra. 

Logo de entrada tive o grande praser de ver e apreciar a riquissima imagem que é a Senhora da 

Piedade, peça como nunca os meus olhos viram. Que assombro que beleza e que tamanho! 

Disse-me ele que era tradição em que ela tinha vindo de S. Marcos e que as mutilações eram 

devidas ao mau cuidado a quando do transporte em carro de bois. E talvez ele tenha razão visto 

que se vê que ela não foi feita para o sitio onde está, antes parece que ali foi posta por não haver 

outro sitio. Admirei noutro altar, uma senhora coroada e outra imagem <E. Santo>, pelas quaes 

ele me disse que já havia oferta de 5 contos por ambas. 

Vi então detráz do altar-mór o S. João de barbas frizadas e o S. Antão. 

Tambem ali estava uma coluna de talha com parras e aves renascença. 

Fiz a minha oferta e a Junta ficou de reunir, visto precisarem de obras na igreija e compra de 

duas imagens e a terra ser em geral extremamente pobre, com exceção [sic] de duas ou tres 

casas. 

Ando tratando da aquisição de imagens, que existem arrumadas nos arredores de Coimbra, na 

igreja de  

Castelo Viegas – não as conheço, mas de isso se teem interessado varios operarios que aqui 

trabalham em Coimbra e que já teem o povo e Junta na disposição de venderem, faltando apenas 

a auctorisação do padre, que vive em Ceira. Devo ir lá por estes dias, dar o balanço ao que 

existe, tirar algumas fotos e ainda rebuscar uma arrumação fóra da igreija onde me dizem que 

estam numerosas cousas arrumadas. 

Depois direi o que por ali existe, e a qualidade dos santos e santas. 

No seculo 15, foi esta localidade de grande importancia, residindo ali varias familias nobre e 

chegou a ter nessa epoca 250 fogos, e hoje tem apenas 70. 

De V.Exa. Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Agosto 1937, 

manuscrita. 

Coimbra em 22 Agosto 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. de 16, estimando que V. Exas. se tenham dado bem com as 

aguas. 

Muito reconhecido pelas atenções e cuidados com o garoto que já está bom, pois no dia seguinte 

começou a tratar-se. 

Vi e registei tudo o que V. Exa. me dizia na carta. 

Louriçal – para começar já mandei os parabens ao Pe. de Jezus Bastos pela sua nova colocação. 

Não me lembra de nada das imagens, pois já são passados muitos anos. Tenho ali muitos 

conhecimentos porque quando era casado ia ali muito a miudo. 

Castelo Viegas – Nada se conseguiu. O Pe. opôz-se tenazmente. Em face disso nem ali fui. 

Quero ver como o Pe. descalça agora a bota. A torre da igreija necessita de obras urgentes e o 

povo não dá dinheiro, porque o não tem. 



318 

 

Não tenho escrito mais cedo por não ter estado em Coimbra. 

Pereira do Campo – Sta. Catarina, comunicaram-me hoje que o padre velho antes de sair 

chamou o povo fez-se uma acta, mandou arrolar a peça. 

De V. Exa. mtº. Obº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Agosto 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 23 de Agosto de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos, desejando que V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia, tenham passado 

bem. Não sei se esta carta ainda os irá encontrar ahi, pois já devem ter terminado o tempo das 

aguas. 

Das minhas viagens da semana passada, junto uma foto, da quinta que váe explicada no mesmo, 

facultativa a entrada a toda a gente, lindíssimo o parque. 

Como V. Exa. para a Figueira ou Coimbra, terá de passar por Águeda, recomendo a V. Exas. 

verem o referido calvario. 

Itenerario e viagens pelo Norte, não sei francamente o que diga, mas creio bem que ficará 

melhor isso a cargo de V. Exa. 

Se seguindo pela estrada que conduz de Lamego a Trancoso 

logo á saida de Lamego, conviria visitar o magnifico mosteiro e principalmente a igreija de 

Salzedas, é um desvio à esquerda. 

Passa depois na estrada supra ao meio a vila de Moimenta da Beira,e depois váe a Sernancelhe, 

e pode admirar no portico da matriz as seis magnificas figuras em dois nichos, da era de 1210. 

Encontra logo a seguir Fonte Arcada, com os quadros goticos na igreija matriz e na localidade 

os imponentes edificios medievais. 

Mais abaixo o Convento de Tabosa a 2 leguas de Sernancelhe. 

Depois e muito perto Guilheiro, que pertenceu á ordem de Malta, onde existe na matriz o 

magnifico S. Pedro da Cátedra, conhecido em toda a Beira, pelo seu tamanho e imponencia. 

Em Moimenta da Beira, encontra uma magnifica penção [sic], onde V. Exa. come melhor de 

que em Lamego e em Trancoso o Hotel Central, muito bom. Passando nesta localidade, veja V. 

Exa. a igreija gotica da senhora da Fresta, a Romanica de Santa Luzia, fontes manuelinas etc, 

mas para maior elucidario não deixe de comprar a bela colecção de postais, em livro de 

magnifico aspecto. 

Não querendo seguir por Trancoso, visita as cousas acima indicadas e depois na estrada de 

Lamego a Trancoso no verso indicada, faz o seguinte: 

No entroncamento de estradas da Ponte do Abade, muda para a estrada que segue para Viseu, 

passa por Aguiar da Beira, nada de notavel, depois o Sátam, nada de notavel apenas ter uma 

explendida penção e depois segue a Viseu. 

Claro tudo magnificas estradas. 

Em Viseu, V. Exa. consulta o mapa e melhor do que eu sabe onde se hade dirigir. 

Crendo tomar a direcção de Aveiro, V. Exa. me escreverá na volta do correio afim de eu lhe 

diser, (e para onde devo escrever), o que sei de bom no districto de Aveiro. 

Para o itenerario [sic] do districto de Coimbra, quando V. Exa. estiver na Figueira depois direi. 

Do que nesta carta relato a V. Exa. um dia consultar a m/ correspondencia antiga, verá quantas 

vezes a ele me tenho referido. 

Tirei em Águeda, no cimo dum Pinhal a foto a um S. Antão, que não sei se ficou bem ou mal, 

mas desconfio que não se arranja. 

Quando V. Exa. estiver na Figueira depois lha mostrarei. 

Parto esta tarde para a viagem. 

Santa Ovaia (orago do Ó) Avô e perto Anseriz (onde me pareceu ter visto uma senhora do ó) 

quarta-feira regresso para cá na camionete, estando umas horas em Góes. Depois relatarei o que 

vi nesta viagem. 
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Creio ficar assim cumprido um dos desejos de V. Exa. mas encontrando eu o que penso existir 

lá, tenha V. Exa. paciencia, mas nas viagens depois no Districto de Coimbra, queira faser os 

esforços para lá ir, porque das cousas indicadas por mim, tem V. Exa. visto muito pouca 

cousa
608

. 

Nesta minha viagem á região do Vale do Vouga e Agueda, estive em – Travassô – tendo já aqui 

a imagem da Senhora da Piedade, que é lindissima. Querendo V. Exa. ir a esta localidade, e para 

ver a igreija, não deve dirigir-se a ninguem senão ao proprio Prior José Tavares da Silva, muito 

boa pessoa, mas que não liga bem com os elementos da terra. Tanto esta senhora da Piedade, 

como o S. Pedro e Santa Ana, que foram em tempos <para Lisboa> e de cujo S. Pedro V. Exa. 

gostou, tambem o negocio ficou entre ele e meia duzia de pessoas. De resto ali nada á mais a ver 

ou a faser, pois nem um unico santode pedra para amostra. 

A Senhora da Piedade, veio com toda a segurança, e nada se partiu. 

O que foi é cara, e bem poderá V. Exa. crendo arredondar para 2.500$00, pois tenho feito 

muitas despesas e nestes dois dias agora vou gastar bem os cento e tal escudos, de que eu nada 

quero de V. Exa. pois como V. Exa. sabe á quasi um ano que não lhe meto em conta nenhuma 

viagem. Da Senhora da Piedade, se V. Exa. estiver com o prior, pode-lhe perguntar quanto ela 

custou, afora as minhas despesas, pagamentos de comissão ao meu agente de ali em Requeixo – 

José Meirelles Lobo. 

Com esta é tambem a carta de 21 que V. Exa. tem em seu poder. 

Muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Agosto 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 25 de Agosto de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus respeitos. Deve receber com esta um postal que hoje de manhã deitei no correio em Góes, 

de cujas áreas regressei agora á tarde. 

Resultado de minhas viagens: 

Santa Ovaia – ao lado de Vendas de Galizes, onde desci da camionete ante-hontem á tarde, quiz 

visitar esta capela ou igreija dedicada á Senhora da Expectação, mas a mulher sacristôa, que tem 

a chave andava para os trabalhos agrícolas, e não consegui lá entrar. Mostrei a varias pessoas, a 

foto que levava da Senhora do Ó do Museu de Lamego e procurei informar-me se a senhora de 

lá era igual, dito por todos não é, tem menino ao colo, nem nunca conheceram por lá nenhuma 

santa gravida
609

. Fui dormir a Avô, ali não há nada e depois fui a pé serra acima em direcção á 

tal terra Anseriz, onde em tempos 8 anos, como disse a V. Exa. me pareceu ter visto uma 

senhora gravida detráz do altar-mór, e o doido do homem ferro velho Poiares, tinha á pouco 

confirmado essa minha impressão. 

Era uma senhora do Leite, coroada, á côr da pedra, sapato redondo, renascença. E o maroto do 

padre como já tinha visto varios anos a minha insistencia para me vender coisas várias, poz essa 

santa ao culto
610

, juntamente com um S. Martinho que nada vale, S. Miguel pequeno razoavel, e 

varios mais santos de pau, alguns mutiladíssimos. Ao culto nada de apreciavel. Tirámos daqui o 

sentido, apanhei uma grande estafa e gastei muito dinheiro, continuei depois para Góes, onde 

nada arranjei e aqui estou em Coimbra, pronto para mais desilusões a juntar a esta e outras mais. 

Paciencia! 

Senhoras do Ó, alem das de V. Exa. e daquelas que se conhecem, creio nada aparecer, mais. 

Esta carta, juntamente com a de 21 e 23, são as que ultimamente escrevi para o Gerez. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia. De V. Exa. com a maxima consideração 

muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

                                                      
608

 Sublinhado manuscrito. 
609

 Sublinhado manuscrito. 
610

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Setembro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 2 de Setembro de 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa. da Senhora D. Amelia e do Snr. Dr.  

Acuso recebida a carta de V. Exa. de 29 p/p. a qual muito lhe agradeço. 

Pesaroso por V. Exa. por agora não puder [sic] dár a volta que tomei a liberdade de lhe indicar. 

Como V. Exa. segue de Porto a Agueda e daqui por Aveiro, Ilhavo, Vagos, etc á Figueira da 

Foz, vou outra vez tomar a liberdade de traçar um itenerario dentro destes caminhos em que tem 

de seguir. 

Saindo do Porto, segue V. Exa. no mapa e encontra Lourosa, onde já esteve a ver o Santiago 

que para ahi foi no findo ano. 

Portanto em Lourosa, procura o caminho para as Termas de S. Jorge, magnifica estrada á 

esquerda, lá tem a indicação no quadro, chegando a S. Jorge logo lhe indicam a direcção de 

Canedo, onde V. Exa. vai ver na frontaria da igreija o S. Pedro, que sendo o orago, parece 

mesmo o Negus; aliaz tratamento que o padre lhe dá. Está sentado, com grandes chaves na mão 

e em tudo o mais o Imperador, já o ano findo tive ocasião de me referir a ele. Lá dentro boas 

talhas e nada de interessante. Mas na arrecadação em cima muitas imagens de madeira e dois 

anjos tocheiros, grandes assentes em cima de <boas> peanhas. Aqui V. Exa. verá se alguma 

coisa lhe agrada. Regressa <13 k> pelo mesmo caminho bom á estrada nacional e continua 

devagar para a frente, procura logo ao cortar ou entrar na Nacional estrada, o caminho para Rio 

Meão, que é adiante um quilometro á direita onde corta, e é perto. 

Em Rio Meão admira o importante S. Thiago da frontaria, entra dentro e pede para lhe 

mostrarem a santita sentada e com menino ao colo, que estava cá fora noutro nicho por cima da 

frontaria da sacristia, que é exterior (Imagem esta tipo da moldagem de Coimbra) vê depois um 

prato de latão. De frontaria desta igreija mandei eu foto e relatorio de 12 de Out. passado. Aqui 

procura V. Exa. o caminho para Vila da Feira, onde será importante admirar as magnificas 

imagens goticas da capela do castelo. 

Nota – A igreja de Canedo, é do antigo mosteiro, invocação S. Pedro, fundado no Sec. XI por 

D. Tello Guterres. 

Regressa depois novamente á estrada Nacional. 

Logo á saida de Oliveira de Azemeis, com o carro muito redusido, encontra a menos de 1 

quilometro á esq. da estrada uma pequena quintarola tendo dentro um solar com capela anexa, 

tipo rural seculo 18º chama-se a Quinta do Álméu, vivem lá as arrendatárias e é pertença do Dr. 

Beleza de Oliveira residente na Vila de Oliveira de Azemeis. Na capela encontra um magnifico 

calvario alto, 0,80 frente 0,60 – pouco colorido, com as tres figuras, bela peça de bom gotico, 

ha-de gostar imenso. A um dos santos dam-lhe o nome de Santo Ovidio, está no chão, pois o 

lugar dele não era na capela, tem certa devoção. Referi-me a isto varias vezes em m/ relatorio de 

12 de Out.936. Como é peça muito interessante e para não haver enganos, faz V. Exa. o 

seguinte: Em Oliveira de Azemeis, pede a qualquer creatura que vá no carro de V. Exa. a troco 

de umas coroas e lhe diga onde fica a Quinta do Álméu do Dr. Estevão de Oliveira lá da terra. O 

cavalheiro para cima vem a pé, pois é um passeio de 1 quilometro. 

Agueda – em Alta Vila, visita V. Exa. o solar, e parque principalmente da Senhora Dona Maria 

de Melo C. Freitas Pinto, onde verá o Calvário detráz de uma capela. Quem lhe váe á porta deve 

ser uma criada e a ela V. Exa. pede os acompanhar á capela, no meio do parque. 

De Agueda, tem V. Exa. estrada directa, para Vagos, mas se quiser ir á Trofa, tem que tomar a 

de Aveiro, e logo á saída de Agueda adiante 3 ou 4 quilometros, procura a melhor estrada para 

aquele lugarejo. Na Trofa admira V. Exa. os túmulos da matriz dos Lemos Silveiras e no altar 

esq. um magnifico Santo Antão. 

Aveiro – Já conhece V. Exa. quasi tudo, ou tudo o que em igreijas existe, mas seguindo com o 

carro até á praça do Peixe, e ficando este ali, V. Exa. procura onde mora o medico Dr. Gamellas 

ali muito perto e pede para logo á entrada do quintal lhe deixarem ver uma grande imagem de 

senhora coroada em pedra, metida num nicho. 
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Mesmo que ele não esteja a creada ou pessoas de familia, mostram, pois é mesmo ao pé da porta 

do Quintal. Mas estando ele seria muito bom, porque V. Exa. pediria para ver os magníficos 

barros e o quadro do Morales. Tudo isto já referenciado por mim em antigos relatorios. 

Ílhavo – tem V. Exa. a ver o museu e mais nada. 

Vagos – as tres imagens detráz da tribuna do altar-mór. 

Mira – Talvez V. Exa. informar-se se a estrada Mira a Ermida (P. Julio estaria já pronta e neste 

caso ver a Senhora do Ó) e depois seguir directo daqui á Fig. Foz, mas não sei se estará já 

pronta. 

Na região de Aveiro, havia tanta coisa a ver…paciencia! 

Outros assuntos: 

Faleceu á 3 dias o sr. Major dos Carvalhaes ao pé de Macinhata do Vouga, em casa de quem 

estivemos no ano passado, que teve até um genro oficial de marinha, V. Exa. deve-se recordar e 

que tinha na varanda dentro dum oratório, uma santa enorme coroada. Temos pois agora mais 

probabilidades de ela se adquirir, visto que a dificuldade, segundo alegavam era ser vendida em 

vida daquele velho cavalheiro. 

Agueda – conforme relatei na minha ultima viagem, tirei uma pessima foto a um S. Antão duma 

capelita manhosa no cimo dum pinhal, junto envio a dita. 

Outros negocios – parece que é agora que se resolve a venda dos dois santos de igreija de 

Sangalhos (S. Antão e S. Bráz). 

E não sendo intrujisse do padre, tambem a Senhora pequenina do Leite, da igreija de Frossos. 

Ambas do Districto de Aveiro. 

Do Districto de Coimbra, zero. 

Oliveira do Bairro – Districto de Aveiro. 

Como V. Exa. no mez passado me animou em pôr a Senhora Santa Catarina que ali viu, em 

1.200$, já a fui buscar. 

E mais nada. Daqui recomendam-se a V. Exas. seguem hoje mãe e filho para a Beira Alta, para 

umas termas quentes, com grande dificuldade financeira, mas paciencia. 

Cá fico aguardando as ordens de V. Exa. e esperando se o correio me trará alguma boa nova. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Setembro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 9 de Setembro de 1937  Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exa. e Exma. Senhora D. Amelia, tivessem chegado bem. 

Recebi hontem um postal il. e hoje outro. 

Foi pena V. Exa. não ter podido dar a volta completa, que seria talvez um pouco de massada 

pois tinha de se deslocar do ponto de carreira. 

Mas já V. Exa. assim viu alguma coisa mais, para acrescentar ao seu dossier. 

Estou sim senhor no sabado todo o dia á espera de V. Exa. podendo V. Exa. procurar-me a 

qualquer hora, pois a comida vem a cada, da penção. 

R. Republica 82 na Figueira da Foz, vendem-se os primeiros tomos e tomam-se assinaturas da 

revista já publicada de Templos, Cruseiros e Alminhas. Disem ser coisa curiosa, pois se refere a 

todas as terras do paiz. 

Estou todos os dias a mandar e receber numerosa correspondencia, mas nada mais por estes dias 

tenho a acrescentar com referencia a estatuaria. 

E o que se poderá arranjar é de fora deste districto. Registei as ofertas de V. Exa. É bom V. Exa. 

vir agora, afim de depois eu sair a dar umas voltas necessarias. 

Não tenho a certesa se já lhe contei este caso: 

Pereira do Campo – o padre velho antes de sair daquela localidade aposentado, chamou os seus 

paroquianos mais cotados, e a junta, e fez lavrar uma acta de arrolamento daquela Santa 

Catarina, arrumada dentro do árcaz da sacristia. Veja a alma dos padres nesta região. 

Então até breve. De V. Exa. com a maxima consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Setembro 1937, 

dactilografada. 

Coimbra em 16 de Setembro de 1937
611

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. Acuso recebido no correio de hoje uma carta e um postal il. a que passo a 

responder. 

Sciente das ofertas a registar, de Santa Maria da Arrifana. 

Solar de Figueiró do Campo – ainda á um ano o solar nada tinha dentro, a capela recordo-me de 

magníficos azulejos do sec. 17º. 

É pertença do mariola do padre velho Dâmaso de Nápoles, que saiu á pouco de paroquiar 

Pereira do Campo e aqui se recolheu, com as antiguidades que apanhou aos incautos durante 30 

e tantos anos. 

Falava sempre com basofia do seu solar de Figueiró! 

Creio que o paroco de Colos Samuel, ainda é o mesmo chama-se José Rodrigues Cordeiro – 

Samuel.
612

 

Correio de Soure. 

Como até agora não recebi telegrama de V. Exa. julgo que não recebeu correio hoje do padre, 

mas talvez amanhã de manhã sexta-feira a receba, e nesse caso como já não tem tempo de me 

prevenir, irá sem mim e depois me comunicará V. Exa. o que se passar, e o que viu. 

Enviei hoje ao Exmo. Snr. Dr. a remessa de coisas que V. Exa. ordenou, mandei-lhe uma nota 

explicativa do conteudo das caixas, e a V. Exa. junto agora aqui uma nota, tambem. 

De Vila Nova de Poiares, nenhum correio ainda recebi do sacristão, a contar o que se passa. 

Também é bom V. Exa. diser a sua oferta por esses dois santos, isto é o que me dá a mim afim 

de eu ver onde posso chegar. 

Sabado não estou em Coimbra, mas se V. Exa. quiser depois de ir ao Padre Julio, que eu ahi vá 

á Figueira para conferenciarmos, eu vou. 

Da minha viagem em 13, ao concelho de Águeda, vou contar algumas pripecias. 

Fui mordido por um cão lá duma pensão, e tenho andado muito apreensivo, mas o veterenario 

de Águeda, mandou-me hontem um telegrama, dando-o como bom, visto que o tem em 

observação. Apanhei uma pisadela num pé. 

Fui a Vale Durão, por causa do santo que mandei a foto, S. Antão, nada feito, queriam que o 

santo desse para pagar as dividas que eles teem. 

Casalinho – disseram-me que estava em casa do moleiro 3 santos, na verdade eram, mas dois 

em madeira, uns verdadeiros monos, e outro em pedra era um frade, sem valor algum. 

Pertenciam a uma capela publica que em tempos caiu. Bom, assim como não prestavam, podiam 

prestar. 

Povoa de Recardães – comprei numa casa particular uma linda santa Ana, em madeira, colorida, 

estofo D. João V. 0,30, para V. Exa. depois ver. Santos de pedra, nem velos [sic]. 

Águeda – Indicaram-me numa casa particular, e está lá, mas como era muito tarde não ma 

quiseram mostrar, uma senhora coroada em pedra, senhora dos Navegantes, segundo eles disem. 

Está em casa do sr. Joaquim Matos Ala, que ficou de na semana proxima segunda ou terça, que 

eu ali vá, ma mostrar. Este cavalheiro foi herdeiro do antigo padre Pinto, pelo casamento com a 

filha do padre, e é professor da escola Industrial de lá. Para se chegar a estas averiguações é uma 

tragedia. Também está na casa do Oiteiro em Branca, um S. Bartolomeu de grandes barbas a 

agarrar o diabo, que vendem. Vamos a ver se na semana proxima sou mais felis e trago os dois. 

De Fróssos, nada e de Sangalhos, estou esperando que o padre me avise para eu os ir buscar. 

Mas V. Exa. vê que para correr aqueles casaes e aldeias do campo, só a pé, porque são sitios 

onde não pode ir nem um carro de cavallos. 

Desculpe V. Exa. tanto palavriado, e envio os meus cumprimentos á Exma. Senhora Dona 

Amelia. De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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 À margem direita: R. 17/9/37. 
612

 Nota à margem direita: Carta em 17/9/37. 
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Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 16 de Setembro 1937, 

dactilografada. 

Expedição em 16 de Setembro de 1937 

Para o Exmo. Senhor Dr. Julio de Vilhena 

Guia nº 42688, ao domicilio. 

Como tinha receio de alguma quebra, fiz a distribuição, pelo seguinte processo: 

1 caixa nova grande, feita de proposito com madeira forte: - contendo Senhora da Piedade em 

pedra 

1 caixa grande – contendo santa Catarina em pedra 

1 caixa – contendo um prato – 2 jarras – 3 boiões de farmacia 

1 caixa pequena – contendo a moldura de talha e duas placas D. João V em metal 

1 caixa pequena – contendo coisas do Viana: 2 jarras brioso – Caixilho retrato D. Miguel e 2 

gravuras. 

Levou o Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, um copo de vidro coalhado e 2 colares e 1 livro s/ 

epigrafia. 

Fiquei eu com um saldo a favor do Exmo. Snr. Vilhena de …………………..210$00 

Despesas – feitura de 1 caixa grande, mais 4 caixas, carretos diversos, serradura, madeiras, 

carpinteiro, transporte à estação etc. ……………………………….  80$00 

      Saldo a favor de V. Exa        130$00 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Setembro 1937, 

manuscrita. 

Coimbra em 20 Setº 937
613

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida carta de V. Exa. datada de 17 do c/ mez que muito agradeço. 

Respondendo: 

Ermida – anda engalinhada a Sª do Ó. Ele recebeu a carta, mas como não convinha, disse que 

não. Na verdade eu apezar de não ter recebido telegrama de V. Exa. ainda estive para ir. 

Figueiró do Campo – ainda este mez vou a Sebal e de caminho averiguarei a tal capela de 

Figueiró, e direi o que averigúe, é a do Pe. ou se ainda á outra do Dr. Mota. 

Poiares – Registo as ofertas e junto carta do rapaz agente de lá. 

Sandelgas – cortei da lista as imagens. 

Saldo – não tinha compreendido e agradeço a generosidade de V. Exa. e registo que me deve V. 

Exa. 80$00. 

Outros assuntos 

Junto carta do m/ agente do Vale do Vouga, em que V. Exa. verá que negocio de Sangalhos está 

sem efeito. 

Santa Maria da Arrifana, junto postal em que V. Exa. verá o que se refere á porta. É postal do 

Comerciante onde estivemos. 

Amanhã 21 terça vou a Águeda, ver assunto da Sta. coroada e á Branca ver o S. Bartolomeu, era 

muita sorte ser igual ao de Samuel, pois tenho a impressão que as peças de Samuel são unicas. 

4ª feira ás 9 da manhã, ahi estarei no Hotel a dar conta desta viagem e a levar comprando 

algumas destas peças. 

Hontem fui a Quimbres, ao pé de S. Silvestre, onde fui chamado para ver umas coisas em casa 

dum tal Figueiredo, eram tudo coisas sem valor. Tinham lá uma pedra de ara e 1 cruz exterior, 

d’uma capela publica que ali ouve [sic]. Mas vasculhei tudo e santos nem um para amostra 

apareceu. Ninguem sabia dar conta deles. 

Sabado estive na Beira Alta, em Cabanas de Viriato
614

, terra muito antiga onde existe um lindo 

solar quinhentista com capela anexa, encimada por um faustozo Brazão d’armas. Tudo mais ou 
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menos em ruinas. É seu proprietario o sr. Antonio da Silveira Portugal, de antiga linhagem. Na 

capela tecto tem 18 magnificos quadros em madeira, muito bons que é necessario V. Exa. ver, 

pois aquilo vende-se. Imagem em pedra, dentro madeira, e exteriormente havia uma de pedra, 

mas foi escavacada á pedrada. Comprei um pequeno e extravagante Santo pequeno que não 

percebo o que é. Levarei na 4ª de manhã. 

Este fidalgo arruinado é irmão do que vive no solar da Várzea de Sátão – Tondela, e este dono 

de preciosas louças India e daquela celebre colcha que tem estado em Vila Franca de Xira em 

que tenho falado a V. Exa. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 16 de Novembro 1937, 

dactilografada. 
Coimbra em 16 de Novembro de 1937

615
 

Excelentissimo Senhor Doutor Julio de Vilhena 

Estimando a sua saude e de sua Exma. MÃE, e que tenha recebido boas noticias de seu Exmo. 

PAI, sou a enviar-lhe nota dos meus trabalhos. 

Em 27 de Setembro 1937 –  

Estarreja – Vim aqui avistar-me com Joaquim Ferruge, sapateiro, que me disse que a irmã 

Margarida Ferruge, não se resolve a vender o Sam Braz de pedra, vi-o novamente é uma peça 

ahi com 0,75 de alto, renascença, curioso por ter no baculo ao cimo varios desenhos gravados, 

um anjo etc. Estive com eles e escrevi-lhe depois e nem respondeu. Dizem ser bom empenho o 

sr. Mateus Chefe da Estação dos Caminhos de ferro na Estação Velha de Coimbra. 

Avanca – Vim aqui por causa daquelas duas imagens que se encontram arrumadas por detráz do 

altar mór da matriz e que é S. Sebastião de barrete na cabeça com o pescoço já separado da 

cabeça e Senhora coroada, tipo da de Arrifana, belo exemplar, com tanta infelicidade que não 

encontrei o Reitor Monsenhor Pantaleão José Costeira, sube no entanto que ele é da Murtosa, e 

que o titulo de Monsenhor lhe foi dado em Evora. Estive com o sacristão que é armador de 

igreijas Manuel Dias de Oliveira, tipo abrutado que prometeu interessar-se pelo caso e até ao 

presente nada. Escrevi para a Murtosa para a senhora D. Maria dos Anjos, que me disseram ser 

de grande influencia junto do Monsenhor, mas não respondeu. Já á dois anos que ando de volta 

com estas 3 supras imagens e nada de se conseguirem. 

Em 28 de Setembro de 1937 – 

Trajecto de 14k, todo a pé desde a estação de Alfarellos a Condeixa. 

Figueiró do Campo – Vim aqui averiguar pedido do Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena. Era como 

eu dizia a capela junto ao palacio gtande e que é forrada interiormente de bons azulejos do sec. 

17 é do Padre Damaso de Nápoles e de um sobrinho que vive em Montemor. Outra capela mais 

adiante e no alto é da Junta de paroquia e da invocação de Santa Ana. Paroqueia agora esta 

freguesia e a de Belide, o padre Machado que esteve em Pelma, para os lados de Tomar e é 

irmão do padre de Sebal. 

Sebal – Cá estive pela primeira vez na matriz, o padre recebeu-me muito bem, estava na 

residencia anexa á igreija, mostrou-me o Sam Pedro que na verdade é magnifico, e que estava 

em cima do armario da sacristia junto do Sam Paulo, mostrou-me ainda a coroa de pedra de uma 

senhora que ele julga que talvez esteja enterrada. Depois levou-me a outra casa que serve de 

arrumação, e mostrou-me um otimo Santo Antão disse-me que ali teem ido muitas pessoas e 

que pela variedade das ofertas, sabe que as duas peças são boas. Puz-lhe em cima do arcaz da 

sacristia 2.500$00 e disse-lhe que sendo de longe, lhe pedia para ele resolver aquele caso já, em 

resumo fiz-lhe os maiores esforços e nada consegui. Pediu-me para escrever o meu nome na 

folha de um livro de orações que sempre o acompanhava, disse-me que o S. Pedro não precisava 

de o substituir pois tinha outro, mas que fasendo depois negocio tinha de comprar um Santo 

Antão. Falou-me em falar com o Prelado de Coimbra, tentei dissuadi-lo disso; que veria, que 

depois escreveria, etc. 
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Apresentei-me e ficou lá o nome como eu sendo José Meirelles Lobo, proprietario residente em 

Requeixo, correio de Eixo, pois não convinha que ele soubesse que eu era de Coimbra, para 

assim o padre mais afoitamente se resolver, já depois disso escrevi duas vezes de Requeixo para 

o Sebal e até hoje ainda se não recebeu resposta alguma. Este sr. Meirelles Lobo é senhor meu 

agente muito activo e que tem arranjado muita coisa, Como não temos a vida na mão, já V. Exa. 

fica sabendo a quem se deve dirigir no caso do meu falecimento e ele tambem tem a direcção de 

V. Exa. 

Ega – Como estava no caminho dei por aqui uma volta apenas como descargo de consciencia, 

pois nada havia. 

Condeixa – tirei por aqui alguns informes mas nada consegui, é localidade muito batida, e para 

vender nada existe. 

Fui jantar ao Buraca, que tem ali hospedaria, onde estive <com V. Exas.> em tempos a ver Uma 

imagem de senhora, vestida com trajos populares, em pedra que mais parecia uma boneca. Com 

grande espanto o dono da casa me disse que a tinha vendido ao Nascimento e ao Santa Rita, por 

700$00, quando seu Exmo. PAI, fez ali todos os esforços e não dava mais de 500$00. 

1 de Outubro de 1937 – 

Figueira da Foz e terras proximas – nada consegui, nem vi em termos. 

3 de Outubro de 1937 – 

Condeixa – Vim aqui proceder a uma avaliação de grande e numerosa loiça da India, onde havia 

explendidos exemplares com figuras europeias, com pavões etc, nada consegui que me 

vendessem, é numa quinta nos arrabaldes pertencente ao Coronel Monteiro, homem riquissimo 

e comandante do 19 de Aveiro, como nota interessante devo declarar-lhe que o tapete pequeno 

arrayolos, bom que á dois anos para ahi vendi era dele e como estava muito estragado a senhora 

tinha-o posto em Coimbra á venda. Esta familia contou-me aqui uma coisa muito curiosa e 

interessante a respeito de um Tríptico que está no Alentejo em casa de um parente, tambem 

muito rico e que teve em tempos a visita de um Inglez que ofereceu soma importante, é do 

mesmo author de outros goticos do Museu Britânico. Não se sabe como ali foi parar, e curioso 

por estar durante largos anos num solar abandonado em pleno Alentejo. 

6 de Outubro de 1937 

Condeixa – Voltei novamente a esta localidade, e estive em pequenas localidades ou lugarejos 

dos arredores sem nada ter conseguido, especialmente na Barreira. 

7 de Outubro de 1937 – 

Quimbres – a pedido de um rapaz dei aqui a minha vigesima volta á localidade, bem como as 

abaixo descritas, tendo nesta apenas encontrado um Sam Benedito em pau, que por curioso e ser 

barato comprei. 

Sandelgas – aqui um trabalhador Antonio Ramalho Girão, andou comigo, mas nada existe em 

casas particulares. Encontrei aqui no muro exterior do convento e que contorna para uns campos 

de milho, caminho pouco frequentado por amadores de velharias, uma inscrição que deve ser da 

fundação do convento e portanto a epoca das 3 imagens que encimam o portico principal. É o 

seguinte: 

Meio escondido na parede e coberto por silvas e outros arbustos, vestigios de uma fonte, tendo 

duas colunas renascença dos lados com um pouco de arte, entre as colunas, um leão em atitude 

de arremeter para uma arvore, possivelmente escudo do convento, ao fundo uma bica, onde 

outrora correu agua, e por baixo um rectângulo de pedra, com a data 1642. 

S. Martinho de Arvore – Em Coimbra no Penedo da Saudade, reside uma parte do ano, uma 

fidalga velhinha, apenas com uma creada, que me tinha convidado para nesta epoca do ano 

visitar o seu solar de S. Martinho de Arvore, é este solar uma velha mansão, com largo terreiro 

exterior, de um só andar, dentro raros moveis antigos, mas grandes salões de tectos em madeira 

de carvalho e em toda a parte o pizo é de tijolo encarnado, de capela nada de vestigios já apenas 

o lavabo da sacristia e nada de imagens, ocupa este casarão uma grande area com lindas vistas 

sobre os campos do Mondego e é conhecido por Quinta das Lobas. 

Numa sala seis magnificas gravuras coloridas, representando episódios de D. Quichote, mas o 

de mais notavel nesta casa, é que os seus grandes salões sam forrados até uma altura bastante 

grande por magníficos azulejos do seculo 17º azues e brancos, curiosos, mesmo muito curiosos. 
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Disse-me ela que havendo comprador, talvez se resolvesse a vender os de um salão. A dona do 

solar das Lobas é a D. Maria da Conceição Coutinho Castelo Branco. 

S. Silvestre – por causa dos santos da igreija, mas mais nada adiantei, está tudo em nada 

venderem. 

Geria e outras terras até Coimbra a pé sem mais nada, aparecer. 

10 de Outubro de 1937 

Arzila – nos arrabaldes de Coimbra, linha da Figueira da Foz. 

Por o nome da terra ser esquisito e nos lembrar os nossos feitos guerreiros de Africa, e este 

nome deve ter sido derivado de algum cavalheiro desta região, que na conquista daquela praça 

se distinguiu, apezar de nem na matriz nem na terra ou documentos, existe qualquer vestígio 

desta minha lembrança. Vim aqui num domingo e fui logo direito á matriz. Esta muito 

pobresinha, sem nada ao culto de valor, tudo roca e madeira. Mas chamaram-me a atenção para 

a sacristia onde existe uma enorme imagem de Senhora em cabelo com menino ao colo, que está 

no chão e até da rua se vê. É colorida, muito bem conservada, forte e e [sic] com 1,40 de alto, na 

cabeça a afastar-lhe os cabelos uma especie de coifa. Teria já sua Exa. seu PAI, visto esta 

imagem? Creio nisso na companhia do Viana. Será ela da escola de Juão [sic] de Ruam? A cara 

tem semelhanças com uma que existe no museu, tambem avantajada. Depende da Junta, mais do 

que do Padre, que é o do Ameal. 

Taveiro – na matriz já seu Exmo. PAI, me tinha dito que nada havia de merecimento, mas neste 

domingo proporcionaram-me vasculhar a igreija á minha vontade, e vi o seguinte: por cima do 

batisterio existe uma arrecadação onde se reunem uma irmandade, tem na parede um Espirito 

santo de madeira, tendo por cima uma tabua com talha e nesta uma esfera armilar além de outras 

ornamentações. 

Num esconderijo junto á sacristia debaixo de uma escada em sitio escuro estam varios santos 

renascença mutilados, e entre estes um Espirito santo de pedra, que não parece mau. Tem ainda 

no corpo da igreija e ao centro um grande lustre de vidrinhos com dourados, que me parece que 

vão tirar, porque teem a igreija já com electricidade. 

14 de Outubro de 1937 

Agueda – Vim aqui comprar a imagem que nesta ocasião envio e que levei á amostra á Figueira 

na ocasião da partida do senhor seu PAI, para Lisboa e que ele aprovou. 

16 de Outubro de 1937 

Mogofores e Alfeloãs – Em conversa com umas criaturas no café de Santa Cruz desta cidade, 

tinham-me dito que em Alfeloãs, em casa do padre Assis, que é apenas capelão da Senhora 

Condessa de Famalicão e do Senhor Marquez da Graciosa, aqui residentes, existiam imagens de 

pedra. O bom do velhote recebeu-me muito bem, mostrou-me tudo mas nem vestigios de santos 

ou de santas, nada. 

28 e 29 de Outubro de 1937 

Branca – Como disse tinha em vista aqui numa casa particular, um S. Bartolomeu como o não 

conhecia vim para aqui na camionete que faz serviço para o Porto, pois esta localidade fica 

perto de Oliveira de Azemeis. Na casa do capitalista Artur Ribeiro, no Oiteiro da Branca, dentro 

dum nicho vi um S. Bartolomeu, 0,55 gotico, barbado a agarrar o diabo, peça no genero de 

algumas que já tenho mandado e se veem aqui neste museu, mas muito interessante. Fiz todos 

os esforços junto dos donos, ofereci dinheiro, ofereci coisas antigas em troca, nada. Escrevi 

depois a agradecer e a insistir novamente, nada consegui. 

Veja V. Exa. a resposta, documento N.1, junto a este relatorio. 

Espinho – Vim aqui falar com a filha do falecido major Morães do Carvalhal que vive nesta 

cidade, e que é dona da Santa de 1m, coroada que seu Exmo PAI viu o ano passado no 

Carvalhal ao pé de Macinhata do Vouga, quando ali fomos. Esta dama tinha-me escrito dias 

antes, e eu para apressar a venda vim aqui falar com ela, muito amavel, mas pouco mais 

adiantou do que disia na carta, documento N. 2. 

Tudo depende da venda da propriedade, pois sem venderem a casa não vendem a santa. 

Em Branca, visitei o arcipreste Manuel Conde, que em tempos me vendeu muita coisa, disse-me 

de nada saber presentemente, que tem realmente ainda muitas imagens velhas pelas aldeias da 

serra, mas que é preciso cuidado na substituição, declarou ter havido grande mudança de padres 

naquela região diocese do Porto, e assim em Palmáz, está o padre Franklim José de Sousa, que 



327 

 

saiu por incompatibilidade com o povo de Escariz ao pé de Vila da Feira; tenho em Palmáz uns 

assuntos interessantes que não pude resolver com o antecessor, e possivel é sejam resolvidas 

[sic] com este. Em Ul, está o padre António Nogueira, pessoa minha amiga e que estava em 

Salreu em disponibilidade. Nesta localidade que o PAI de V. Exa. já visitou existe, uma 

explendida Santa Maria, que se tratou já com o outro e se tratará agora com este. Em Pinheiro 

da Bemposta, está o padre Albino Soares de Pinho que saiu de Crestuma. Nesta localidade do 

Pinheiro dizem haver coisas preciosas, pois é terra só de solares. 

4 de Novembro de 1937 

Aveiro – trago um anuncio permanente, num dos melhores jornaes desta cidade assim como em 

diversas terras, mas devo declarar que esses anuncios só dam despesa e nenhum lucro, e mesmo 

é raro alguem responder. Aqui em 40 anuncios já publicados, responderam-me tres pessoas, que 

fui adiando a visita por saber que não eram imagens de pedra, e por aqui andei hoje debaixo de 

agua a ver loiças, vidros etc. 

Fróssos – resolução da Senhora do Leite pequenina sentada, 0,28, nada resolvido, junto um 

postal que recebi do padre, doc. nº 3. 

Quinta de S. Thomé – Com grande espanto meu, recebi em 21, um postal do Morgado, que se 

vê que está novamente bem comigo, mas que nem uma letra a respeito da Senhora de Finisterra, 

terá escrito para ahi sobre esse caso? Junto postal dele documento nº 4.  

Vieram há dias falar-me naquela Santa vista á 5 ou 6 anos, a primeira que eu acompanhado por 

V. Exas. lhe mostrei em Arazede, uma Santa Barbara 1 metro de alto tipo de uma que da região 

de Tentugal, para ahi mandei ha <pouco> tempo. Um dos herdeiros é um marinheiro que vive 

em Lisboa e que o Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena, ahi entrevistou por causa deste assunto e ele 

deu resposta negativa. Pois bem os irmãos de cá querem agora a sua parte, e de Tentuga, veio 

esta semana, um cavalheiro para eu faser novamente preço á S. Barbara. 

Esteve aqui em casa hoje o Senhor Dr. João Forjaz de Sampaio da Bemcanta, e os seus quasi 90 

bem dispostos anos. Trouxe-me uma lista escrita á máquina com o nome das antiguidades 

existentes na Bemcanta, afim de eu recomendar esse caso a V. Exas. Vende o que quiserem, 

porque tem de pagar cento e tantos contos de direitos de transmissão por morte do mano. 

Mostrei-lhe o ultimo postal de Bruges, disendo-lhe que não sabia quando V. Exa. vinha, mas 

que por certo no Natal viriam a Coimbra. 

Na casa existem coisas, creio que miniaturas da familia de V. Exas. que talvez tenham interesse 

em adquirir, entre elas uma dum Tio-Avô do Senhor seu PAI, que foi Embaixador em Londres, 

Enviado extraordinario a Haia etc etc. 

Crendo [sic] que eu envie a lista que ele aqui me deixou do mobiliario etc, eu mando. 

Depois que o senhor seu PAI, saiu da Figueira, recebi a seguinte correspondencia dele: Ultima 

carta registada da Figueira em que marcava o preço dos Santos do Sebal, data de 21/9. Em 11 do 

10, postal il com vistas de Viana, em que me comunicava a saida para o estrangeiro. Em 23 do 

10 postal il de Londres e em 1 de Novemº postal il. de Bruges. Do Exmo. Snr Dr. Julio carta de 

29 de Outubro. Por todo este correio muito obrigado. Não tenho de assuntos antigos recebido 

nenhum correio e dos meus agentes tambem nada tenho recebido digno de nota. De Santa Maria 

da Arrifana, tambem nada do padre recebi em referencia ás imagens que ali vimos, nem sei 

mesmo se ele melhorou. A Senhora sua MÃE e PAI, ficaram de ver em Lisboa, nos li livros 

antigos, o que quereria dizer o brazão que estava no cimo do altar-mór e ainda que relação teria 

com a igreija aquele portico cá fora da casa extravagante junto ao cruzeiro, mercê dum livro 

antigo que tenho posso talvez diser qualquer coisa a esse respeito. “Pertencia á corôa e os povos 

desta freguezia gozavam de todos os privilégios da Universidade de Coimbra, por serem todos 

seus caseiros”. 

Vê V. Exa. toda esta massada e despesa e lucro ou compras, nada. 

Nesta data envio para Lisboa uma remessa de dois caixotes, contendo o mais pequeno, a cabeça 

e parte do corpo de uma santa N. Senhora dos Navegantes, e no grande o resto da cinta para 

baixo. 

No ultimo dia em que seu Exmo. PAI esteve na Figueira levei-lhe á amostra a cabeça e a parte 

do peito que tem o menino e aprovou. Só depois na data em que marco neste relatorio, a 

comprei. 
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Foi comprada ao sr. Manuel Matos Ala em Agueda, que é casado com uma filha dum padre, 

tendo esta imagem pertencido á igreija de Povoa de Recardães no Vale do Vouga. 

2 caixotes, serradura e carroça, deste envio……………………………….20$00 

Conta anterior de embalagens      80$00 

Alfineteira ou fructeira, aranhões………………………………………...110$00 

Da Santa de agora           $    , rogo para seu 

Exmo. PAI, ma pagar melhor do que o preço que disse, afim de me compensar das despesas 

enormes destas viagens, no caso de isso entender.
616

 

Esperando que seu Exmo. PAI, chegue bem a Portugal é o nosso desejo. Meus respeitos para 

sua Exma. MÃE. 

De V. Exa. com consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Novembro 1937, 

manuscrita. 
Coimbra em 27 – Novembro 1937 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimámos que V. Exa. tivesse chegado bem a Lisboa e viesse encontrar sua Exma. 

esposa e filho bem. 

Por todas as atenções para comigo, muito obrigado. 

Muito obrigado por o lindo ilustrado das 2 barregas, o qual é um belo quadro. 

Recebida igualmente a Carta reg. c/ o cheque de 1.000.00 de liquidação de n/ contas que 

reconhecido agradeço, e hoje o postal il. referente ás contas vitrias azues. 

Respondendo a tudo: 

Contas vítreas azues – foi á 6 anos em pesquizas por m/ conta num olival partic. em 

Conimbriga, que encontrei milhares delas. Grande celeuma levantada por o Dr. V. Correia, a 

proposito disso e d’outros artifactos encontrados, alegando que a dita propriedade ficava dentro 

da planta da cidade morta. Suspendi e não voltei ali. Vendi tudo. Como V. Exa. tem interesse 

em adquirir mais, voltarei ali novamente e farei cautelosamente os esforços em adquirir mais. O 

dito olival tem ainda á superfície os vestigios de paredes, profundadas tem pinturas. As contas 

encontram-se à profundidade de 1m, á mistura com troncos de carvão calcinado. A meu vêr 

deveria ser casa de fabrico daquele adorno, destruida quando do incendio da Cidade. 

Assuntos da Carta – tomei nota de tudo. 

Assunto Dr. Forjaz – fui ali ante-hontem, já não visitava o solar da Bencanta á muito. Envio as 

listas que me deu. 

Não tem para V. Exa. nada a meu ver de extraordinario, e tudo carissimo. 

C/ referencia ao retrato do tio-avô de V. Exa. ele disse-me que não negocia com retratos de 

familia, mas que o oferece a V. Exa. 

Como aquela casa tende a dar um grande trambulhão, eu entendo que V. Exa. deve aproveitar a 

dádiva, mesmo que para o contentar tenha de comprar alguma coisa. 

Ele Dr. não se entende nada com o outro herdeiro Antonio Moura (adoidado), quer entrar em 

justiça com ele: Á morte do Dr. Forjaz, creio…que as propriedades vão parar a terceiros… 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 

De V. Exa. Muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Janeiro 1938, 

manuscrita. 

Coimbra 24 de Janeiro 1938 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, vem a agradecer a carta de V. Exa. com data de 21 e o cheque de 

1.200$00, da liquidação da cama. 

Era escusado V. Exa. mandar já o dinheiro pois infelizmente não era cá preciso. 

Junto postal il. do abreu [sic] fotografo de Campo de aviação de Tancos. 

Pela leitura, verifica V. Exa. que o Cezario não fez caso algum do pedido de V. Exa. agora, e 

que se quer avistar com o abreu para este tratar do caso. 

Seria a meu ver conveniente, que V. Exa. novamente lhe escrevesse, ou enviasse este postal, a 

fim dele Cezario tratar do caso. 

Desculpará V. Exa. o papel. 

De V. Exa. muito Obrigado 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Fevereiro 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 10 de Fevereiro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e de sua Exma. familia [sic]. 

Como estive de Penitencia desde 3 de Janeiro a 3 de fevereiro, penitencia esta do senhor Padre 

Julio, a quem escrevi e me escreveu, sou hoje a dár as noticias dos meus trabalhos. 

Dona Eulalia Forjaz, telefone 526-Coimbra, ainda não arranjou os 4 exemplares de assuntos de 

linhagens que V. Exa. deseja. 

Condeixa – o dono da propriedade em Conimbriga, onde se encontra as contas azues ainda não 

encontrou nada, porque não amanhou a terra para batatas, já ali fui duas vezes depois que V. 

Exa. saiu daqui. 

Encontrei em Condeixa a Nova, em casa particular, uma santa que é gótica, mas de feitura 

muito popular, curiosissima. É uma Santa Barbara ahi de 0,60, grande altura de pescoço, 

madeixas caidas para as costas, sapatos muito afiados em bico, e numa das mãos uma caixa ou 

coisa parecida e na outra outra coisa maior que possivel é seja um castelo. Rosto muito rude. 

Colorida. De gente desconfiada não pude fixar ainda no ecran da maquina, este assunto. Parece-

me que deve servir, mas não ouso comprar sem báse ou auctorisação de V. Exa. E é curioso 

porque sendo Condeixa, tam batida por antiquarios fornecedores de V. Exa. nunca tivessem 

dado com ela. Está numa casa de velha medianamente abastada, mas gente do campo, isto é 

feitura gotico-popular, para gente popular foi. 

Soure – estive nesta vila e em casa do senhor Doutor José Fortunato de Vasconcellos Coutinho 

e Freitas, rico proprietario e um dos herdeiros do vinculo de Quinta de Sam Thomé, na sala de 

visitas 1ª á entrada apoiada no chão se encontra a Senhora de Finisterra, pretendida por V. Exa. 

Cavalheiro de uma grande afabilidade e fino tracto, recebeu-me muito bem, disse conhecer de 

nome o senhor Comandante Ernesto de Vilhena, apaixonado por estas coisas de estatuaria que 

muito desejaria conhece-lo pessoalmente, mas que os herdeiros eram 5 e que contavam ficar 

cada com 5 contos, mas que para isso, ainda ele queria conhecer a opinião de um tecnico de 

Lisboa amigo dele, e que portanto a imagem teria de faser [sic] uma viajáta até Lisboa no seu 

carro, com o que o sr. Comandante nada perderia, porque a imagem depois lhe ficaria em casa, 

que tambem desejava conhecer a opinião do Dr. Vergilio Correia e que neste caso seria talvez 

escusado a do cavalheiro de Lisboa. Mostrou-me a casa toda e as interessantes antiguidades e 

pratas e a Exma Senhora pediu-me para na primeira ocasião visitar Soure para lhes avaliar os 
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paramentos de S. Tomé (que devem ser ricos) e ver as preciosidades da casa de seu mano Dom 

Luiz de Mello ali tambem residente. 

Nota – Diz o vulgo que este Dom Luiz de Melo, recolheu ali um frade de Alcobaça, que só de 

pratas lhe deixou o melhor de Um carro de bois carregado. 

São de fama nesta casa do Dom Luiz, os Samouveur enorme e um candieiro de azeite 

monumental, tudo em prata, certamente da origem a que o povo atribue. 

De modo que Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena a Santinha bonita lá lhe vae parar e estou certo 

que muito rapido, porque este Exmo. Senhor devido à fortuna que tem resolve por todos os 

herdeiros, e sem vaidade eu cai-lhe muito bem, lá no intimo, creio mesmo que deveriamos ter 

começado por aqui, em vez de andarmos a aturar o Morgado. 

Junto cartão deste Exmo. Senhor que lhe pedi para certificar minha ida ali e ainda lhe disse para 

V. Exa. entabolar conversa epistular [sic] com ele, porque percebi que ele isso desejava e alem 

disso ele tratou V. Exa. por Senhor Comandante, sinal de que tem tido conversas possivelmente 

com outros herdeiros e que giram á volta bde V. Exa. 

Aveiro – tenho tido viagens a miudo [sic] a esta terra. 

No assunto em que falei a V. Exa. aqui no ano bom, do tal Dr. Soares, medico militar e que era 

á [sic] data do falecimento Director do Hospital Militar do Porto, e que eu disse a V. Exa. que 

tinha adquirido em França uns esmaltes da catedral de Reims, tenho a rectificar este caso, os 

esmaltes eram simplesmente uns cobres pintados, apenas 4 da via sácra [sic], mas de pintura 

finíssima e perfeitíssima, tendo á volta riquíssimas molduras de bronze dourado, dou a seguir 

um pequeno esquema, do feitio dos 4 cobres-via sácra. 

 
Mas não vendem. Vendiam apenas os restos de um retabulo de uma capela que esta família 

possuía nesta cidade, mas terrivelmente mal tratados, apesar de serem de puríssimo estilo 

renascença em pedra de ança [sic]. Tem varias [sic] figuras, entre elas um Sam Pedro, com 

chaves na mão, mas nenhuma cara está completa, isto é as caras das figuras dá a impressão que 

foram cortadas á faca dos dois lados da face, e do rosto conhece-se apenas uma cara obliqua, 

parece uma mascarada. Mas deveria ter sido muito interessante. Tambem aqui me referi a este 

assunto apezar de o não conhecer, pois o falecido era muito exquisito e não queria mostrar nada. 

Foi bom até não termos lá ido, pois eram passos perdidos, apesar de V. Exa. para estudo poder 

ver a enorme santa de feições francesas que está em poder do Dr. Gamelas em que tantissimas 

vezes tenho falado e escrito a V. Exa. Tenho nesta cidade, para ver ámanha [sic] Io para onde 

vou, um enorme tapete que me dizem estar em casa do Sr. Juiz Valle. 

Nota – A minha oferta ao Sr. Dr. Freitas foi de 4.000$00. 

Guia enviada hoje – dentro do caixote ao domicilio, váe 2 piramides em pau sansanto [sic] da 

cama que V. Exas. aqui compraram. E em pedra colorido, um Santo Antão, que era da capela 

dos pinhaes de Assequins ao pé de Águeda e de que dei a V. Exa. aqui no Verão a respectiva 

fotografia, bastante mal tirada, pois a capela tinha pouca luz. V. Exa. arbitrou para o dito santo 

que dava entre 800 a 900 escudos. Devo declarar a V. Exa. que este santo me custou muito caro 

comparativamente aos outros, e alem disso tive que dár [sic] comissão ao meu agente senhor 

Meirelles Lobo de Requeixo, afóra despesas minhas varias de viagens etc. Os donos 

resolveram-se a vender porque mandaram faser [sic] outro para o lugar dele. Peço pois para ver 

se V. Exa. dá os 900$00. 

Como V. Exa. sábe é grande a dificuldade em arranjar licitamente peças para lhe mandar, pois 

tudo são dificuldades. 

Junto uma das cartas em que os donos sempre se fixaram, neste preço. 

Este Santo Antão era senhor e possuidor de grandes rendas em azeite. 

Dando V. Exa. 900$00, fico eu a ganhar não chega a 100$00. 
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Recomendações e agradecimentos de mim e Aurora para a Senhora Dona Amélia, meus 

respeitos ao Exmo. Senhor Dr. Júlio. De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Fevereiro 1938, 

manuscrita.
617

 

Coimbra em 24-2-938 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. hoje recebida. Sciente tudo o 

que V. Exa. diz. 

Azulejos – Se algum destes dias estiver de rol, vou ao Picoto, tirar algumas fotos dis interiores 

que mais possam interessar. 

Santa Condeixa – vou amanhã lá, a ver o que posso arranjar. 

A oferta é muito boa, mas aquilo é gente essencialmente estupida. 

Tapete de que enviei fotos – é antigo. Mas para melhor apreciação vou estes dias de Carnaval, 

talvez domingo lá busca-lo, a oferta convem pois é boa, servindo a V. Exa. veremos com o 

axame ahi. 

Junto hoje uma foto de um santo, que me enviaram a dita foto do Vale do Vouga. Creio que das 

mãos em que está enviaram fotos a outras creaturas do Norte. É um grande espertalhão. V. Exa. 

fará o favor de dár a sua oferta. 

“Antes ou Antas” é uma localidade a 2k da Mealhada. Reside ali um Sr. Dr. Thomé, professor 

aposentado do Liceu de Coimbra dizem-me que tem uma Santa em pedra, que tem sido muito 

pretendida. V. Exa. já ali foi? 

Quer que eu lá vá? 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Saraiva 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Fevereiro 1938, 

dactilografada.
618

  

Coimbra em 26 de fevereiro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 15 do corrente e incluso o cheque de Mil escudos 

de pagamento do Santo Antão, o que muito agradeço a generosidade de V. Exa. 

Estimo que V. Exa. melhore, e sua Exma familia aqui tem estado tambem um frio horrível e 

muita gente está de cama. 

Padre Júlio – oportunamente hei-de enviar a V. Exa. a copia da carta que eu escrevi a este 

maroto, ao fim dos 30 dias de Penitencia. 

Ele não cravou logo V. Exa. porque já sabia da generosidade de V. Exa. em que gratificava, 

quando lá costumava almoçar, e veio agora com a vigarisse [sic] da subscrição para a creada. É 

espantosa a malandrisse de alguns tipos. Cria [sic] estar á vontade com V. Exas. e não lhe 

convinha a minha presença. 

E como supõe que V. Exa. possivel lá não volte á Ermida, veio agora com este vil e nojento 

cravanço. Um patife! 

Arazede – nada, foi boato eles quererem vender. 

Aveiro – santa do Dr. Gamelas, quando ali for levo a maquina e o Dr. certamente me auctorisa 

que eu tire uma foto á dita santa. 

Condeixa – voltei ali esta semana e tirei a foto que junto envio e V. Exa. Raios solares, 

puzeram-lhe manchas no pescoço e parte do corpo, mas está fiel e por ela V. Exa. fará uma 

ideia. Tem sido lá uma pandiga com a santa, porque tudo quanto ali aparece aqueles brutos 

instruídos, atribuem logo ás Ruinas de Conimbriga, de modo que tenho por lá feito as minhas 
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prelecções, para lhes faser [sic] ver que naquele tempo não havia igreijas e santos ou santas, 

havia templos dedicados a divindades da mitologia, como Diana (levei-lhe uma estampa deste 

templo em Évora) etc. 

Apesar da auctorisação de V. Exa. tambem não me arriscava a comprar, porque podia não 

prestar, de modo que assim é melhor. Pedem caro, porque disem os do senhor Dr. Bacelar, eram 

bem vendidos e os azulejos. No verso da foto, vão indicações da dita. 

Aveiro – em casa do Conselheiro José Rui Pereira do Valle Junior, Juiz aposentado do Supremo 

Tribunal e de uma familia, muito ilustre, vi ali na semana passada um tapete de Arrayolos, 

enorme a que em minha correspondencia anterior me referi
619

. É muito bom, mas precisa de um 

grande restauro. É muito grande e está caro. Quando ali voltar tirarei as medidas. Como todos os 

tapetes restaura-se. 

Tapete de Arrayolos – 
620

junto hoje uma foto de um outro. Este está bem conservado e tem 

cores lindissimas. Váe na foto no verso a indicação, e dimensões. Está em todo o seu tamanho, a 

maquina é que não apanhou mais. Deveria ser tapete de altar? O que é, é imensamente 

movimentado de figuras de bichos. Diga V. Exa. a oferta. 

Outro caso importante –  

No Picoto dos Barbados, acima dos Oliváes, comprou V. Exa. ao filho do mestre de Obras 

Bemjamim [sic] Ventura, o celebre Sam Pedro de J. Ruão. 

O predio onde ele estava, andou anunciado e foi a semana passada vendido ao sr. Luiz dos 

Santos, morador aqui na estrada, junto do sitio onde costuma parar o carro de V. Exa. Este 

senhor não aprecia as antiguidades e quer vender os azulejos que lá tem dentro. Fui ali esta 

semana e fiquei maravilhado e certamente V. Exa. os desconhece porque talvez lá não tivesse 

entrado na dita casa.  

Vou descrever o que lá vi nas salas: 

Saberá que o falecido, era o que vulgarmente se diz “um rato de igreija”. Na cosinha e em dois 

quartos lambris de lindíssimos e bem conservados azulejos do sec. 17º de tapete – amarelo, azul 

e branco. Cada quatro em quadrado mas muito bem conservados sem defeito algum. Na cozinha 

alguns de figura avulsa. Alguns quadrados de azulejo da mesma epoca, mas só – azul e branco. 

Alguns centos de ráros e lindíssimos Hispano-arabes (Sé Velha). Muito bons. Uma pia de agua 

benta, D. João Vº na sala de tectos mouriscos. Claro esta em pedra. 

Mais um riquissimo paneaux, de 2,25 na maxima altura, azul e branco, tipo dos de Jardim de 

Santa Cruz, tendo na maxima frente 1.50. 

Se quiser nada me custa voltar lá e mandar-lhe uma fotografia de modesto amador que sou eu, 

mas em que vêrá [sic] o assunto, representa um bispo, com baculo na mão, e ajoelhado aos pés 

um rei com coroa, ou coisa semelhante, por cima umas letras em latim, molduras, etc, estilo D. 

João Vº mal alinhavado a lapis envio como posso um croqui disto. O dono está contente porque 

lhe disse, não venda a ninguem porque em breve lhe arranjo comprador. Eu podia comprar mas 

não me quero encravar com estas coisas, acontece com isto o mesmo que a Santa de Condeixa. 

 
Diversos – Estou organisando nova colecção de Ferragens em tabuas, tenho arranjado algumas 

coisas, mas nestas para não haver enganos,há-de V. Exa. conta-las e conferilas [sic] antes de 

sairem. 

Tenho vendido bastantes coisas ultimamente, basta diser que fiquei sem uma cama e serviço de 

V.A. e outras coisas tudo vendi, quadros alguns barros etc. 

Tenho já aqui um prato igual ao que no verão na embalagem se partiu, para oferecer a V. Exa, 

como indemnisação [sic]. A Aurora e pequeno famosos recomendam-se e já trajam melhor 

devido ao favor de V. Exas. 

                                                      
619

 À margem esquerda, manuscrita, a nota: linda carpete sec 17º para os salões do palácio de V. Exa. 
620

 À margem esquerda, manuscrita, a nota: muito lindo. 



333 

 

As antiguidades agora animam um pouco tanto para venda, como para aparecerem coisas. Veja 

V. Exa. se arranja ahi um amigo do sr. Conselheiro de Aveiro, porque assim o grande tapete iria 

para amostra. Ele deve ter ali amigos e V. Exa. tambem no supremo Tribunal. Gostava que o 

visse. 

E dois dias a Coimbra, no rápido ou Sud, no Carnaval: V. Exa. prometeu. 

A Exma. Senhora Dona Amélia é que naturalmente não estará pelos ajustes e V. Exa. sósinho 

[sic] já sei que não vem e muito bem. Na Portela (Marquesa de Pomares) herdeiro D. Ant. 

Borbon é leilão em breve. Há dias foi o do Dr. Artur Leitão. Esteve aqui um senhor Ferra ou 

coisa parecida a comprar coisas. 

Recomendações para a Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. Senhor Dr. Júlio. De V. Exa. 

muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Rogo a V. Exa. resposta urgente.
621

 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Março 1938, 

dactilografada.
622

  

Coimbra em 3 de Março de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a acusar recebida a correspondencia seguinte 

Carta de 23, em resposta ao meu relatorio, que já acusei a recepção a V. Exa. 

Carta de 25, fazendo oferta para o Santo que hontem enviei de 1.500$00. 

Postal ilustrado para eu ir a Antes á Mealhada. 

Como se meteram os dias do Carnaval, pouco propícios para tratar destas coisas só agora 

começo novamente a trabalhar, e não me esquecerei dos casos mais recentes, que são: 

Tirar fotos aos azulejos do Picoto, e ver a totalidade. 

Ir a Antes, ver a santa de casa do Dr. Thomé. 

Aveiro, tirar foto á santa do Dr. Gamelas. 

Aveiro, caso do tapete grande, ver se consigo enviar-lho para amostra. 

Condeixa, santa Barbara, ainda ali voltei na semana passada, sexta feira e nada consegui, tem 

sido uma massada em aturar aquela gente. 

Tapete de que enviei a foto, e que V. Exa quer para amostra, ainda esta semana vou ver se o 

trago, para o enviar a V. Exa. 

Tendo tratado pelo telefone o caso do santo, cuja foto enviei a V. Exa. fui ali de automovel no 

dia 28 para o trazer. 

Junto envio a factura da casa comercial de mercearias onde o comprei e isto para V. Exa. ver 

quanto pedem pelas coisas. O homem queria 1.500$00 e vi-me doido para que ele o entregasse 

por este preço. Alegava que não precisava de dinheiro para nada e que tambem gosta destas 

coisas. Este cavalheiro com esta imagem já nos vendeu 3, e era tambem dono do Espirito Santo 

feio. 

Enviei hontem ao domicilio, esta peça para V. Exa. estimando que chegue bem. 

Hoje envio junto a factura. 

Como esta peça, com os transportes, telefonemas embalagens etc, me está carita, rogo a V. Exa. 

para me dár mais alguma coisa acima do preço que fixou, pois ela é boa e não aparecem assim 

aos montões deste genero. A minha despesa até ela embarcar é de 1223$00, isto é das peças 

mais caras que até ao presente tenho comprado. A de Condeixa já a podia ter enviado a V. Exa., 

mas se for a dár o que eles pedem e ainda dár comissão a 2 creaturas de lá ficava-me mais caro 

do que V. Exa. mandou oferecer, a mim ou seja incluindo meus lucros. 

Isto váe rareando muito e pedem preços que não dão margem a lucro algum ou quando dê é 

muito pouco. 

Esta factura deve ficar junto á minha correspondencia em casa de V. Exa., pois eu já disse a este 

senhor que V. Exa. é que era o comprador de imagens em Lisboa. 
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De coisas antigas, nada, tudo está calado. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. Snr Doutor Júlio. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

Nota – Desconheço o sitio onde ele comprou o santo que agora envio. 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Março 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 10 de Março de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer reconhecido a carta de 5 de corrente mez e bem 

assim o seu conteudo, liquidação do Santo de Oliveira de Azemeis, que está muito bem pago. 

Entretido com outros assuntos que descrevo aqui, não escrevi mais cedo, nem enviei em 8 a 

guia ao domicilio de  

Santa Barbara de Condeixa, não me importei com mais nada, nem lá voltei, e estava mesmo 

resolvido a manda-los a um sitio feio, pois já andava chatiado [sic] com tal historia, mas na 

segunda dia 7, pelas 2 da tarde apareceu-me aqui o senhor Emídio de Napoles, cunhado do Dr. 

que vendeu o paneaux de S. Miguel a receber e a comunicar-me que a tinha deixado na 

mercearia do Antonino no largo Miguel Bombarda, dentro de um saco. Foi essa a razão porque 

tam rapida seguiu para ahi. 

Antes – a 3 k da Mealhada. 

Estive nesta localidade, no domingo passado. Pela indicação que me tinham dado em casa do 

Dr. Thomé, não havia imagem nenhuma, mas o filho acompanhou-me a casa do sr. José 

Marques, proprietario deste lugar, que me mostrou Um santo de pedra, com mitra e baculo na 

mão ahi de 0,60 que figura de vez em quando na procissão da terra, havendo em outra casa uma 

imagem de madeira com o mesmo fim. Todos desconhecem a existencia de santa de pedra, 

nesta localidade. 

Contou-me o homem que aquele santo de pedra, foi encontrado numa propriedade dele, 

enterrado em sitio onde aparecerem sepulturas de pedra, e imagens mutiladas, supondo ele e os 

irmãos que tivesse existido naquele sitio alguma igreija ou convento, porque ainda aparecem 

restos de edificações. 

 
Alfarelos – existe aqui a quinta da Fontinha 

Foi esta quinta outróra uma residencia senhorial, como atestam ainda hoje os seus arruamentos 

de buxo, algumas imagens de pedra, sem valor, e recintos de descanso contemplativo, com 

colunas de pedra e janelas sobre a propriedade agrícola. Disem [sic] sua fundação pelo Marquez 

de Pombal. Os recintos eram adornados interiormente e ex, por azulejos do seculo 17º uns de 

figura avulsa, azul e branco, e outros de cores amarelo escuro, azul escuro, e branco. 

Encontram-se ainda aqui, segundo visita minha de hontem, numerosos e bons exemplares ainda 

aproveitaveis. 

O dono actual, banqueiro no Rio de Janeiro, por intermedio do feitor aqui da quinta, quer 

vender, quanto dará V. Exa. por cada figura avulsa, e por cada 4 de desenho conforme a 

aguarela junto a esta? Devo notar a V. Exa. que a aguarela está imperfeita, visto que o amarelo é 

escuro e o azul tambem. 

Nestes amarelo, azul e branco, arranja-se tambem ali a respectiva franja de cima e baixo, claro 

com os mesmos tons. 

Junto pois a esta a aguarela. 

Bollo – localidade acima de Castanheira de Pera, numa das abas da serra da Louza. Pessoa que é 

professor aqui na Universidade, disse-me á dias que em casa duma tia do Dr Ulisses Cortez 

<(a)>, que residia nesta localidade ( (a) Director Geral do Ministerio da Justiça) existia em casa 

uma imagem de pedra interessante. Escrevi para a Louza, para pessoa minha amiga, que me deu 
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as indicações no postal que Junto. Será esta santa a que a exposa (sc) minha se referiu um dia a 

V. Exa. disendo que sabia de uma imagem de pedra? 

V. Exa. pode falar-lhe nisto e ela averiguar junto ao dono Dr. José Pinto que vive ahi é desta 

situação e talvez da legião, e o sr. Dr. Júlio pode conseguir saber. Como V. Exa.vê, não me 

esqueço de nada.  

Azulejos e Paneaux da Quinta do Picoto dos Barbados, onde estava o S. Pedro. Em relatorio 

anterior referi-me a estes assuntos, e conforme pedido de V. Exa. junto a esta 3 fotos. 

Foto Nº 1 – Representa quasi totalidade do Paneaux, não ficou todo na foto, para que, V. Exa. 

com uma lente possa ver os azulejos de baixo. 

No paneaux, verá V. Exa. uma parte com uma mancha branca que é devida á forte claridade que 

havia na sala. 

Por baixo existem 7 quadrados, com 28 azulejos interiores, afóra as cercaduras são de cores 

apenas azul e branco. 

Foto Nº 3  

É da mesma sala do Paneau, representa aqui, um vão de uma janela, em que de frente e dos 

lados, contamos 70 azulejos hispano árabes, nesta sala existe outra janela, tendo de frente e dos 

lados igual numero de azulejos hispano árabes. 

Nos lados desta sala ainda V. Exa. vê azulejos amarelo, azul escuro e branco, num total de 17 

quadrados interiores, afóra as cercaduras, total de azulejos interiores 68. 

Foto Nº 2 

Representa outra sala em que no vão de uma janela e lados, se encontram 70 azulejos hispano-

árabes. 

Temos ainda na cosinha [sic] um grande quadrado, com cercaduras completas e por dentro 15 

quadrados de azulejo amarelo, azul, tudo escuro e branco, tipos da Quinta da Fontinha, total de 

azulejos interiores afóra as cercaduras 60. 

No jardim dois bancos de pedra, cujos assentos são em pedra, mas as costas quadrados de 

azulejos amarelo, azul e branco, o tipo desta cosinha e da Fontinha, tendo um banco 15 

quadrados e outro 9 (não teem cercaduras) total 106 azulejos. 

Cá fora no mirante que dá para a estrada á [sic] mais quadrados de azulejos Hispanó [sic]. 

Por hoje nada mais tenho a diser. 

Os meus respeitos para a Exma Senhora Dona Amélia e Exmo. Senhor Dr. Júlio. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Março 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 29 de Março de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exas. tivessem chegado bem. 

Acuso recebida hoje a carta registada, de que V. Exa. incluia um cheque de 1.300$00, como 

liquidação de contas o que muito agradeço. 

Junto um postal, que hoje recebi, refere-se a Soure – escrevi a esse senhor neste correio, dando a 

direcção de V. Exa. 

Entendo visto ser peça valiosa, ir eu ali a acondicionar devidamente a peça referida, com 

referencia a pagamento V. Exa. o dirá, ou liquidará directamente com ele, ou envia-me para 

aqui algum dinheiro, visto eu não poder presentemente dispor da totalidade da importancia. 

Crendo [sic] mande 3 contos que eu ponho o resto. 

Junto postal de meu agente de Requeixo, em que se refere á boa disposição do P. de Fróssos.  

Tapete de Aveiro, convem, quanto oferece V. Exa? 

Fróssos, se não aparecer a cabeça do Espirito Santo, quanto dá V. Exa. por ele assim como está? 

S. João de Loure, o padre foi delicado, a cabeça só por si do S. Sebastião não vale nada? 

A este padre, tinha na igreija explicado a alta categoria da personalidade de V. Exa. de modo 

que foi uma honra que V. Exa. lhe deu em visitar a igreija. Registo a indicação dele da Santa 

Ana do lugar das Azenhas, e farei esforços em mandar fotografia. 



336 

 

Pucariça, nada até agora. 

S. João de Loure, sacrario com figuras, quanto vále? 

Aveiro – santo da Avenida, que tem em baixo menino com mitra na mão, não vale nada? 

Soure – A oferta de V. Exa. foi de 5 contos? 

Por hoje sem outro assunto, sou de V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Abril 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 7 de Abril de 1938 

Exmo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a acusar recebida a carta de 31 passado e um postal il. mais 

recente, que logo apoz [sic] a sua recepção tratei de enviar registado para o Dr. Freitas de Soure, 

para ele ver a urgencia que havia na liquidação da Senhora de Finisterra. 

Com referencia á carta fiquei sciente de todos os assuntos que nela se continham. 

Depois de duas viagens a Soure, já depois de cá ter o dinheiro, consegui hontem enviar para 

Lisboa a Senhora. 

Desde 1933 que se arrastava a compra desta imagem e depois de mil peripecias, ainda por fim 

surgiram mais estas de o Dr. andar a brincar com a entrega da Senhora. 

Fiz os esforços para que ela fosse bem embalada e transportada com todo o cuidado até à 

estação de Soure e ali bem recomendada aos empregados para a ocasião do carregamento ao 

vagom. 

Junto uma pequena foto, que lhe tirei para recordação. 

Junto a guia em grande velocidade ao domicilio. 

Conta: 

Pagamento em 6 de Abril ao Dr. José Fortunato V. Coutinho de Freitas, em a Vila de Soure 

…………………………………………………….5.000$00 

Viagens e almoços em 2 e 6 do corrente, arca, serradura, marceneiro, homens para levar a 

imagem das salas para o armazém, carroça para o c. ferro, gratificação a emp. c. ferro etc 

telegramas e registos ………………………………      120$00 

       _____________ 

       Total  5.120$00 

Saldo em M/poder á ordem de V. Exa. ………………………80$00 

Por enquanto mais nada de outros assuntos em vista. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Abril 1938, 

manuscrita. 

Coimbra em 11 de Abril 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. hoje ecebida e que incluía um 

cheque de 500.00 que junto aos 80.00 em m/ poder totalisava a Comissão por V. Exa. arbitrada 

á Senhora de Finisterra. 

Fiquei imensamente triste com a Comissão, pois sempre contei em receber pelo menos mil 

escudos. 

Faço de contas que nada ganhei, pois a importancia enviada deve ser á justa o que desde 1933 

até á pouco gastei em viagens, correios e demais despezas sempre na ânsia de adquirir a 

magnifica peça que ela é. 

Peça essa que não deve existir outra igual, e que em Casa de V. Exa. deve ser galada por todas 

as pessoas.  

Foi para mim uma grande decepção o envio da Comissão. 



337 

 

Tenho a impressão que se fosse outro o agente e que a Lisboa acompanhasse a peça ou ahi a 

entregasse, a comissão seria diferente. 

Mas o meu feitio não me permite essas coisas porque sou franco demais em todas as coisas da 

minha vida, e com essa franqueza tenho perdido muito.  

Os meus respeitos para a Exma. Senhora dona Amélia e Exmo Senhor Dr. Júlio. 

De V. Exa. muito obg. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Maio 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 6 de Maio de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos e desejando a saude de V. Exa. e de sua Exma familia, sou a pedir 

desculpa da minha falta de noticias, mas tem sido motivada por ter andado em varias viagens e 

ainda por querer quando lhe escrevesse mandar qualquer coisa de agradavel. 

Junto uma carta da Pucariça – que recebi em 24 e á qual não dei resposta, por a isso não me 

competir, pois que é V. Exa. que tem estado em comunicação com estes senhores, mas hontem 

5 apareceu aqui em casa já quasi á noite de automóvel o sr. Leitão da Junta da Pucariça, o qual 

vinha a saber novidades. Disse-lhe que não respondi á carta dele, por isso estar afecto ao Exmo. 

Snr Ernesto de Vilhena e depois contei-lhe todos os assuntos que se passaram em 14 quando 

aqui veio o Capitão Almeida Moreira de Viseu a averiguar dos santos. Disse que ia mais 

descansado, porquanto ali estavam com cuidado, disse que não sabia como agradecer a V. Exa. 

todas as massadas e gentilesas [sic] que desde a primeira hora em que pensara de pôr a limpo 

este caso, V. Exa. teve para com ele. Eu disse-lhe que isso tudo era proveniente não só da 

bondade de V. Exa. mas ainda tambem de amisade [sic] que tinha para com o Dr. Viriato, pela 

forma como ele sempre tratou o Sr. Dr. Júlio no Porto. 

Deste assunto até ao presente ninguem mais aqui veio e não sei mesmo o que se passa. 

Recebi de V. Exa. a ultima carta com data de 25 que muito agradeço. 

Desta tenho a responder que agradeço tudo o que V. Exa. nela diz e que afinal como V. Exa. 

muito bem diz está a minha ultima carta em plena concordancia com a anterior de V. Exa. 

De imagens Renascença em poder de particulares, creia V. Exa. que não exagerei o que disse, 

mas devemos ver o seguinte, que a grande totalidade ou mesmo quasi todas são monos, pelas 

quais eles pedem um dinheirão, e eu não ia por forma alguma a comprar dessas coisas, mesmo 

que não perdesse na venda o lucro não era nenhum e depois eles pedem tanto por uma boa, 

como por outra que é má. Para exemplo veja V. Exa. só aqui á volta de minha casa e num raio 

de Mil metros. 

Na taberna do Chico Mamão – 1 S. João 

Na quinta da Malavada do Dr. Morna – 3 santos com a cara emendada a gesso e mutilados 

horrivelmente. 

Na ladeira do Seminario – 1 Sam Cristovão 

Na quinta da Fonte do Castanheiro, casa Silva – 1 S. João no jardim. 

E pelas aldeia é imensos, tenho mesmo uma lista destes mônos. 

Fróssos – o padre escreveu-me novamente disendo que não tinha nada ainda resolvido referente 

á santinha a dár de mamar ao menino que nesta visita ultima V. Exas. viram, que tinha dádo 

volta á arrumação anexa a igreija onde V. Exas. viram o Espirito Santo sem cabeça e que não 

tinha encontrado a cabeça e que se resolvia a vender o Espirito Santo conforme V. Exa. o viu e 

que era do agrado de V. Exa. Não o fui buscar ainda porque espero ir ao Vale do Vouga por 

outras coisas de maior importancia e depois o trarei. 

Minhas viagens – tenho saído a miudo e uma dessas viagens foi dár mais uma volta ás cercanias 

da Região de Coimbra, arredores de Taveiro a Coimbra, apanhando Casaes, Montesão, etc. 

Descobri em Montesão uma grande quinta chamada a quinta do Seminario que tem capela e é 

hoje do França Amado, mas nada descobri em pedra. Já fui duas vezes a Soure, arranjei ali umas 

creaturas que teem dado volta á vila de alto a baixo, seduzidos por bom lucro, visto saberem da 

venda santa de Finisterra. Nada em pedra tenho encontrado, apenas coisas interessantes mas em 
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loiça, pintura e mobiliario. Estive há dias em Condeixa e depois fui à Ega, por ali me terem dito 

que nesta localidade existia uma santa que tinha sido encontrada dentro de uma parede. Era uma 

santita com menino ao colo, de 0,20 de alto, em que a cabeça não era maior do que a cabeça de 

um frango, em resumo uma porcaria. 

Encontrei na Ega de bicicleta o nosso amigo padre de Gesteira, que me fez uma grande festa e 

procurou logo por V. Exas. se estavam bem etc. Disse que perto de Soure há um lugarejo 

chamado a Casa Velha, e que tem uma capela, que nela existe um calvário arrumado na sacristia 

em pedra e ao culto uma imagem semelhante á Senhora da Finisterra de Soure. 

Esta está ao culto, mas ____
623

 disse-me que se dele dependesse _____
624

, é da competência do 

padre de Soure. Fui a Soure _____
625

. 

Oliveira de Azemeis – tenho necessidade de que V. Exa me responda a este caso com urgencia, 

mas não é por mim, mas sim por esse cavalheiro, que como já tive ocasião de lhe diser é um 

grande _____
626

. 

Á 10 dias que ando em correspondencia com ele e sem algo. Esta a razão de não ter escrito a V. 

Exa. 

Pede uma quantia grande por ____
627

 peças ou seja – o Espirito Santo que V. Exa. achou muito 

feio, e que lhe dei a _____
628

, creio que, deste ____
629

 que envio, á porta da Misericórdia de 

Soure e cuja foto está em poder de V. Exa. depois disso arranjou o Santo Antão que mandei 

com barbas frizadas e pelo qual V. Exa. deu 1.800$00 agora tem lá e mandou-me hoje as 2 

juntas fotos; mas tem em baixo o nome de S.a da Expectação, e o outro diz ele que é um S. José. 

Junte V. Exa. estas duas fotos á do tal E. Santo, e mande-me dizer a maxima oferta, mas com 

rapidez. 

Não fui ainda lá, por que ele me andava sempre a prometer as fotos e eu ir lá ou não ir sem 

oferta de V. Exa. era escusado e tempo e dinheiro perdido. 

Não sei se me esquecerei de alguma coisa, mas se isso acontecer eu direi a V. Exa. em proxima 

correspondencia. 

Os nossos respeitos, para a Exma Senhora Dona Amélia e Exmo. Senhor Dr. Júlio. O garoto cá 

de casa, foi obrigado a alistar-se nos lusitos, para a Mocidade só aos 10 anos. Os Lusitos vão 

uniformisa-los [sic] em parada por ocasião das festas da Rainha Santa e em 10 de Junho na festa 

a Camões, junto ao Monumento á Porta Férrea da Universidade. O Estado oferece os sapatos e 

calção, e eu só tenho que dár meias blusa cinto e bivaque. 

Como V. Exas se interessaram por ele, dou estas explicações. De V. Exa. com a maior 

consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Maio 1938, 

manuscrita. 

Coimbra em 18 Maio 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a desejar a saude de V. Exas. 

Recebi a carta de 9 e bem assim outra registada contendo as fotografias de O. Azemeis que 

entreguei aqui á Casa que faz imagens, conforme pedido do dono. Fiquei sciente do que a carta 

diz. 

O resto do equipamento do rapaz importou em 51.00, mas V. Exa. teve a bondade de lhe dár 

quando aqui esteve 60$00 que lhe guardei, de modo que está tudo pago. Em breves dias enviarei 

a V. Exas. a fotografia dele fardado. 

                                                      
623

 Restante parte do período ilegível por apagamento da tinta. 
624

 Restante parte da linha ilegível por apagamento da tinta. 
625

 Restante parte do período ilegível por apagamento da tinta. 
626

 Palavra ilegível por apagamento da tinta. 
627

 Palavra ilegível por apagamento da tinta. 
628

 Palavra ilegível por apagamento da tinta. 
629

 Palavra ilegível por apagamento da tinta. 
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Passagem para Senhora de Fatima em 12 e 13 – estiveram aqui em casa bastantes padres com 

quem mantenho relações e alguns angariadores. De entre os padres devo destacar o amável 

padre de S. João de Loure senhor Francisco Marques Tavares. 

Disse-me que a Sant’Ana das Azenhas possível é se possa substituir em troca d’uma de 

madeira, por ser mais leve para as procissões. Disse-lhe eu que quando pudesse iria por lá afim 

de tirar uma fotografia a enviar a V. Exa. Disse-me que o padre de Fróssos (seu subordinado) 

não tem tido culpa na entrega da Santita pequena a dár de mamar ao menino, visto que elle fez 

pedido ao Porto já por 2 vezes e lá não deram resposta. E isto por eu lhe dizer que escrevi ao 

dito, dizendo que V. Exa. não queria uma coisa (E. Santo, sem cabeça) sem a Santita. Segundo 

averiguei não é facil conseguir-se a Santa pequena. 

O mesmo padre de S. João de Loure – disse-me que vendia a cabeça do S. Sebastião, diga V. 

Exa. se ainda mantem a oferta que fez de 150.00. 

Da carta de V. Exa. 2 imagens de Oliveira de Azemeis, oferta 1.700.00 = É um caso como 

tantos este para mim muito escabroso. É grande a legião de angariadores que oferecem altas 

importancias e segundo vejo tem quem lhes dê depois lucros compensadores ao seu trabalho. 

Este senhor de O. Azemeis está rodeado desses angariadores que teem estado á espreita da 

minha decisão. A minha decisão está tomada pois nem oferta fiz. Tenho-me limitado a aceitar 

preços e esses preços são muito maiores do que a oferta de V. Exa. com todos os meus lucros 

que eu tivesse. Estou convencido que as imagens á mão de V. Exa. irão ter, mas por preços 

muito diferentes do que me marca em sua carta de 9 do corrente. Estou organisando a 

correspondencia recebida de O. Azemeis, afim de a enviar a V. Exa. para a ler. 

O senhor Finisterra trouxe-me grandes azares á minha vida e estou morto por encontrar qualquer 

coisa em que empregue a minha actividade para me livrar disto. 

Creia V. Exa. que lhe digo isto com a maxima franqueza. 

Mesmo que eu oferecesse ao homem 1.500$00 e eu ficar para despesas geráes com 200.00 isso 

nada adiantava porque ele não entregava. 

Aceite V. Exa. os protestos da minha mais alta estima e consideração. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 9 de Junho 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 9 de Junho de 1938 

Excelentíssimo Senhor Doutor Júlio de Vilhena 

Com os meus cumprimentos sou a relatar a V. Exa. os meus trabalhos. Desejo que V. Exa. e sua 

Exma. Mãe, estejam bem e que tenha tido boas noticias de seu Exmo. Pai. 

Vim aqui encontrar uma carta de seu Exmo. Pai, datada de 30 passado de Bruxellas, em 

cumprimento dela sou a diser a V. Exa. o seguinte: 

Tenho já preparada a Placa do E. Espirito [sic] Santo, para mandar para a Junta de Paroquia da 

Pucariça, e neste dia enviei para V. Exa. as duas imagens que aqui estavam de que junto guia de 

caminho de ferro, imagens estas que aqui estavam aguardando ordens do Ministerio da Justiça. 

Muito agradecido pelas palavras de conforto e animo que seu Exmo. Pai, me dá nesta sua carta. 

Durou a minha viagem desde o dia 1 a 6 inclusivé, percorri demoradamente tudo o que varios 

intrujões me indicaram em Viana do Castelo, onde nada de interessante ou digno de nota vi, 

coisas que nada prestavam pediam quantias fabulosas e disparatadas. Há nesta cidade, 

numerosos angariadores de antiguidades e um depositario que é a unica pessoa seria, o ourives 

Venancio de Sousa. Tem esta cidade sido ultimamente muito batida pelos negociantes desta 

especialidade de Porto, especialmente Barjona, Pereira e Sára de Barros. Teem estes cavalheiros 

comprado aqui varias peças de estatuaria em granito, especialmente calvarios, predilecção 

especial desta gente. Em pedra de Ança, nada ali tem aparecido nem mesmo no districto. Junto 

duas fotos que ali me deram de peças em granito, e uma mais que eu tirei. Na que é uma santa, é 

curioso e V. Exa. vê com uma lente, que na base tem 3) CCC, já um pouco sumidos. Vendo o 

livro de apontamentos de Epigrafia Portuguesa de Cordeiro de Sousa a paginas 37 diz que a 

centuria no seculo XIV, era indicada por os ditos 3)CCC. Tenho a impressão que talvez estas 
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fotos, já tivessem ahi ido. Por indicações varias, percorri depois varias casas e capelas de 

Ancora – Riba de Ancora – Bilhe e depois Caminha. Nesta vila percorri tudo e numerosas casas 

particulares, tendo-me todos dito que o pouco que havia em antiguidades de todo o genero o tem 

levado o Barjona, que aqui tem um irmão Comandante da Guarda Fiscal e onde ele vem passar 

varias temporadas. Disseram-me aqui para me dirigir ao Porto, Rua da Conceição 7-1º a casa do 

antigo consul hespanhol nesta vila senhor José Maria de Sousa Rego, que tinha uma preciosa 

cruz de metal. Porto, estive em casa deste senhor que me entregou com mil cuidados a foto que 

junto envio, e contou-me depois uma historia desta cruz. Que pertencia a uma igreija de 

Barcelona, de onde foi roubada por ocasião dos tumultos á anos provenientes do fusilamento 

[sic] de Ferrer, e onde nessa data ele a comprou, está pintada com uma côr que parece purpurina 

e diz ele que é do seculo 10º Que lha avaliaram em 6 contos de reis, mas que ele só quer 5 

contos. Claro o homem está doido, e não me parece que a cruz seja desta epoca; como as fotos 

anteriores, tambem me parece que talvez seu Exmo. Pai a tenha visto. 

Destas 4 fotos que envio, rogo a V. Exa. que depois de elas vistas e não querendo me enviem as 

de tipo postal, para eu recambiar aos donos. Em Viana fui informado que todo o recheio que em 

tempos eu falei a seu Exmo. pai, de um solar perto de Ponte de Lima, de uma familia Calheiros 

e Menezes foi tudo vendido. 

Ainda sobre Viana do Castelo, comunico que morreu o grande coleccionador Serafim das 

Neves, que tinha valiosas antiguidades, entre as quaes a Imagem de Jaspe ou Alabastro, gotica 

que seu Exmo Pai concerteza conhecia. O filho dizem-me que está vendendo e como são coisas 

para caro, envio a direcção dele – Arnaldo Pássos Neves, morador em Rio Tinto e empregado 

do Banco Ultramarino no Porto. 

Espinho – Estive aqui em casa da viuva do major dos Carvalhaes de Macinhata do Vouga, que 

tem a Imagem grande corôada de feições francezas, disse-me que não era para mais ninguem a 

imagem, mas que talvez em breve se resolvesse este caso. Seu Exmo. Pai, foi já á [sic] 2 anos 

aos Carvalhaes e conhece esta peça. 

Perto de Espinho, existe um lugar que tem o nome de Silvalde e vive ali um velhote que vive á 

40 anos de angariar antiguidades é o sr. Manuel Costa Pereira, é ele que tem fornecido varias 

casas do Porto de antiguidades, não tinha presentemente nada em vista e prometeu arranjar-me 

algumas coisas, aconselhou-me a faser [sic] um estagio de 8 dias em Arouca, onde ele diz que 

na vila e concelho devo encontrar muitas coisas. 

Em Aveiro, aluguei uma charrett e durante um dia percorri as seguintes localidades: Fermelã – o 

padre não estava escrevi-lhe depois, mas estive na igreija onde nada havia em pedra, nem 

arrumado, mas na sacristia encontrei, um bom S. Pedro na posição de pé 0,50 cm, com a chave 

numa mão e o livro na outra, barba e cabelo encaracolados, tipo dos Santo Antão de Ança e 

outro que era de Cantanhede e que para ahi foram, ou seja feitos pelo mesmo author, não tirei 

foto porque a sacristôa é muito malcriada. O padre já me tinha escrito disendo que vendia se a 

oferta fosse razoavelmente boa. 

A seguir estive novamente em Fróssos, o padre disse-me que já tinha por ele os cónegos da Sé 

do Porto e bispado, para a resolução da Senhora do Leite. 

Pediu-me muito para lhe ficar com o Espírito Santo mutilado de modo que o trouxe comigo. S. 

João de Loure, comprei a cabeça de S. Sebastião e depois fui com o padre á tal capela em que 

ele lhe falou no sitio das Azenhas. A Santa Ana é um mono autentico, suponha V. Exa. que lhe 

chamam Santa Ana mas é uma Santa sem coroa, pés redondos, roupagens mal lançadas, ahi de 

0,70 e com um menino ao colo, não tendo este nada na mão nem ela na outra. É a mesma coisa 

que uma santa que o Senhor Vilhena, viu em casa do padre de Gesteira <ao pé de Soure>, 

metida num nicho e de outra que ele tem na sacristia da igreija. Nada mesmo nada vale. Taipa, 

tirei aqui a fotografia a uma Senhora do Leite coroada, mas a foto ficou muito mal, de modo que 

em breve lhe mando outra. Requeixo, nada encontrei e depois á noite terminei em Oliveirinha, 

onde nada existe igualmente. Percorri nesta viagem no Vale do Vouga 65 quilometros. 

Depois de ter respostas de V. Exas. farei outra viagem que terá o itenerario [sic] de Agueda - 

Pinheiro da Bemposta – Oliveira de Azemeis e um estagio de alguns dias em Arouca, terra que 

me tem sido aconselhada, porque francamente não sei para onde ir, visto estar tudo mais ou 

menos batido. Como tive por coisas varias de terminar este relatorio em 14, comunico que já em 

8, conforme guia que junto despachei para ahi as duas imagens da Pucariça ao Domicilio. 
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Peço apenas que me fique com o Espirito Santo mutilado de Fróssos e que váe amanhã a 

despachar em Aveiro juntamente com a cabeça do Sam Sebastião de Loure. 

De V. Exas. com a mais elevada consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Nota 

O E. Santo ofereceu V. Exa. 200.00 

Cabeça de S. Sebastião 150.00 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Junho 1938, 

manuscrita. 

Coimbra em 15 de Junho 1938. 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, somos a desejar que V. Exa. tivesse chegado bem e viesse 

encontrar sua Exma. familia de saude. 

Agradeço a carta de V. Exa. recebida hoje e todos nós os 100$00 para o rapaz do fardamento de 

Luzito. Muito e Muito obrigado. 

Despezas de coisas da Pucariça tam ínfimas que não vale a pena pensar nisso. 

Santos de Oliveira de Azemeis, não mais pensei no caso, o homem é que tem para aqui escrito 

varias vezes. Nesta minha proxima viagem a Arouca passarei por lá. 

Santo de Fróssos – que conforme meu relatorio de hontem enviei para ahi,V. Exa. poderá 

mandar-mo que eu por outra pessoa o passo ao Dr. V. Correia, pois ele anda a pôr ou inventar 

cabeças para imagens despidas desse ornato ou o conservará mesmo assim. 

Senhora sentada de Maiorca – não esqueceu estou á espera de lá ir com um funcionario aqui, 

que é natural de lá, para assim melhor dár os passos necessarios. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Junho 1938, 

manuscrita. 

Coimbra 17 de Junho 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, acuso recebidas as 3 fotografias que já mandei aos seus donos. No 

meu relatorio de 9 do corrente mez, referi-me a uma Senhora do Leite, da povoação da Taipa no 

Vale do Vouga a fig. 3 do dito. 

Envio duas fotos que se referem á mesma. Quando do relatorio só tinha a que está toda branca a 

qual pouco se percebia, quando agora fui a Aveiro tirei a 2ª. É pedra ança 0,50 alto, á côr da 

pedra com leves vestigios de pintura, a cabeça separada do tronco á qual estava preza por um 

espigão de ferro. A corôa está um pouco serráda. Feições da imagem um pouco grosseiras, nariz 

achatado. Feições do Menino um pouco mais correctas e cabelos encaracolados. O bico do peito 

comprido e aguçado. Sapatos senhoris em bico. Não é cavada nas costas. 

De V. Exa. com a maior consideração  

Muito obgº 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Junho 1938, 

manuscrita. 

Coimbra em 23 de Junho 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a Carta registada de V. Exa. de 18 c/ com um 

cheque de 500$00. Muito obrigado por tudo, essa quantia já me dá não só o pagamento das 

peças enviadas, como a totalidade das despezas de n/ anteriores viagens. 
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Enviei ao seu destino as fotos recambiadas. Logo vi que do Norte “nem bom vento nem bom 

casamento”. 

Dos Cristos em granito, é uma estupidez aquela gente nortenha. 

Sobre o Serafim das Neves, falecido, seria bom V. Exa. escrever ao filho cuja direcção enviei no 

relatorio. 

S. Pedro de Fermelã – muito interessante. Iremos lá, será o melhor. É perto. 

Senhora do Leite da Taipa – Tenho estado muito arreliado e se não escrevi mais cedo, foi por 

estar a todo o momento à espera de resposta de V. Exa. 

Em 17 do corrente enviei carta a V. Exa. por registar contendo 2 fotos da mesma, já vejo que se 

perdeu o que nunca aconteceu nem de ahi para cá, nem de cá para lá. 

Envio novamente hoje duas fotos da mesma. A 1ª muito mal focada, a 2ª vai bem, no verso 

duma vam as indicações. A cabeça está separada do corpo, feições do rosto completas, nariz 

achatado, cara feia. 

Cara do menino completa. Corpo da Santa sem defeito, altura 0,50. 

Tenho um homem em Aveiro e uma égua á minha espera, e o motivo de não ter ainda marchado 

era estar á espera da resolução da Santa (S. Leite). 

Oliveira de Azemeis –S. José e S. Sebastião. Junto 2 postais, foram vendidas não sei a quem por 

1.700.00. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Nota – junto noticia de jornal referente á Cidade da Guarda. Refere-se a uma esplêndida cruz 

Romanica datada, da igreija de Cauadoude, cobre dourado, melhor do que as que vendi para 

Coimbra e Janelas Verdes. Em tempos gastei muito dinheiro para comprar esta, mas nada 

consegui. Escrevi para o Veríssimo da Guarda, para me venderem uma fotografia, se vier a 

enviarei a V. Exa. 

O meu rapaz anda hoje em peditório de venda de bandeirinhas, para o fardamento doutros 

luzitos pobres. 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Julho 1938, 

dactilografada. 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejando a saude e bem estar de V. Exa. e de sua Exma família, sou a vir dár-lhe noticia da 

minha pessoa. 

Recebi aqui em Coimbra duas cartas de V. Exa., sendo uma com o preço que V. Exa. arbitrou á 

Senhora do Leite e outra devolvendo os dois postais de Oliveira de Azemeis. 

De Arouca, escrevi um posta a V. Exa. 

Como de costume fui pouco feliz nesta viagem. Percorri na vila de Arouca, as melhores casas 

desta pequenissima terra, estive em varias do Burgo – Róssas – Barril – e Ante-Ronde, 

localidades estas dos suburbios todas ligadas quasi entre si. Nada encontrei em qualquer genero 

de antiguidades. Ali me foi dito que o Alfredo Ramos do Porto, quando novo percorreu esta 

região toda de bicicleta e aqui comprou muitas coisas e á [sic] poucos anos outros do Porto e o 

Costa Pereira de Espinho, De imagens de pedra nem vestigios. 

Fui ainda á serra a Urrô e Albergaria das Cabras, mas nada encontrei. 

Residia nesta região as minhas esperanças, mas nada. 

Como não podia deixar de ser estive em Oliveira de Azemeis, tanto á ida como ao regresso, 

combinei e mesmo ele assim o quer e já lhe dei a direcção de V. Exa. para evitar trapalhadas, o 

Snr. Adelino de Carvalho, para todos os fins em vista de vendas de antiguidades, corresponder-

se directamente com V. Exa. e eu auxiliá-lo no que for preciso, dando-me <V. Exa.> de todas as 

compras que V. Exa. faça por intermedio dele uma percentagem pequena, se V. Exa. assim o 

entender, isto é V. Exa. nas ofertas que lhe fiser, faz-lhe um pouco a menos contando comigo. 

Ele tem ali muitas coisas em vista, e ficou mesmo combinado no caso de V. Exa. vir esta 

semana ás festas, eu telefonar-lhe e ele vem a Coimbra ao Astoria para falar com V. Exa. pois o 

deseja conhecer, ou V. Exa. lá váe a Oliveira de Azemeis a casa dela. 
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Senhora do Leite de Taipa, de que enviei duas fotos, foi hontem sabado despachada para V. 

Exa. ao Domicilio. Sobre esta santa devo declarar a V. Exa. varias coisas que passo a expor: 

Ainda V. Exa. estava de regresso de Bruxellas, esteve aqui um fornecedor de V. Exa. de que 

nunca diremos o nome e por acaso lhe mostrei a 1ª foto mal tirada da Sª e disse-lhe que era para 

V. Exa. O homem fez esforços extraordinarios para eu lha vender, ofereceu-me 1.300$00, 

queria-me pagar as viagens para irmos a Aveiro buscá-la, em resumo pintou aqui o diabo para 

eu lha ceder. Isto lhe dou a V. Exa. a minha palavra de honra e lhe juro pela felecidade [sic] das 

minhas filhas e filho que é absolutamente verdade. Não fui na tentação e a Aurora muito 

bravamente ficou indignada com o caso, ela até disse quem sabe se será enviado pelo senhor 

Vilhena para experimentar a tua fidelidade para com ele! O que o homem não viu foi a 2ª foto e 

muito menos a santa. 

V. Exa. fará o que em sua consciência entender, mas se quiser dár mais alguma coisa é favor. As 

senhoras do Leite são raras, e V. Exa. veja em tantos anos já de vendas de esculturas as que eu 

lhe vendi: 1933 – Senhora do Leite de Santiago de Litem 

1934 – Senhora do Leite, muito repintada, com a côroa [sic] quasi serrada rente á cabeça <que 

era de Ovar> 

1936 – Senhora do Leite, coroa muito serrada, que era de Casáes de Anta (Maiorca) e agora 

esta, e V. Exa. pagou-me as outras muito bem, e verá que esta terá maior antiguidade do que as 

outras. Temos ainda em vista, apenas 3 em pedra, Fróssos Aguieira – Zambujal. E em pau 2 

Carvalhal solar ao pé de Anadia, e Fornos de Algodres. Esta é a mais pequena de todas as que 

enviei e deveria ter sido de grande adoração na Taipa, segundo ali me contaram. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) António Saraiva Nunes 

Nota – a cabeça váe ao cimo do caixote embrulhada em jornaes. 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Julho 1938, 

manuscrita. 

Coimbra 11 de Julho de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a agradecer a carta registada de V. Exa. com data de 6/ 

corrente. 

Claro que aceito como bom o pagamento da Senhora do Leite. 

O que V. Exa. pode ter como certo é que os juramentos que eu fiz são verdadeiros e que 

importancia [sic] muito superior eu podia ter recebido. 

Mas são coisas da vida, o feitio que algumas pessoas (ráras) como eu, teem! 

Estou tam cheio de prejuízos em géneros e viagens, que não sei quando irei a Maiorca. Esta 

Santa por exemplo nada de lucro me deu. E as viagens últimas teem sido um desastre. 

Do homem de Oliveira de Azemeis, que agora vai entabolar [sic] negociações com V. Exa. 

recebi as 2 juntas cartas e as fotos, devendo V. Exa. fazer a fineza de directamente se lhe dirigir 

com a resposta que lhe aprouver. 

Cá esperarei por V. Exa. em Coimbra. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. Senhor Dr. Júlio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Agosto 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 7 de Agosto de 1938 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exa. tenha passado bem, assim como a Exma. Senhora Dona Amélia e 

Exmo. Senhor Dr. Júlio. 
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Não tenho estado em Coimbra, razão de não ter escrito, e peço desculpa de só em 4, ter 

mandado o armário de que junto guia, fez de despesa em gráde e transporte escudos 40$00, que 

junto para outras contas. 

S. Pedro, de que mostrei a foto e que V. Exa. me arbitrou 4 mil escudos. 

Logo apoz V. Exa. sair e em dia ainda das festas, fui lá para liquidar e o traser, e o padre 

começou com evasivas, que não ficava socegado e tranquilo com a sua consciencia, que nunca 

gostou de se desfaser de coisas da igreija, que tinha pensado melhor, que era pouco o que tinha 

pedidoo, que não lhe dava para o que nesessario [sic] era para a igreija etc, e que a vender só o 

fazia por 3.500$00, fiquei danado com a brincadeira e vim-me logo embora, arreliado com as 

coisas da minha vida e especialmente com os negocios com os padres. 

Maiorca – Capela do Senhor da Paciencia ---- Contei aqui que tinha ido num dos dias das festas 

a Maiorca, mas que no caminho me encontrei com o depositario [sic] <da chave> desta capela 

que iam para a Figueira, e que falei e recomendei o caso á velhota que lhes mostrou a capelita e 

que ofereci por a Senhora 1.500$00. Disse ainda a V. Exa. que tinha na Figueira tirado á velha e 

família um retrato. E isto para que V. Exa. se convencesse que eu estava a tratar do caso. Como 

se deveram ainda recordar da cara dela, envio uma foto para verem que ela é a que está sentada 

com um pequeno ao colo. Depois disso ela escreveu aqui para Coimbra ao filho e junto a carta. 

Hontem veio ela a Coimbra a falar comigo e diz o seguinte: 

Que o padre não auctorisa a venda sem deferimento do senhor Prelado. 

Claro nada feito, porque o Prelado nada auctorisa. 

Tenho coisas importantes a comunicar a V. Exa. mas só em relatorio acompanhado por algumas 

fotografias que em breve enviarei. 

Nossos respeitos para todos. 

a) António Saraiva Nunes 

De V. Exa. muito obgº. 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Agosto 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 17 de Agosto de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimamos a saude de V. Exa. e Exma familia. Recebi a carta de V. Exa. com data de 9, em 

resposta à minha de 7, e tomei nota do que me diz com referencia a S. Pedro, ainda ali não fui 

porque o padre está para umas aguas. 

Diga-me V. Exa. quando sáe como disse para a Madeira, para eu dispor as minhas coisas afim 

de eu lhe mandar o que tiver de mandar, antes da saída de V. Exa. afim de eu não ter um empate 

tam grande de capital. 

De Oliveira recebi do patéta [sic] do Adelino de Carvalho, uma carta em que me dizia que V. 

Exa. lhe tinha recusado os santos e pratos, e eu em resposta mandei-lhe hontem uma carta de 

que envio a V. Exa. uma cópia. 

O homem é parvo. 

Fui esta semana a Maiorca, para dár este assunto da Senhora Santa Ana, da capela da Paciencia 

por terminado e para que V. Exa. veja a minha boa vontade em lhe ser agradavel. Estive com o 

padre e Junta de paroquia, nada feito, estam todos absolutamente irredutíveis, a junta diz que o 

povo nem com ordens superiores deixava sair a Santa, que dáva isso azo a um levantamento do 

povo, e o padre disse á mulher que com ordens superiores auctorisava, mas agora disse-me que 

em face da atitude da Junta, representante do povo tambem estava ao lado dela. Fui depois á 

capela, e como recordação envio-lhe uma foto que ali tirei. Com uma lente V. Exa. vê melhor e 

se quiser ampliar eu mando-lhe a chapa, é só V. Exa. ordenar. 

Aproveitei a minha estada em Maiorca, para dár uma boa volta pela terra, nada encontrei digno 

de nota, e do bom ou mau, envio uma foto desstes [sic] dois monos que vam juntos noutra foto. 

O de pedra esta repintadissimo e parece um S. João, o outro é de barro vermelho e tem aos 

hombros um alforge, tendo em dada bolsa dos lados um menino, parece um Santo Antonio?!  

As restantes indicações deles vão no verso da foto, vendem-se com todo o praser [sic] dizem os 

donos. 
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Para terminar as investigações em que V. Exa. está interessado queira faser o favor de me 

mandar o nome da pessoa que indicou a Senhora do O, de Cadima e que V. Exa. me disse que 

era uma senhora professora que vivia no Linheiro ou Sanguinheiro. 

Coisas antigas em vista, nada até ao presente foi resolvido ainda. 

Na minha carta de 7 do corrente, falei a V. Exa. em uma viagem que tinha feito uns dias antes e 

que passo a descrever, gastei 4 dias. 

Anadia – estive nas terras em que há coisas que V. Exa. em tempo viu, mas nada resolveram 

ainda, fui depois andando e fui ter a umas termas chamadas de Vále da Mó, distantes 6 

quilometros de Anadia, mas com uma explendida estrada para quem fôr do Luso lá, sam muito 

frequentadas para doenças de estomago. Nesta localidade existiu segundo diz o povo, em 

remotos tempos um convento de que ainda há paredes, e junto está uma pequena igreija, em que 

o pavimento é todo grandes quadrados de tijolo. Notavel por ter no altar mór uma explendida 

imagem da Senhora da Piedade, gotica, em pedra de Ança, colorida, está ao culto e tem todos os 

anos uma romaria afamada. Em cima de um arcáz ao lado do altár mór um pequeno S. Sebastião 

gotico. De resto nem santos arrumados, nem outros mais de pedra ao culto. Quando passar pelo 

Luso aproveite V. Exa. em ir a estas termas. Acompanhado por um agente meu, segui depois de 

almoço sérra acima por caminhos de carro de bois e outros ainda mais estreitos, atravessando 

varios contrafortes da serra do Bussaco e fomos ter a uma pequena aldeia serrana, com casas de 

pedra cobertas a colmo, chamada o Amieiro, nada tinha nem capela, depois fomos andando e 

chegamos a uma terra, que era o nosso destino para este lado, uns chamam-lhe Fontemanhã, 

outros Fontemainha. 

Localidade no tipo da anterior limite do concelho de Anadia e principio do concelho de 

Mortágua, na linha da Beira Alta.  

Nesta localidade de Fontemanhã, existe uma pequena capela, que possue um lindo altar 

renascença e que está datado numa coluna 16 noutra 48, col, em pedra de Ança dos lados tem 

dois santos relevo gravado no proprio altar e ao centro um nicho com uma senhora da roza 

<coroada>, 0,56 col, menino ao colo gotica, lá da devoção do povo. O que aqui me trouxe foi 

uma imagem  que se encontrava numa casa particular aqui e quando das invàsoes [sic] foi 

incendiada, vê-se do lado direito da cara vestigios de fogo e não contentes com isto os francezes 

partiram-na em tres partes, passados anos os donos levaram-na para a capela do povo. 

Desfocada e mal tirada, por meu mal pois é uma distancia enorme, envio a foto da dita santa. È 

esta uma soberba imagem de senhora, gotica com feições francezas, trabalho muito bom, 

sapatos em bico, panejamentos bem lançados e fortemente vincados com curvas para a 

esquerda, colorido da epoca e tendo na cabeça não uma coroa alta, mas sim uma coroa baixa 

parecendo um diadema. 

Como disse está em tres bocados, faceis de ligar, tem menino ao colo mas este muito mutilado, 

cara da virgem perfeita. 

Os que se dizem possuidores dela querem-na vender, ou seja dois cavalheiros da localidade, mas 

por outro lado o povo desta minuscula aldeia com o seu mordomo á frente, querem na vender e 

o dinheiro ser para a capela, isto é todos se sentem com direitos. Não sei no que isto fica. 

Como nota curiosa deste povo serrano, foram-nos oferecer á capela caldo e fructos. A 

exiguidade da capela a falta de luz, acrescida ainda da aglomeração ali do povo de que muitos 

nunca tinham visto uma maquina fotográfica, fez com que ficasse esta indecencia que envio. 

Como viria aqui parar esta imagem e este altar, a terra tam manhosa. A terra sem meios de 

comunicação, sem terras de bom mantimento, quasi tudo urzes, pinheiros e giestas, 

descobrindo-se apenas lá ao longe a bairrada [sic] e a civilisação. Misterio! Já quasi á noite 

pozemo-nos de abalada para a pensão de Vále da Mó. Neste dia andamos bem 30 quilometros a 

pé. 

Segui no dia seguinte para Mogofores a pé e depois a pé para Sá, onde numa casa particular me 

disseram haver um S. Jorge a Cavalo, lá estava efectivamente e pedra de ança, com alguns 

pontos coloridos e dourados, mas do S. Jorge a cabeça tinha desaparecido e a cabeça do cavalo a 

mesma coisa; por esta peça mutilada que vendem com 100$00 já dá margem a lucros e tudo. 

Dali fomos mais abaixo quasi tudo á estrada nacional a um lugarejo chamado Murta, aqui numa 

adega estava uma santa de pedra de Ança, muito boçal com uma cobra aos pés, de 0,50 de alto, 
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muito ordinaria, de mãos postas, sem valor algum. Aqui tomei a camionete e fui para Águeda 

onde nada encontrei e á noite fui noutra camionete dormir a Albergaria a Velha. 

Albergaria a Velha, estive na matriz onde nada existe de notavel, na capela de Silhó, aqui na 

vila já V. Exa. esteve e nada encontrou de bom apezar de haver muita coisa de pedra. Em casas 

particulares nada existe. 

No dia seguinte fui a pé para Vale Maior, terra da fabrica de papel do Prado, o padre é meu 

velho conhecido, disse-me mas não me quiz mostrar, que na serra tem um Sam Martinho, que 

pensa em substituir para o ano. Dali segui para uma terra chamada Ribeira de Fraguas, tambem 

de padre meu conhecido e onde dormi, pois á [sic] 8 anos tambem aqui fiquei. Na matriz existe 

na frontaria um magnifico S. Thiago o orago, á côr natural e dentro da igreja ao culto uma 

senhora S. Catarina coroada pequenita 0,40 <Ança>, que o padre me diz para o ano retirar do 

culto, para depois vender. Arrumados tem na casa da fabrica, um Santo Antonio grande altura 

0,80 com um S. Braz com o nariz esmurrado e ele com botas de cano alto, col, 0,70. Num arcaz 

uma infinidade de santos de barro de presepio alguns de bom tamanho e muitos santitos de pau 

e santas. Detráz do altár mór uma senhora com menino ao colo renascença 0,70, col de bonitas 

feições. Tudo isto só V. Exa. vendo, pois o padre está na disposição de vender. 

No dia seguinte de manha fui a Telhadela lugarejo distante 1 quilometro, vi numa casa 

particular arrumado no sobrado um sam Thiago col 0,70 em pau, mas uma esc escultura [sic] 

muito boçal, não lhe achei merecimento apesar de que mo vendiam. Noutra casa encontrei uma 

santita em pedra de ança, 0,30 com menino ao colo com uma cabecinha do tamanho de galinha, 

sem valor algum, nem nada que a recomendasse. 

Depois subi a serra e passei por logares onde ao principio quando comecei a negociar com V. 

Exa. lhe despachei muitas imagens de Aveiro, sendo algumas das terras que passo a descrever, e 

por aqui passei a verificar se alguma coisa teria da outra vez escapado, mas nada mais encontrei 

e assim passei por Silva Escura, Sever do Vouga e Pecegueiro do Vouga, onde tomei o comboio 

da noite para Aveiro e no dia seguinte regressei a esta cidade. 

Nesta viagem andei umas boas desenas de quilómetros a pé, encostado a um páu, e apesar disso 

ainda gastei nesta longa viagem e na de Maiorca, 200 e poucos escudos, como V. Exa. nesta sua 

ultima viagem a esta cidade, me disse que pagaria alguma coisa das viagens que eu fisesse eu 

ouso pedir-lhe que me auxilie nestas que fiz agora com o que quiser. 

Nossos respeitos para V. Exa. sua Exma esposa e Doutor Júlio. 

O rapaz fino. De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta Dom João á arregaça – Coimbra 

 

[ANEXO] 

Carta de A. Saraiva Nunes para Adelino de Carvalho, Coimbra, 16 de Agosto 1938, manuscrita. 

 

Coimbra 16 Agosto 1938 Copia 

Meu amigo, 

Recebi hoje o magnifico programa das festas e sua carta, que muito agradeço. Impossivel ter 

ido. Estimo que os resultados dos seus meninos se não façam esperar, e creio que já é tempo de 

vir uma resposta. Sobre o caso do Snr. Vilhena não sei o que lhe diga. Naturalmente ele está 

convencido que não ofereceu mais de 1.600$00. Ele como tenho dito tem em Portugal muitos 

comerciantes e particulares e alguns de alto destáque, que só trabalham para ele. Ninguem no 

mundo a não ser ele oferecia a verba fantástica de 400$00 pelo seu prato, quando ele não vale 

mais de 150 a 200.00 bem puxados, e o meu amigo foi-lhe dizer que já tinha a verba de 

450.00?! 

O Meu amigo é muito boa pessoa, mas é comerciante demais. Lamento te-los posto em contacto 

e terem-se zangado. O Exmo Senhor Ernesto de Vilhena está habituado com toda a gente em 

Portugal e no estrangeiro a fazer a sua generosa oferta e esta ser imediato aceite. O meu amigo 

procedeu ao contrario de todos. Julgou que havia muitos senhores Vilhenas em Portugal e dahi 

fazer o seu jogo. Puro engano e ilusão amigo. Quando o Senhor Vilhena se fartár [sic] de santos, 

teem de se guizar com batatas. 

amigº e obgº   a) Saraiva Nunes 
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Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Agosto 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 30 de Agosto de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. 

Recebi hoje a carta que envio de umas creaturas de Viana do Castello que me costumam 

arranjar coisas. Pela leitura V. Exa. verá que se trata da venda já, do recheio da casa do Serafim 

das Neves de Viana do Castello. 

Veja V. Exa. se quer que eu vá á residencia dele em Rio Tinto, ver o que ele pretende vender, ou 

se quer que vá a Viana do Castelo, tomar nota das coisas. Pelo que diz a carta, se V. Exa. 

resolver alguma coisa, que me diga respeito é favor dize-lo com urgencia. 

Como V.Exa. ahi está, era bom ver o meu ultimo relatório e dár um passeio ahi pela estrada e ir 

a Vale da Mó, termas para o estomago, e ahi ver a Senhora da Piedade da igreija e o S. 

Sebastião. 

De V. Exa. com consideração muito obgº. 

a) António Saraiva Nunes 

Cá espero amanhã o sr. Joaquim. 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Setembro 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 6 de Setembro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exas. continuem bem. 

Em 30 mandei a V. Exa. a foto pedida do S. Pedro e acusei e agradeci a importancia enviada. 

Hoje recebi um postal ilustrado muito interessante e tomei nota dos informes da senhora do Ó, 

para ultimar este negocio. 

No domingo passado fomos cá de casa de comboio até Ceira e dali uma enorme distancia até á 

casa do falecido padre na Ribeira de Semide tudo a pé.  

Por disposição testamentaria o padre deixou ficar os 4 riquissimos albuns com estampas 

religiosas e pergaminhos que somavam mais de dois mil, paciente recolha em todos os 

conventos do paiz ao Museu de Coimbra e incluindo a biblioteca antiga, que era valiosa, mas os 

da Louza meteram-se de permeio e levaram tudo para a Camara Municipal de lá. 

Existem no entanto ali coisas curiosas que estam em lotes divididos por tres herdeiros: comprei 

ali tres járras bonitinhas e um interessante tinteiro em estanho com a indicação que pertencem a 

um frade cruzio, quando V. Exa. aqui vier verá estas coisas e outras mais que possivel me 

venham parár as mãos. Tem tambem boa colecção de imagens em marfim. 

Foi tambem para a Louza, uma mala cheia de preciosos selos de Portugal e Colonias 

antiquissimos que somavam muitos milhares, colecções rarissimas da India etc. Tive com isto 

um desgosto enorme pois poderia ganhar bem bom dinheiro. Cá fóra no jardim tem uma 

lindissima imagem renascença em cima de um tanque, mas parecem que querem doar isso para 

o povo juntamente com a capela da casa. 

De V. Exa. com a maxima consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Setembro 1938, 

manuscrita. 

Coimbra 9-9-38 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Tenho estado á dois dias em averiguações de imagens em Oliveira de Frades, região de Lafões, 

no Vale do Vouga, deixei lá uma creatura bem instruída nestes assuntos e com quem á tempos 

estou em correspondencia. 

Visitei em Vilarinho e outra aldeia que não me lembra, dois curiosos solares serranos, com bem 

boas coisas. 
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Para V. Exa. ver que não estou inátivo [sic], junto o Bilhete de C. Ferro de regresso no V. 

Vouga para Aveiro. Tomei agora posse da carta de V. Exa. e vi o que diz de Vále da Mó. Moita, 

vou tratar do caso do S. Vicente e tentarei… do S. Thiago lado esq. áltar-mór. Pucariça – já 

tentei varias vezes, o Dr. Brêda padre e advogado na Mealhada, que ali paroqueia á mais de 30 

anos, não consente na venda. Enquanto ele paroquiar nada se consegue. Tenho-o á muito 

registado no Livro. Assunto urgente – 

De Aveiro, resolvem vender a Santa coroada – que entreguei digo mandei para ahi a foto á 

pouco e que eu disse ser em jaspe ou alabastro. 

Rogo favor de me dizer sua oferta. 

Frósso – nada. 

Sou muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Setembro 1938, 

manuscrita.
630

 

Coimbra em 12 Setembro 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exa. tenha passado bem e a Exma. Sra. Dona Amélia. Eu vou esta 

noite acompanhar a S. Gemil, a Aurora e o pequeno e dali sigo para Aveiro. 

Às 4 horas da tarde de amanha 3ª já estou em Aveiro. Aos arcos ou seja junto ás pontes, lá estou 

na 4ª feira como se combinou depois das 10h da manhã. Se por qualquer circunstancia V. Exa. 

tiver de adiar a viagem ou estar mais tarde, pode-me mandar telegrama para a Pensão Avenida – 

Aveiro, amanhã 3ª. 

Tenho estado em comunicação com o dono da imagem e segundo ele me diz sustou a venda até 

chegarmos 4ª feira, pois a tem vendida para o Porto, mas preferindo-me a mim, por ser o 1º a 

chegar, digo a ser enviada a foto. 

Entrega-a a dono Sebastião Ramos Amaral por 900.00. 

Desejava que V. Exa. me desse margem para eu ter um lucro de 300.00, ou V. Exa. vendo que 

vále mais dármos [sic] acima da importancia que elle fixa, ou então deixando-me á vontade para 

eu discutir com elle a dar a imagem por menos. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Outubro 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 14 de Outubro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com meus respeitos para V. Exa., Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. Snr. Dr. Júlio, sou a 

comunicar que regressei hontem de minha viagem em que escrevi de lá. Os jornais de hontem 

referiam-se ao roubo do Santo Antão de Castelo Viegas, e está hoje isto muito fusco por cá, na 

iminencia de buscas aos compradores de especialidade, para evitar qualquer mál entendido, 

envio hoje sem foto e despachado o santo que comprei e a que me referi, váe como tarifa 8 e 

portes pagos ao domicilio. Este como tudo quanto compro é feito legalmente. 

É uma imagem do seculo 14º que estava numa capela romanica. Domingo envio relatorio e mais 

explicações. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

 

 

                                                      
630 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: Carta e cheque de 500$00 27/9/38.
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Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Outubro 1938, 

dactilografada. 

Coimbra em 16 de Outubro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Meus cumprimentos. 

O chefe da estação do caminho de ferro de Avanca, é de Coimbra, e uma irmã dele tem-se 

interessado, porque o Reitor, venda as duas imagens da matriz em que tenho falado a V. Exa. 

desenas [sic] de vezes, tanto escrito como verbalmente, e onde V. Exa. já tambem foi, como V. 

Exa. verá pela carta junta, nada se faz. 

Sobre o caso da Senhora do Ó de Cadima, localidade onde V. Exa. sábe por relatorios anteriores 

que eu já fui, e onde fiz uma bem elaborada pesquisa, junto do padre e das pessoas mais velhas 

e importantes da terra, onde nunca ninguem se lembra de ter existido senhora alguma do Ó, com 

a configuração da do Museu, mas sempre e apenas a que está no altar com o menino ao colo. V. 

Exa. não contente com isso pretendia que eu fosse ao Sanguinheiro, mas junto carta da senhora 

professora em que ela relata e muito bem o que disse a V. Exa. o que é absolutamente já o que 

eu sabia. Aqui no concelho e districto á [sic] desenas [sic] de localidades e algumas bem perto, 

todas com a invocação de senhora do Ó ou da expectação, e onde nunca existiu imagem alguma 

como a de Montemor ou do Museu, pois assim mesmo tambem em Cadima nunca existiu. 

Moita da Anadia – fui ali e junto bilhete da camionete da empresa, e apresentei tanto ao prior 

como ao senhor Henrique de Mendonça, o cartão de recomendação que aqui V. Exa. viu. Nada 

vendem nem S. Vicente, nem Espírito Santo que está na sacristia e muito menos o Sam Thiago. 

Dizem que é faser [sic] ofensa ás pessoas da terra em se pensar na alienação de qualquer destas 

imagens, pois ali não se precisa de dinheiro, pois basta a fortuna dos Mendonças para suprir 

todas as faltas. 

Em Anadia, fui informado pelo senhor Administrador do Concelho, rapaz meu amigo daqui de 

Coimbra, quando estudante o Dr. José Neves, de que tinham dado ordem para ser vendida a 

imagem de Fontemanha em face de não estar arrolada e ainda por estar por emprestimo na 

capela á 1 ano, e que do dinheiro seria aplicado conforme o prior da area [sic] respectiva assim 

entendesse. Como a referida imagem a que fiz referencia no meu ultimo ou penultimo relatorio, 

vem depois para a Moita para casa do prior de lá enviarei depois boa fotografia. 

Das pesquisas aqui nesta area, váe a explicação de tudo. Por aqui nem pensar por estes tempos 

mais chegados, em faser nada ou sequer visitar qualquer igreija, estas estam a saque, na de 

Castello Viegas, foi roubada a melhor imagem de lá, e dizem que noutra igreija os mesmos 

gatunos, já tinham 2 imagens no chão do altár mór, mas que sendo presentidos fugiram; os 

padres e a opinião publica aqui estam indignados e dizem que sam os manos do Nascimento os 

auctores deste sacrilegio capitaneados pelo Nascimento que lhes indica as melhores peças. 

Arranjam um bom lugar na cadeia por alguns anos e a aposentação do irmão que é policia e que 

coitado nada tem com o caso. Isto é o que se diz por aqui. 

Claro que por este processo podem-se arranjar santos. 

De Oliveira de Frades, escrevi a V. Exa. e ali estive naquela região uns 5 dias. Má vida passada 

em quasi plena serra, vi muitas capelas particulares e publicas e de entre essas tenho a dizer o 

seguinte: 

Souto de Lafões – a fachada exterior desta igreija é toda romanica, com varios ornatos, estava 

contentíssimo, pois julgava ir encontrar interiormente muita coisa em pedra, mas nada. Altares 

de madeira e santos de madeira, de pedra nem um. Nem por detráz do altár nem nas numerosas 

arrecadações. Existe aqui um formoso e grande solar que apanha quasi o comprimento da 

povoação, é dos Bandeiras. 

Alem deste outros de menor importancia, mas nada tendo de notavel ou antigo. 

Estive nas capelas de Vilarinho, Macieira, Corujeira, Cepões, mas nada de interesse. Estive em 

casa do padre fidalgo Baltazar de Agua Levada, mas nada de estatuaria tinha. Apenas loiças da 

India, armas etc. e livros. 

Estive numa capela particular de Antélas, apenas encontrando um altar renascença que se vende 

e santos nada.  

Na localidade de Paradela, servida por caminho de ferro, já ao principio dos meus negócios com 

V. Exa. mandei para ahi uma santa muito interessante que V. Exa.as [sic] muito gostaram era 
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santa Ováia, na igreija nada mais existe, depois subi a serra e fui ter a Carrazedo do Vouga, 

almocei com o padre e familia e depois levou-me a uma rústica capelinha absolutamente 

romanica a unica [sic] lá do povoado. Ali lhe comprei o santo que enviei para ahi e cuja senha 

foi dentro de carta registada. Diz o padre que ele é da fundação concerteza da capela, ele disse-

me o nome mas passou-me. 

Nesta rústica capelinha, vou encontrar uma peça riquissima, onde meus olhos ficaram 

assombrados. Como não levei a maquina, não lhe envio foto, mas ficará para a 1ª ocasião que eu 

ali volte. Uma peça em alabastro de 70 por 40, sec. 14, representa o padre eterno, tendo nos 

braços Cristo (que posição, que maravilha) em tamanho grande, e dos lados, seis anjos, com 

instrumentos musicos [sic], com tubas, etc. e outra ornamentação. Tem vestigios ainda de 

dourados. Mas que renda maravilhosa, que artistica peça. È o melhor que tenho visto e deve ser 

o melhor que há. Como iria ali parar á serra. Misterio! O meu bom padre Daniel, tambem sabe 

que é bom, pelo que lhe teem dito, tem uma sobrinha já quarentona, mas uma Salazarista 

tremenda é quasi um homem, e prometeu-me de averiguar se está arrolada ou não e de dispor o 

povo para a venda em caso de não estar arrolada. 

E mais nada, uma viagem enorme, com o resumo de compra de uma imagem. 

As despesas de viagem, estam incluídas na compra do santo que enviei que fica á generosidade 

de V. Exa. 

Hontem fui á Pedrulha, por causa de umas coisas particulares que lá me indicaram mas que nada 

valiam, e um cavalheiro disse-me que á muitos anos tinha visto um Sam Pedro numa quinta 

mesmo nos Olivaes. Seria curioso; eu ir arranjar isso mesmo nas barbas do Vianinha. Vou lá 

amanhã. 

Recomendações do pessoal desta casa para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. 

Senhor Dr. Júlio. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Outubro 1938, 

dactilografada. 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a acusar recebida a carta registada de V. Exa. com data de 20 

do corrente, o que muito agradeço, e bem assim o seu conteudo de 300$00, pagamento do santo 

e viagens. Está tudo muito bem pago. O Santo chama-se S. Páio, e é realmente idêntico a outro 

que V. Exa. aqui comprou no corredor junto com outras imagens. 

O padre de Avanca, apanhou em Évora (cidade), o titulo de Monsenhor e depois veio cá para o 

norte com fumaças de ser um grande entendedor de antiguidades e archeologia e meteu-se-lhe 

em cabeça que as imagens eram de Juão [sic] de Ruam. Esperamos que ele desbanque daquela 

terra, pois creio que não morre ali, e como presentemente o movimento de padres transferidos é 

muito grande, depois com outro faremos qualquer coisa. Quando um dia V. Exa. tiver vagar eu 

irei lá com V. Exa. para ver as peças, pois sem mim é talvez mais dificultuoso [sic], pois que 

não estando o tál Monsenhor o que é frequente, o sacristão é um grande beberrão e não mostra 

nada. 

Castelo Viegas, de nada mais sube [sic], nem me convinha andar com perguntas. 

Domingo passado fui a Moita (Anadia), por me terem prevenido por escrito que ali chegava em 

carro de bois ____
631

 a Santa de Fontemanhã, a que me referia no meu relatorio que V. Exa. leu 

no Bussaco, e ainda a este último á pouco enviado. Junto duas fotos, uma é a imagem deitadam 

e outra é de pé, mas nesta entrou-me luz na chapa e não ficou como eu desejava. 

Está como disse á venda, as mutilações, são visíveis. Está partida em tres partes. A cara da 

imagem é formosa e de feições estrangeiras. E a cabeça coroa baixa, completa, dourados e 

pintura em muitos pontos, o corpo do menino como se vê, está escavacado, na foto deitada puz-

lhe a cabeça em cima da meza, (cabeça do menino – tem cabelo muito encaracolado). 

                                                      
631

 Uma palavra ilegível: cópia muito apagada. 



351 

 

Interessantes panejamentos, ao fundo ondulados e sapatos em bico. Dirá V. Exa. se convem, 

preço, para a ir buscar e mandar. 

Como disse, Fontemanhã, falda da serra do Bussaco, longe muito longe da Moita o prior 

levou_____
632

 a cavalo. Estava em terra pequena de 15 casas, com pequena capela, e esta estava 

ali. Mas foi encontrada dentro de uma parede, disendo [sic] a lenda do povo, que foi peça de 

casa ou capela incendiada por ocasião das invasões francesas, mas eu suponho que imagem tam 

boa devia antes ter vindo parar ali, por doação ou desvio doutro centro importante, sendo o mais 

próximo o Bussaco, não vi quando ali fui em Agosto, casa nenhuma em termos, pois é tudo 

coberto a colmo. 

O dono levou-a para a capela e o povo depois não a queria deixar sair, alegando que queria o 

producto da venda para ele povo e o dono queria o dinheiro só para ele. Interveio então, depois 

de varias peripecias o administrador do concelho da Anadia, que resolveu o caso, nem para um 

nem para os outros e que imediatamente fosse transportada para a residência do prior da Moita, 

e ali fosse vendida, e o dinheiro aplicado em coisas precisas para a capela de Fontemanhã, 

donde o prior váe de vez em quando diser missa. 

Nossos respeitos para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amélia e Exmo. Senhor Dr. Júlio. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 31 de Outubro 1938, 

manuscrita. 

Coimbra aos 31-10-38 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exas. 

No sábado vieram aqui avisar-me de que estava uma Sant’Ana em Coimbra, que se vendia. Está 

realmente uma Senhora em pé, em pedra ança, com um menino no regaço que me parece 

Renascença, por estar mal situada não a pude fotografar. É na R. do Padrão, antes de chegarmos 

á estação velha (dantes cidade) na fabrica de serração e cal Hidraulica do Árco Pintado. Quando 

V. Exa aqui vier a verá, o gerente é o Senhor Sande. Diz que foi encontrada ali num aterro e ele 

mandou-a pôr á beira de feição que fica num montículo da dita fábrica. 

Para V. Exa. ver a imagem antes de ir para o estrangeiro, fui hontem com umas mulheres busca-

la e transáciona-la á moita. Segue hoje ao Domicilio, conforme junta guia. Vai em 2 caixótes, 

num a parte que compreende a cabeça da Senhora e a Cabeça do Menino, noutro caixote o 

restante. Verá V. Exa. a beleza da Senhora e que a corôa não foi serráda e está intacta. Se á vista 

dela V. Exa. puder dár mais qualquer coisa, senão fica assim. O Dinheiro foi para um 

paramento encarnado que vão comprar e para um missal. 

Fez aqui de despeza de caixotes e carroça esc: 20$00. 

Eu neste espaço de tempo em que V. Exa. vai para o estrangeiro também vou fazer uma viagem 

grande. 

Estimamos que V. Exa. faça a viagem com Deus e em saude. 

O que houver comunicarei ao Exmo. Sr. Dr. Júlio. 

De V. Exa. com a Maior Consideração muito obgdº. 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 27 de Novembro 1938, 

dactilografada. 
633

 

Coimbra em 27 de Novembro de 1938 

Excelentíssimo Senhor Doutor Júlio 

                                                      
632

 Uma palavra ilegível: cópia muito apagada. 
633

 Junto com recorte de jornal de fotografia com a legenda: “A aldeia mais linda da Beira Alta: Cambra, 

do concelho de S. Pedro do Sul”. 
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Com os meus cumprimentos sou a agradecer sua carta, e bem assim um postal que recebi do 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, com data de 20 Paris. 

Encarreguei e indiquei ao sr. Adelino de Carvalho de Oliveira de Azemeis [sic] para ele tratar 

da aquisição de uma pequena imagem coroada, senhora com menino ao colo, sentada, que por 

diversas vezes tenho falado nela e que se encontra na igreija [sic] românica de Rio Meão, perto 

de Espinho. Segundo este senhor agora me comunica, está em vias de faser [sic] essa aquisição, 

pois meteu de permeio pessoas daquele [sic] região onde ele é muito conhecido, e eu aqui de á 

[sic] 4 anos a esta parte, não tinha nenhumas facilidades de faser essa compra. Ele se entenderá 

directamente com V. Exas.
634

 

Entrando no assunto de minhas viagens no corrente mez: 

Durante 8 dias percorri, varias terras do districto de Viseu, ocupando os concelhos de Vousela e 

Sam Pedro do Sul e outras terras afóra destes concelhos, tudo por sitios a maior parte deles 

intransitáveis. 

Cambra de Baixo e Cambra de Cima – conforme gravura que junto, na igreija matriz nada, tudo 

em madeira e sem valor, apenas numa casa particular uma enorme senhora da Piedade em 

madeira de grande beleza, Um metro e tal de altura, que pertenceu a uma casa brasonada, desta 

localidade, não vendem. É notável esta localidade que ultimamente tem sido muito visitada por 

gente de Lisboa, por a industria caseira de teares em que se fabrica lindas colchas e tapetes de 

farrapos. 

Pela senhora da Piedade ainda cheguei a oferecer escudos 500$00, mas nem modos de 

venderem, <pedirem> dinheiro ou quererem vender. Não tirei foto por não saber se isso em 

madeira seria coisa que interessa-se. Esta localidade fez parte do concurso aberto pelo Diario de 

Noticias de Lisboa, sobre a aldeia mais portuguesa. 

Paredes Velhas – na serra, nada em casas particulares e na capelita publica tudo em madeira. 

Cambarinho, 2 capelas particulares, sem nada de interesse. Campia, lugar já muito importante, 

envio a frontaria da igreja, com um enorme S. Miguel <pedra> na frontaria, dentro 

absolutamente nada de notável, e nada em pedra, tem no exterior datas de ter sido reformada em 

1730. Envio esta foto por curiosidade, porque o S. Miguel, não se vende. Outra foto com a 

frontaria de uma capela particular, dos Pachecos, tem no nicho uma senhora tambem em pedra 

de Ança, sapato redondo e uma corôa muito baixinha na cabeça, ahi 0,80, dentro santos em 

madeira, tudo muito abandonado, vê-se um arco que liga o andar nobre do solar com a porta que 

dá para o côro, pertence actualmente a um ricasso de Alcôfra, e a capela está situada em 

Campia. Alcôfra, antiga vila com castelo, pouco conhecido dos archeologos, nada tem em casas 

particulares e nada na matriz, foi percorrida a localidade, por mim e mais dois homens. O 

Castello, com sua torre de Menagem e muralhas está quasi que em poder de particulares e o 

recinto transformado em curráes de gado. Couce. Porto Ferreiro. Fiais-Gról. Catriz – lugarejos 

pequenos com casas que parecem castelos, pedras em cima umas de outras, mas de fraca 

importância, pois nem capelas publicas ou particulares possuem. Pinheiro de Lafões, com 

estrada nacional, possue no altár mór, uma soberba e preciosa imagem de pedra, Senhora 

coroada, menino ao colo tambem com corôa, sapatos em bico, roupagens finamente lançadas, 

pintura da época, pescoço alto, 0,90, padroeira desta importante freguesia a que estes lugarejos 

atráz pertencem e que não pude tirár foto, mas que é de fácil visita de V. Exas. A foto não se 

pode tirar por falta de luz. Está no altár mór ao cimo. Tem tambem prato flamengo com Adão e 

Eva e arvore. Ao culto ou arrecadado mais nenhum santo de pedra. Cajadães. Espinadeiro. 

Santeguinho, nada, lugares muito bons mas sem capelas publicas ou particulares. Paço tem 

igreija matriz, a que pertencem as aldeias anteriores e outras. É lugar enorme, tem como digo 

uma igreija matriz, mas de cunho pouco antigo, ou talvez restaurado. E em pedra nada 

arrumado, e ao culto apenas no altár mór lado direito, uma linda imagem de S. Miguel 0,50 col. 

azas [sic] abertas, em pedra. A seguir Paço de Vilharigues – anexa do anterior Paço, e tambem 

terra solarenga, como a anterior, possue no alto um casteloo, que se vê de todas as curvas da 

estrada e ainda da bacia de S. Pedro do Sul. Esse castelo, hoje apenas com uma torre, com 

ameias e janelas com varandins, foi outrora paço real, tem anexa uma capelinha com alpendre, 

                                                      
634

 Nota manuscrita: a) Esta peça é idêntica a uma do Museu M. Castro que ali está copiada em gesso e de 

que creio V. Exas. teem outra cópia. 



353 

 

caiada a branco, junto foto, tirada de uma distancia grande. Venera-se ali um Santo Antão, que é 

em pedra, e pertence este conjuncto de fortificações e capela a um titular, marquez de Penafiel 

ou Tarouca, não me souberam explicar, que ali em Vousela, tem procurador. A capela está 

excomungada desde há 1 ano pelo prelado de Viseu, mas continua-se a festa da mesma forma, 

pela parte profana, sendo distribuido o rendimento pelos pobres da região. 

Vousela – nada encontrei, nem nas imensas casas solarengas e de variadíssimos tipos todas 

restauradas, nem em igreijas. 

Mosteirinho – vi na velhíssima matriz, duas imagens arrumadas que se podem vender. Como o 

proprio nome indica, foi outróra de que já não há vestígios, mosteiro ou coisa parecida. Junto 

duas imagens, tiradas com a minha melhor pericia. Uma representa creio que S. Miguel (ver 

foto) col. sem defeito, apenas a mão direita não tem balança, se é que alguma vez a teve, mas 

possível é que tivesse, pois tem dois ou tres dedos partidos. Altura 0,67. A outra foto representa 

uma senhora com uma grande coroa de flores de liz na cabeça, col e dourados da epoca, não é 

cavada nas costas. E tem o seguinte: cabeça separada do corpo, na mão esquerda segura entre os 

dedos um pedaço de pedra, que suponho seria uma rosa. Na mão direita, tem um vão em aberto 

onde a meu ver deveria ter existido um menino. Altura – 0,69. 

Por andar já bastante massado pois tive dias de 25 quilometros a pé, suspendi o resto que ali 

tinha a averiguar, para continuar noutra ocasião. 

Em Coimbra comprei a cruz de ferro de o cimo de uma torre ou igreija, em ferro cuja foto 

envio, tem de altura maxima 2,70. 

Resumo deste relatorio – 

Peças de que peço preços ------ S. Miguel e Senhora Coroada 

E se a cruz serve para ahi. 

Muito desejo que seu Exmo Pai, chegue bem. 

Meus respeitos para a Exma Senhora sua Mãe. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Dezembro 1938, 

dactilografada. 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com nossos cumprimentos, sou a agradecer carta de 1 do corrente. Segui logo para o districto 

de Viseu, onde estive uns dias, mas desta viagem em que nada mais vi digno de nota, sou a diser 

[sic] que o padre de Mosteirinho, não vende senão as duas imagens juntas de que lhe mandei a 

foto (S. Miguel e sª sem menino) portanto a importancia [sic] que V. Exa. ofereceu pelo s. 

Miguel, não é aceite. Eu não me importo de ficar com a senhora mutilada, porque poderei 

vende-la a outrem. O s. Miguel ficando V. Exa. com ele por escudos 1.500$00, já me dava 

qualquer pequeno lucro. 

Eu lá não volto pois é muito longe e viagem caríssima, se V. Exa. alguma coisa resolver, 

mandaria vir. 

No caso de V. Exa. nada resolver, pedia-lhe a finesa [sic] de me auxiliar com 250$00, pois fiz 

uma enorme despesa com estas averiguações e espe especialmente [sic] com a aventura da 

minha viagem, contida em meu ultimo relatorio, em que gastei imenso dinheiro, e não crendo 

explorar V. Exa apenas peço uma quantia mínima. Mas isto no caso de V. Exa. não querer 

aceitar a solução dos 1.500$00 pelo s. Miguel porque nesse caso nada me tem a dár. 

Isto de santos longe, não dá resultado, porque os padres leem todos pela mesma cartilha. 

A Cruz de ferro era da torre dos sinos do convento das Ursulinas, se ela não fosse autentica eu 

não enviaria a foto a V. Exa., na foto está na base um menino Jesus, mas este não pertence, foi 

as raparigas por brincadeira que o lá puseram. Eu tenho tambem pretendente a esta cruz, mas V. 

Exa. está em 1º lugar, aguardando sua oferta. Eu pedia 500$00, mas V. Exa. dirá sua oferta. 

Do Carvalho de Oliveira de Azemeis, o que ele está tratando foi indicação minha, portanto é 

bom, porque V. Exa. pelas explicações que em tempo lhe dei, me disse que era bom. 
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Junto carta, é do padre de S. Silvestre, referente a duas imagens que estavam arrumadas detráz 

do altár mór. Eu agora não o tenho importunado, ele é que quer vender, mas pede o que verá. O 

homem necessita de dinheiro. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Carta de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Dezembro 1938, 

manuscrita. 

Coimbra 14 Dezembro 1938 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Os nossos cumprimentos para V. Exas. Muito agradecido por a carta hontem recebida. 

Já hontem enviei o dinheiro para Mosteirinho e lá para o Natal deve V. Exa. ter ahi o S. Miguel. 

Cá ando com a escrituração a ver se consigo fazer mais investigações. 

O nosso amigo Padre da Gesteira, ao pé de Soure, já ali não está, mas sim na Portela de Fôjo 

(Pampilhosa da Serra). Com o muito trabalho, e fraca construção estava com princípios de 

tuberculose e o Prelado mudou-o para a Serra. 

De V. Exa. com a Maior consideração muito obgº. 

a) António Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de A. Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 31 de Dezembro 

1938, dactilografado. 

[Sobrescrito]  

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena, Rua de Sam Bento nº 187, Lisboa 

 

Coimbra em 31 de Desembro [sic] de 1938 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena. Não escrevi ainda porque esperava que V. Ex. as 

viessem como de costume, mas com a recepção de sua carta e cheque que agradeço, vejo que V. 

Exas. não veem. Somos a desejar a V. Exa. as muito Boas Festas e um feliz Ano Novo. 

Com os nossos cumprimentos, sou muito obgº 

a) António Saraiva Nunes 

 

[anotações manuscritas] 2/1/39     1.500$00 

 

 

1939 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Janeiro 1939, 

dactilografada.
635

 

Coimbra em 21 de Janeiro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejamos que V. Exa. e Exma Senhora D. Amelia e Exmo. Snr Dr. Julio, estejam bem 

de saude. Aqui todos muito bem. Só eu com umas valentes cargas de agua a que nem os bolsos 

escaparam, numa viagem de alguns dias, precisamente nesta epoca de maiores chuvas. 

Não tenho relatorio a faser [sic], porque estacionei em poucas terras, apenas demoradamente, 

devido ao péssimo tempo. 

Junto 3 fotos. 
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Uma representa um S. Bartolomeu, foto n. I, é da mesma especie de outro santo que mandei nos 

fins do ano de 1938 e que V. Exa. disse que era idêntico a outro que já há dois ou tres anos, me 

tinha comprado. Como verá é uma cara feia. Está á côr natural, a cabeça esteve outróra solta, 

mas lá por eles foi outra vez ligada. Tem feitios vários nas costas, e mede 0,53. Fiz referencia a 

esta imagem em meu relatorio de 1937, pertence a um cavalheiro do Souto da Branca 

(Albergaria a Velha), e quer vender, peço preço. Estando agora em mãos particulares, esteve 

outróra na região em capela antiquíssima, tipo românico. 

Outra representa S. Mateus, foto nº 2. Tem de altura apenas 0,40, frente 0,21. Tem uma pintura 

bastante berrante, moderna, mas raspando-se com uma navalha, vê-se por baixo a pintura 

primitiva. Está sentado. É a meu ver do mesmo genero e epoca daquela imagem pequenina de 

senhora, tambem sentada com menino, que este museu de Coimbra, conserva uma copia em 

gesso. Pertence esta imagem á igreija de Dornellas. Vende-se, peço preço. Não tem defeito 

absolutamente algum. Está escrevendo num livro. 

Outra representa S. Antão, foto nº 3 – Tem de altura 0,47, é cavado nas costas, curioso por ter 

cara de mulher, tem ao fundo 3 porcos. Tem uma pintura berrante moderna, mas raspando-se 

vê-se a pintura primitiva. Tem o pescoço desligado mas arranjado lá por eles está sem defeito. 

Pertence á igreija de Dornellas. Vende-se peço preço. 

E por hoje nada mais, sou de V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Janeiro 1939, 

dactilografada.
636

 

Coimbra em 29 de Janeiro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acusando recebido a carta de V. Exa. em sexta-feira de manhã, imediato segui a negociar os 

santos, de modo que ainda hontem sabado os pude despachar para V. Exa.. Não se tem feito 

negocio nenhum, nem á [sic] nada que faser [sic] e como nada me prendia a estar aqui fui 

imediato tratar disso, mesmo porque alguns deles já tinham preço marcado. 

Junto a V. Exa. guia de tres pequenos caixotes, contendo as tres imagens a que V. Exa. fazia 

preço e se referia em sua carta ultima. 

Junto carta da Branca, para V. Exa. ver que o S. Bartolomeu, estava em poder de um particular 

muito rico que noutros tempos o tirou duma capela publica lá da região, e não o deu menos de 

400$00. Paguei esta importancia e acrescida da parte que lhe coube da despesa de automovel 

para o ir buscar, ficou pelo menos em esc. 500$00, V. Exa. marcou 700$00, ganho 200$00. 

Os outros dois, pertenciam á igreija Dornellas, mas o paroco mandou-os para a residencia dele 

em Silva Escura, junto postal, ali os fui buscar e custaram-me 700$00, juntando outros 100$00 

de despesa do Carro, ou seja o restante, dando ainda 200$00 ao meu correspondente, que vem 

mencionado no postal o nome dele, ficam-me em Mil escudos, pelos preços de V. Exa. 500$00 

e 600$00, ganharia 100$00, se não tivesse ainda uma pequena despesa de carretos e caixas, e as 

minhas viagens de quando os fui fotografar. Feitas bem as contas acerca destas imagens nada 

ganho nestas duas. 

Prometendo V. Exa. em sua carta 700$00+50000+600$00, totalisa esc: 1.800$00. Rogava-lhe a 

finesa [sic] de podendo para me arredondar para 2 mil escudos. 

Por aqui vê V. Exa. que de vez em quando vou arrancando apesar de todas as dificuldades as 

imagens ás paroquias, mesmo ao culto como estas estavam. 

E agora já se não ganha o mesmo que se ganhava, porque já todos sabem o valor mais ou menos 

ás peças, e fixam-se em preços certos, e além disso não aparecem. Continuo gastando 

mensalmente perto de 60$00 só em correio, tendo imensos correspondentes que se fartam de 

calcurriar e o resultado é quasi nulo. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Fevereiro 1939, 

dactilografada.
637

 

Coimbra em 8 de Fevereiro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em meu poder as 2 cartas de V. Exa. que muito agradeço. Não tenho podido responder por 

traser [sic] aqui um pedreiro em casa. Agradeço o cheque de esc: 1.800$ de pagamento dos 3 

santos, que não deram resultado tantas massadas. Este ano de 39, parece-me mal afigurado. 

Na região de Coimbra nada se faz. Estive aqui á [sic] dias com o padre do Rabaçal, que me 

disse que o colega dele em Pombalinho, tinha lá qualquer coisa para vender. Escrevi-lhe e 

expliquei aquilo que ali convinha, ou seja as peças que V. Exa. ali viu em tempos e deixou nota 

e preço. Junto postal com a resposta do Padre, por ela V. Exa. verá que ele não vende as boas e 

que o E. Santo, V. Exa. disse que ele nada prestava, e mesmo assim o padre ainda pretende 

pedir auctorisações. 

Não tenho esperanças de descobrir nenhuma senhora do O, isso é uma agulha em grande 

palheiro. Na nota anexa á 1ª carta, com indicações de Senhoras do Ó no districto de Viseu, devo 

diser [sic] o seguinte: 

Com viagens pagas por V. Exa. em 28 e 29 de Desembro de 1934, devendo V. Exa ter ahi carta 

minha em Janeiro de 1935 (data) fui ao concelho de Penalva, que fica longe de todos os meios 

de transporte, ao sitio das Córgas: Vi ali uma antiquíssima capela, tendo anexo um recolhimento 

e hospital, tudo hoje casas particulares e a capela tambem de um particular muito rico. Lá dentro 

a imagem a que chamam senhora do Ó, é uma pequena imagem ahi de 0,60, com menino ao 

colo coroada com rosa na mão, que julgo ser uma senhora da Rosa, pedra de ança. É de grande 

veneração naquelas redondesas [sic], e não se vende. Veja V. Exa. se se recorda, pois até lhe 

disse que no adro estavam umas pias de pedra em granito com uns feitios exquisitos, que depois 

V. Exa. me disse serem sepulturas antropomórficas. Posto isto de parte, por já estar visto, junto 

a esta doc: referente a senhoras do Ó. 

Aquando das minhas anteriores viagens, debaixo de um grande temporal, tirei uma foto de um 

S. Miguel, mas como não me agradou a foto, mandei-a ampliar e esta tambem não esta bem, 

enviando portanto as duas. 

É uma peça de pedra de ança de 1ª ordem, maravilhosa feitura, cavada nas costas, cabeça está 

boa e segura ao corpo, partido tem apenas as pontas dos dedos da mão que está levantada, e as 

extremidades das 2 azas [sic], peça grande 0,93, com varias cores e dourados. 

Está numa aldeia no vale do Vouga. Padre homem culto disse-me que se lhe dessem 3 ou 4 

contos que a vendia. Deu-me uma grande massada para lá ir a pé. Rogo me dê resposta a estas 

coisas e V. Exa. me avise quando vem, para eu estar em Coimbra. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Copiado  No Districto de Viseu, Senhoras do Ó 

 

É uma extensa viagem, não se pode faser por meio de comboio e a pé, não há camionetes de 

ligação. 

Unico meio é o automovel, e como tenho aqui um que faz um preço baratissimo, orçamentei 

dentro do mínimo e sem lucro algum para mim esta viagem de 3 dias incluindo pagamento ao 

carro, alimentação, e fotografias, que tenha de tirar, em 600$00. Creio que isto não é explorá-lo, 

mas como sei que isto é para pôr o caso a limpo, V. Exa. ficará depois daqui descansado. 

V. Exa. pegando no mapa, verá na Beira Alta, estes itinerários. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tondella – neste concelho visitar a terra Santa Ovaia de Baixo, freguesia de Canas de Sabugosa, 

a santa está em capela e o padre que vive em Sabugosa é o sr. Artur de Matos, a quem á [sic] 

anos escrevi. 
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Nellas – a 4k fica a localidade de Vilar Seco, tem Senhora do Ó. 

Viseu – diz V. Exa. Portella do Arco, não percebo se é capela ou terra que fica nesta área, pois 

nem nos mapas nem nos livros, vejo capela com este nome ou terra. 

S. Pedro do Sul – parte daqui uma estrada, que tem terminus em S. João da Serra, nesta estrada 

e numa localidade a 16k de S. Pedro do Sul, chamada Valadares, tambem á [sic] Senhora do Ó. 

 

Depois descendo o Vale do Vouga, tenho que procurar onde haverá mais senhoras do Ó, e a 

terra que tambem não vem no mapa, nem nos livros, com o nome de Sobroza ou Sabroza, que 

V. Exa. indica. 

Coimbra em 8 de Fevº 938 

a) S. Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Fevereiro 1939, 

manuscrita. 

Coimbra 13-2-939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, para V. Exas., sou a acusar a carta de 10 que agradeço. 

Sciente de tudo, esperarei melhor oportunidade. 

Em Março já com um pouco de calor, posso fazer as viagens á procura das Senhoras do Ó, 

seguindo a via ordinaria, comboio, e alugando um cavalo e a pé. Ficará, assim muito mais 

barato do que 600$00 e pode-se ver mais coisas. 

Do S. Miguel, onde está é como se estivesse enterrado, pois é localidade na serra, onde até hoje 

como comprador ninguem senão eu, apareceu á procura de antiguidades. 

Fiz à dias um favor na entrada gratuita dum doente no Sanatório dos Covões, e um padre do 

districto de Vizeu, reconhecido com isto deixa-me vir um Santo (Desconhecem  nome) sem 

pagamento. Vou escrever e quando chegar o caixote lá para o fim do mez V. Exa. o verá. 

Quando ali estive á mez e tal já não levava chapas e portanto evitaria esta despeza de vir e de 

não servindo regressar. Mas deve servir porque é interessante. 

De V. Exa. Muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Março 1939, 

manuscrita.
638

 

Coimbra 11 Março 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a enviar a inclusa guia do caminho de ferro, referente ao S. 

Miguel. 

Agradeço o lindo postal il. com data de 6 tendo logo ido buscar a peça. 

Junto tambem a foto de uma ½ cómoda, estilo francez. 

Foi comprada em Soure á [sic] poucos dias. O marmore italiano, ainda o conservo engradado, 

por ter grade bem feita e ser muito pezada a pedra. A cómoda, tem bronzes dos lados e no 

avental. Tem os embutidos dos lados muito bons. É toda de linha torta, mas como se estragaram 

os gavetões primitivos, mandaram-lhe em tempos fazer 2 outros sem embutidos. 

Necessita dos embutidos nos gavetões e das ferragens adequadas e ainda de ferragens nos 4 pés. 

A pedra está intacta. 

Como V. Exa. ahi tem bom marceneiro, verá se quer esta autentica peça. 

De V. Exa. com maior consideração mto obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Março 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 29 de Março de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a enviar o relatorio, referente ao pedido feito á tempos de 

Senhoras do Ó (Districto de Viseu). Tendo iniciado estas averiguações em 22, escrevi de Nélas 

em 23 e regressei em 28, tendo escrito neste dia a V. Exa. de Tondela. 

Perto de Nelas (Beira Alta), a 4 K encontra-se a localidade de VILAR SECO. 

Esta populosa terra, não tem actualmente padre, por divergencias com o Prelado de Viseu. É 

terra abastada de magnificas residências e de dois solares de fama, um o dos Amaráes outro do 

Conde de Vilar Seco. 

Há igreija matriz, ampla e com bons altares de talha renascença. Nos altares diversas imagens 

em madeira e roca e tambem algumas em pedra. 

Das de pedra, num dos altares lateral esq. Santa Luzia, col. 0,70 e S. Salvador col. sentado 0,80. 

Num dos altares lateral direito, uma magnifica imagem gotica de S. Bráz, sentado 0,80 col, 

roupagens muito bem lançadas. É uma das melhores peças goticas que tenho visto, com o nome 

de S. Bráz. 

No áltár-mór ao cimo no trono e quasi que se não vê, o orago, que se chama aqui Senhora do Ó. 

É uma senhora do Ó, que nunca foi senhora do Ó, como quasi sempre acontece, é uma peça de 

pedra, minuscula, talvez 0,30 de alto, pedra de ança, col. coroada, com menino ao colo, sentada 

e gotica. Muito interessante. 

Teem aqui uma grande veneração por esta imagem. 

Daqui segui para Viseu, e ninguém me deu fé de mais nenhuma senhora do Ó, além daquelas de 

que eu á muito sabia a existencia, como orágo, mostrei sempre a fotografia a varias pessoas da 

verdadeira e autentica senhora do Ó, conforme está aqui no museu e em Lamego etc, e a padres, 

e essa estátua, era para todos desconhecida, qualquer outra que houvesse nesta região. 

Perto das Thermas de S. Pedro do Sul, fui encontrár uma aldeia, chamada a Várzea de Lafões, é 

aqui orago a Senhora da Expectação, está no trono em pequena igreija, com menino ao colo mas 

de madeira, sem nada de notavel. 

Na área de S. Pedro do Sul (vila) e a uma distancia de 16k. terminus na estrada, encontra-se no 

fundo de um extenso vale uma aldeia chamada Valadares, a matriz, pequena e rustica igreija 

encontra-se na tribuna ao cimo do altar mór o orago que aqui se chama Senhora da Expectação e 

de grande veneração nestes sitios, e é uma imagensinha de madeira muito tosca; sem coroa, com 

uma mão levantada para o céo, e a outra espalmada na barriga. Esta aqui já tem sentido, mais ou 

menos, apesar de que está irta [sic] e sem nenhuma elevação de ventre. 

Do sitio onde deixamos a estrada, descemos para o fundo de um vále, e esta descida e depois 

ascensão, demora mais de 1 hora, a viagem de S. Pedro do Sul até ao terminus da estrada, como 

digo são 16k ou seja 32 e tive que os fazer de automovel alugado em S. Pedro do Sul, porque 

não se aguentava a pé uma tam grande distancia. 

Passa-se de caminho em varias terras, como seja Santa Cruz da Trapa, Carvalhais, etc, com nada 

de notavel. 

No concelho de S. Pedro do Sul, estive ainda em Oliveira do Sul, em cuja igreija nada de 

notavel, mas proximo de Santa Cruz da Trapa, descendo um pedregoso caminho, a meia 

encosta, encontramos um notavel convento, que visto de longe nos dá a impressão de Lorvão, é 

o convento de S. Cristóvão, grande mole de granito no centro de uma fertil quinta, ponto 

turistico no verão de quem demanda as aguas de S. Pedro do Sul e estancia em Vousela, desde a 

venda dos proprios nacionáes, pertença sempre de particulares. 

O convento com os madeiramentos em perfeita ruína, nada tem de notavel, nem de arte lá nada 

se encontra, pois sempre tiveram o cuidado de arrancar, aquilo que algum valor poderia ter, 

nada escapou aos vandalos, ferros das portas, espelhos das chaves e ausencia completa de 

azulejos, tudo um verdadeiro descalabro. 

Na igreija, nada em pedra, tudo em madeira, e apenas nos altares uns muito interessantes altares, 

digo interessantes quadros a ólio, que devem ser de valor. A igreija é do povo, e tem anexo um 

cemitério de recente data. Toda esta grande mole de pedra, que representa o convento de S. 
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Cristóvão, me pareceu de recente data, ahi por 1700, pelo aspecto das cantarias, festões, brasões, 

e pouca arte que tudo revela. Imponencia apenas do reinado de D. João Vº. 

De S. Pedro do Sul, fui a Ribeiradio, de onde mandei despachar um santo para Coimbra, que 

não havia meio de vir, e que aqui chegou primeiro do que eu, e depois segui novamente para 

Viseu, donde depois tomei comboio para Canas de Sabugosa. 

Estava aqui o padre no dia 28 de manhã, com as confissões e missa, de modo que não era altura 

de o ir encomodár [sic], e segui logo para um lugarejo que dista desta terra, 2 quilometros, ou 

seja SANTA OVAIA DE BAIXO. 

Encontra-se aqui uma pequena capela, com alpendre exterior e tendo na frontaria, uma lapide de 

pedra, com estes dizeres: 

 

  Esta capela mandou faser 

  Dona Henriqueta de Noronha 

  no ano de 1697. 

 

É conhecida nestas grandes redondesas, pela capela da Senhora do Ó. 

Bem cuidada interiormente, mas de aspecto pobre, tem a porta de entrada 2 chaves, tendo uma 

sido posta á poucos anos, disem os moradores, que para não roubarem a santa. Esta é um 

espécimen, muito curioso, que tambem em nada se parece com a Senhora do Ó, que 

procuramos. 

É uma imagem 0,70 de alto, coroada, com menino ao colo, e tendo a senhora numa das mãos 

um fructo, sapatos em bico, pedra de ança e colorida, mas de feitio e aspecto o mais rude 

possivel, dando a impressão de uma escultura absolutamente popular. Disse ás mulheres do 

povo se ma quereriam vender que eu pagaria muito bem, podendo elas ficar com uma santa 

moderna e ainda com dinheiro. Reponderam que não precisam de dinheiro para nada, visto o 

lugar ser remediado, e que apenas ali querem a sua santinha. 

Disseram-me depois que já em tempos um senhor de Coimbra, escreveu ao senhor abade, para a 

comprar, disse-lhes que apesar de eu não conhecer a imagem, quem escreveu ao senhor abade, 

tinha sido eu. 

Ficaram as mulheres desconfiadas, de tamanha insistencia minha, não só em ter escrito, como 

ainda depois em lá ter ido. Mesmo que quisesse tirar a esta interessante imagem, uma foto, não 

o podia faser, visto que o povo, me poderia faser alguma má partida. 

Vim depois a pé para Tondela e ali escrevi a V. Exa. o postal, e segui depois de regresso a esta 

cidade na camionete. Em Carregal do Sal, estive uns momentos, com o meu amigo Thomaz da 

Fonseca, que me disse, que procurando nos tempos em que exerceu em Coimbra o magistério e 

ainda a diversas pessoas de Portugal, nunca mais teve conhecimento de outra imagem como 

aquela que vendeu a V. Exa. e ainda como qualquer das restantes que se conhecem. Chegámos á 

conclusão lógica, de que poderá haver mais qualquer outra, mas que a grande dificuldade, está 

em saber-se onde ela pára! 

Teremos como resumo desta viagem, que averiguei Senhoras do Ó, ou Senhoras da Expectação, 

nos seguintes lugares, que descrevi já. 

VILAR SECOO, a 4 k de Nellas na Beira Alta. VARZEA DE LAFÕES, a 2k de Thermas de S. 

Pedro do Sul. VALADARES, a 16k por estrada, fóra o Vale, na Estrada Nacional, que segue de 

S. Pedro do Sul, para Vále de Cambra. 

SANTA OVAIA DE BAIXO, a 2 k de Canas de Sabugosa, concelho de Tondela. 

Devo diser que a lapide da capela de Santa Ováia de Baixo, é muito mais moderna do que a 

imagem que lá está, e que representa a Senhora do Ó. 

Em minha carta de 8 de fevereiro, explicava a V. Exa. que em desembro [sic] de 1934, tinha ido 

em viagens pagas por V. Exa. ás Corgas – concelho de Penalva e que em Janeiro de 1935, em 

meu relatorio fiz a explicação desta Senhora do Ó. 

Fui tambem mais ou menos nessa data, com viagens pagas por V. Exa. a averiguar a Senhora do 

Ó, de Aguas Santas, perto do Porto, que era madeira. Averiguei a de Sandim, a 8k dos 

Carvalhos ao Porto, que era tambem madeira, a de Freixo da Serra, perto de Gouveia, que era 

madeira. A de Ermida ao pé de Mira, a outra onde o Padre Julio, foi com V. Exas. 
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A de Barcouço, perto da Mealhada, onde nenhuma Senhora do Ó, lá existe. A de Aguim, junto á 

Curia. Uma capela com essa invocação, em Arouca, onde nada já existe. A de Lorvão. A de 

Ança e Granja, onde nada existe. 

E tantas outras, de modo que se chega á conclusão que no genero das que V. Exa. tem e das que 

há em Coimbra, Montemor, Óbidos, Abrantes, Lamego, em aldeias, nada mais se encontra. 

 

Fiz de despesa, nestas averiguações…………………….416$70 

Em 8 dias, incluindo, comboios-camionetes-automoveis-alimentação. 

Muito menos do que eu tinha dito em meu orçamento anterior, quando V. Exa. me disse para eu 

averiguar estes assuntos de Senhoras do Ó. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – Já estava feito este trabalho, quando hoje de manhã, recebi o postal de V. Exa. avisando 

que vinha sabado. 

Tambem é escusado tirar a foto, do S. Lazaro, visto que V. Exa. cá o vê quando vier. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Março 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 30 de Março de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

No relatorio que hoje foi registado, esqueceu-me de enviar a Lista, anexa referente a Senhoras 

do Ó ou da Expectação, no Norte e Sul, que eu não conheço, mas que possivel é V. Exa. já de 

algumas tenha conhecimento. 

Esta lista foi muito bem coligida, e extraída de publicações, táes como: jornais e revistas, 

folhetos avulso, livros antigos e modernos. Dos antigos devo destacar O Minho Pitoresco, 2 vol. 

Dicionario de Pinho Leal 12 vol. Corografia Portuguesa do Padre Bautista de Carvalho [sic] 

1705 <2 vol>. Dicionario Corografico do Reino de Portugal, 3 enormes volumes, que 

compreende a Divisão Administrativa Judicial e Ecclesiastica, por João Batista da Silva Lopes, 

Administrador dos Correios e Telegrafos em 1894, e ainda pelo anuário comercial, almanaques 

e agendas antigas etc. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

SENHORAS DO Ó NO NORTE E SUL, ainda não averiguadas 

Localidade 

Souzela………………………………………………………………….A 9kest. Penafiel 

Malhadas……………………………………………………......A 7K Miranda do Douro 

Franco………………………………………………………………….A 15 de Mrandela 

Lordelo………………………………………………………….………A 8 k de Monção 

Eiras…………………………………………………………………….A 3 k de Chaves 

Mairos……………………………………………………………….…...A 18 de Chaves 

Roriz……………………………………………………………..……..A 23 k de Chaves 

Samaiões…………………………………………………………….…..A 5 k de Chaves 

Selhariz………………………………………………………………....A 15 k de Chaves 

Alvarelhos……………………………………………………..……..A 14 k de Valpaços 

Panavezes………………………………………………………….…A 12 k de Valpaços 

Crasto…………………………………………………………………A 5 k de Valpaços 

Vassal……………………………………………………………….....A 5 k de Valpaços 

Ardegão………………………………………………..…….Concelho de Ponte de Lima 

Porto de Ovelha………………………………....Concº de Almeida. Fronteira de B. Alta 

Vilar……………………………………………….………………..Concelho de Cadaval 

Valada…………………………………………………………..………..Conceº Cadaval 

Ladoeiro………………………………………………………..A 10k de Idanha a Nova 
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Olaia……………………………………………………………….A 6k de Torres Novas 

Carvoeira, antigamente Reguengo da Carvoeira, Romaria à Senª do Ó, de fama….A 8k de 

Mafra 

Rio de Fornos……………………………………………..…...……Concelho de Vinhais 

Silva Escura………………………………………………..………Concelho de Barcelos 

Vila Nova da Telha……………………………….......………….……Concelho da Maia 

Lamas………………………………………………………...……….Concelho de Braga 

 

[ANEXO] 

Dr. Afranio Peixoto, tem á venda uma rica obra. VIAGENS NA MINHA TERRA, em que se 

refere em certo ponto a Senhoras do Ó. 

Coimbra em 19 de Março de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejando a saude de V. Exa. e de sua Exma familia, sou a acusar recebida a carta registada, 

com data de 14, cujo conteudo de 2.500$ agradeço,
639

referente ao pagamento do S. Miguel. 

Nela vi tudo quanto me disia, referente ao mesmo, e ainda da foto que enviou da ½ cómoda. 

Se o tempo assim continuar, tenciono sair sem falta por 8 dias, na proxima 4ª feira em 

averiguações das Senhoras do Ó, e do que aparecer. 

Aqui por Coimbra nada de notavel tem aparecido ou mesmo no districto.  

Como a diocese, está mais pequena, sendo portanto os fundos para o Seminario, agora menores, 

pela criação da de Aveiro, tenciono depois de Paschoa, entabular uma grande correspondencia 

com as duas, pois possivel é que com o movimento de eclesiásticos, se deem algumas vendas. 

Do que se passar nesta minha viagem, depois direi a V. Exa. 

De V. Exa. muito grato. 

a) A. Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Abril 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 5 de Abril de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Recebi no correio de hoje, um lote de: relações de coisas Dr. F. Sampaio e outro das moedas de 

Águeda, que agradeço. 

Rogo me diga o preço que a mim me dá por cada azulejo, figura avulso, azul e branco, como um 

que vimos em casa do Dr. Morna. 

Entreguei hoje ahi a colcha de damasco, e rogo a V. Exa. me diser se quer levar o Sam Roque 

no carro ou se quer que eu o despache. 

Depois de V. Exas. virem á estrada da Beira, telefonaram-me a oferecer 4 járras-canudos, 

que….parecem aranhões ou desenho miudo. Estam sem defeito. Mandarei ahi tál cavalheiro, 

antigo comerciante na Praça 8 de Maio. Se a V. Exa. lhe agradarem, é bom não oferecer mais do 

que 50$00, por cada. 

Por detrás da estação do caminho de ferro, ahi perto, está a estação dos correios e telégrafos 

(provisória) e logo a seguir está um armazem de sucata do sr. Pinto. 

Rogo a V. Exa. lá ir e ver 3 almofarises, que estiveram guardados para o Museu M. Castro e 

como os não foram buscar ele vende-os: O homem pede por cada um dos maiores 60$00 e pelo 

pequeno 25$00, ou seja 145$00, por tudo, crendo [sic] levar tudo junto. 

Crendo V. Exa. telefonar-me para falar comigo pode ser para o 535, para o que necessitar. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

 

                                                      
639

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Abril 1939, 

dactilografada.
640

 

Coimbra em 11 de Abril de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exas. tivessem chegado bem. 

Como me tivesse dito que hontem 10 iria até ao Porto, hoje pelas 10,20 da manhã, fui ao 

Astoria, mas já V. Exas. tinham partido. Era para novamente trocarmos impressões e para 

entregar a guia que junto a esta carta. 

Ia tambem para mostrár um apanhado de tudo quanto em estatuaria, tenho registado, afim de 

iniciar já as minhas instruções a padres e particulares, segundo a urgencia que V. Exa. me 

explicou, em fáce do imediato arrolamento. 

O homem dos canudos, creio que se avistou com V. Exa. no Astória, veio aqui, mas eu nada lhe 

pude diser. 

Lamento não ter podido satisfaser V. Exas. nesta viagem, com mais algumas coisas de interesse. 

Em breve irei dando minhas noticias de coisas, de que aqui me deu a indicação, e ainda das 

outras, com nota de urgencia. 

Na guia que junto, como costume, grande velo. ao domicilio, vão 3 vol. 

Uma étager de talha, noutro o grimpa – noutro caixa com o S. Roque. Junto novamente a conta, 

para acrescentar, uma pequena despesa destes envios: 

Compras em Abril 

1 colcha de damasco (entregue)………………………………300$00 

1 jarra pequena (entregue)……………………………………….5$00 

1 quadro, esposa de D. Miguel (entregue)…...…………………30$00 

1 etáger de talha (váe hoje)……………………………………..80$00 

1 S. Roque de pedra (váe hoje)………………………………1200$00 

1 grimpa de ferro (váe hoje)…………………………………...200$00 

        ____________ 1.815$00 

Das viagens anteriores de Senhoras do Ó…………………………………….420$00 

1 caixote, grade, prego e carroça (remessa Hoje)…………...............................25$00 

        Total…………. 2.260$00 

Entrega de V. Exa……………………………………….1.000$00   Resta – 1.260$00 

 

Em breve mandarei uma foto, para o Exmo. Senhor Doutor Julio, apreciar o riquíssimo armario 

que V. Exas. aqui viram, e que representa uma das maiores manifestações de arte antiga, em 

mobiliario existente em Portugal. 

De V. Exa. com consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – Fiz á pouco uma grande aquisição de selos no correio, e comecei hoje o envio para 

numerosos particulares com a advertência dos assuntos de Imagens que teem e que eu conheço, 

ou venderem já ou esconderem. 

Rebuscando esses assuntos, encontrei estas 2 fotos, afim de V. Exa. se pronunciar pela ultima 

vez. 

Vão as indicações na retaguarda. 

Não crendo [sic] V. Exa. fará favor de me devolver as fotos. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Maio 1939, 

dactilografada.
641

 

Coimbra em 2 de Maio de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

                                                      
640

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: R. 14/4/39 e Cheque 1.700$00. 
641

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: 2/5/39. 
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Muito estimo a saude de V. Exa. e de Exma. Senhora Dona Amelia e Senhor Doutor Julio. Peço 

desculpa da minha falta de noticias a qual tem sido motivada – por quasi ausencia desta e 

quando estou ter muito que faser [sic] e tambem de lhe crer [sic] dár sempre uma noticia 

agradavel, que infelismente [sic] até ao presente ainda não chegou. 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 14, passado, que agradeço bem como o dinheiro, 

1.300$00
642

, resto de nossas contas, incluindo a comissão das jarras. Eu se não fosse V. Exa. 

dizer que as comprou eu de nada sabia, pois até ao presente nunca mais tornei a ver o homem, e 

ele anda um pouco desnorteado da cabeça
643

. Registo as coisas que V. Exa. viu em Almoster, 

perto de Santarem, naquela região nada conheço. Mas com referencia ao Cristo de madeira que 

V. Exa. lá viu, eu tambem conheço um que V. Exa. nunca viu, apesar de eu lhe ter falado 

inumeras vezes nele. Na Beira Alta, quando V. Exa. passa para Paris, existe uma estação com o 

nome de Fornos de Algodres, a dois k. fica um Seminario, por conta do Bispado de Viseu, está 

aqui, um Museu de Estatuaria em Pedra com santos arranjados de graça, pelo qual se tem 

interessado o Bispo de Viseu, Mas mais acima fica a vila de Fornos de Algodres, que tem 

algumas coisas interessantes, como se vê em meu relatorio de há anos, passada a vila e a poucos 

k, fica uma terra, que já foi vila importante, chamada ALGODRES. 

Tem esta terra Pelourinho, antigos edifícios, varias capelas, boa igreija matriz e igreija da 

MISERICORDIA. Tem esta ao abandono quasi, magníficos quadros da Escola de Grão Vasco, 

ou semelhante em madeira. Muito bons!
644

 

E um grande e precioso Cristo em madeira, que deve ser idêntico ao de Almoster e muito 

melhor do que está no côro do Museu de Aveiro. 

Já de há muitos anos conheço isto e fui ali 3 vezes, mas nunca consegui nada do velho e 

casmurro do padre.
645

 

Entrando no assunto de meus trabalhos e das coisas que me deixou recomendadas. 

Fui à Moita da Anadia e a outras terras da região de Aveiro, expúz o caso para esconderem, 

explicando o iminente arrolamento artistico, uns acreditavam, mas a maior parte, não.
646

 Aqui 

em Coimbra teem estado em Retiro Espiritual varios padres desta Diocese, com quem depois 

me avistei, diziam que isso era uma habilidade minha, para os obrigar a vender ou a arrevadár. 

Tenho escrito desenas [sic] de cartas e postais, áqueles com quem tenho mais confiança, mas 

mudei de táctica, não falando no arrolamento artistico, por isso ser prejudicial e eles não 

acreditam, a minha táctica tem consistido em oferecer quantias á doida, quasi ou mesmo o que 

V. Exa. marcou em suas diversas viagens.
647

 Um deles teve mesmo a gentileza de no dia 26 

passado, vir aqui a casa, foi o Padre do Rabaçal, deste não lhe escrevi para me vender – pois 

nada tem, mas sim como amigo para influir junto dos colegas daquela região, visto ele ser 

arcipreste, nenhumas esperanças me deixou. 

Em 24 de Abril, fui a Eira Pedrinha, perto de Condeixa, falar com o Padre Mota (arcipreste de 

Condeixa a Velha). Ofereci-lhe os escudos 300$00 pelo Lustre de ferro, disse-me redondamente 

que não, que nada vende sem auctorisação do Prelado, e que o quer colocár na sacristia, quando 

arranjar o tecto. Falou-me em V. Exa. que muito bem conhece, pois esteve já paroquiando 

Cernache, e que V. Exa. lhe deu até em tempos uma esmola para a capela de lá.
648

 Disse-me que 

ainda á pouco tempo a pedido do Dr. Vergilio Correia, anunciou na igreja de Condeixa a Velha 

á hora da missa, que quem tivesse coisas antigas de qualquer genero, que se entendesse com o 

encarregado da ruinas, que o Museu, paga e compra tudo o que apareça. 

Falando-lhe no Santo Antão, ofereci-lhe Mil escudos, disse que nem pelo dinheiro de todo o 

Mundo o vendia. Conheço dois candieiros idênticos a este, um na matriz de Souto de Lafões
649

, 

já arrumado e outro no convento de Ferreira d’Aves, no Sátão, districto de Viseu
650

. 
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Junto Bilhete da camionete, para V. Exa. ver que eu lá fui. 

Caso da Senhora do Ó de Ancião: 

Estive á dias aqui com o actual padre, pessoa nova e da escola nova, dos que nada vendem, 

Carlos Luiz Barata, vinha para o Retiro, e eu esperei-o á camionete que é duas vezes por 

semana, disse-me que nada vendia, mas que tambem não sabia bem o que lá tinha, visto lá estar 

á pouco tempo, fiquei de lá ir por estes dias
651

. Com este devo conseguir esconder esta peça, 

mas não vender. 

De entre a numerosa correspondencia, que tenho em meu poder, de respostas de padres, junto 

um postal para V. Exa. ver que de pronto será raro alguma coisa conseguir-se, apesar de que 

espero boas coisas do Districto de Viseu e Aveiro, de algumas não terei tempo de tirár fotos 

para se resolver, e sendo góticas compro, pois o Inventario está muito apertado, como depois 

direi.
652

 

Falando-lhe com a maxima franquesa [sic], da diocese de Coimbra, nada espero, só por milagre, 

o padre Mota e outros, ainda veem á baila com o cáso de S. Martinho de Arvore e dos martírios 

do seu pobre colega etc. Disse-me este padre Mota que quando ele era padre de Cernache, e 

historiou-me o caso, tinha quasi vendida ao Viana a imagem da capela de lá, mas depois surgiu 

um ou mais contratempos e nada feito. 

Fui a Ança – ver se conseguia do padre alguma coisa, ao menos a cedencia [sic] da santinha 

pequena da capela, que agora foi restaurada e de que V. Exa. muito gosta, nada dele consegui, 

nem tampouco a cedencia da Cruz Romanica em Bronze da igreija de Vil de Matos nem a santa 

gotica arrumada de Rios Frios. Por aqui nada absolutamente nada. 

INVENTARIO ARTISTICO ---------------- 

Começou com duas viagens na semana passada: Vergilio Correia, e irmão que é estudante e 

conservador deste museu e fotografo Abreu (que esteve em Tancos) e que me tráz ao facto de 

tudo em segredo claro está, pois mora agora aqui – na estrada da Beira. As peças são 

fotografadas, por ele e ainda outras coisas como uma leica, que o governo mandou agora para o 

V. Correia. Guia o automovel o irmão do V. Correia, com carro mesmo deste estudante. 

Dinheiro para deslocações e fotos é para aqui apenas de 500$00, por mez. 

O V. Correia, anda como um cão farejando todos os recantos das igreijas e apontando tudo, o 

que é de mais notável é fotografado, e sitio onde houve conventos, ruinas, etc, a mesma coisa: 

A 1ª viagem e seguinte e por ali teem muito pano para mangas, só saindo dali quando tiverem 

tudo visto e arrumado é: 

Coja – Avô – Góes – Folques (onde muito fotografaram, S. Pedro e varias imagens incluindo S. 

Gondrolfo) Arganil – Sanguinhedo (onde fotografaram uma imagem Renascença em capela 

publica, pois na igreija nada havia – S. Martinho da Cortoça – Uma imagem que dizem muito 

boa. Vila Cova – etc. e Pombeiro, muita coisa. 

Não encontraram nem procuraram pelos padres em nenhuma destas igreijas, apenas se 

preocupando em pedir as chaves das respectivas igreijas e capelas, cláro que muita coisa há-de 

escapar. Em Folques, por causa do antigo convento que ali existiu e por causa da casa do Dr. 

Ventura da Camara, foi onde mais se detiveram e andam a levantar uma planta do antigo 

convento, moldada, num pergaminho antigo que existe, em poder do Dr. Ventura da Camara. 

Isto muito em segredo ----------------- se V. Exa. quiser duplicados das fotos, podem-se adquirir 

por intermedio do respectivo fotografo, eu ainda não falei com ele sobre este assunto, mas se V. 

Exa. quiser eu falo com ele. 

Irei dando á medida que me forem trasendo, informes da marcha deste Inventario 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ofereceram-me agora um palio de veludo antigo de seda, encarnado, pedem 1.500$00, é para 

substituir por outra, perto de Vousela, dê – V. Exa. sua resposta enquanto é tempo. 

Em breve darei mais notícias. 
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Tenho trasido um homem em Cabeceiras de Basto e Povoa de Lanhoso, á procura de 

antiguidades, mas nada me comprou a não ser 3 bichos de batentes de portões
653

 em ferro, que 

hoje envio, como encomenda postal. 

Rogo a V. Exa. faser o maximo preço.
654

 

Junto para comprovar a verdade, um pouco do envolucro, em que eles vieram mas já sem os 

selos que eu lhe cortei. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – Já á muito que pedi os palitos dos dentes mas até hoje não vieram.
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Maio 1939, 

dactilografada.
656

 

Coimbra em 4 de Maio de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a comunicár a V. Exa. que hontem dia 3, fui a Canas de 

Senhorim na Beira salta, no rapido do meio dia, em fáce de uma carta que momentos antes tinha 

recebido do Padre, e cuja resposta não me agradou. 

Historiando o caso: 

Uma senhora ali das minhas relações, tinha-me falado numa estatua existente na sacristia da 

igreija daquela localidade. Mostrei uma carta dessa senhora a V. Exa. aquando da sua vinda 

agora a esta cidade. 

Continuámos com a correspondencia, e uma cabeça do menino, que não aparecia, apareceu 

depois. Estava a coisa bem encaminhada, mas de repente surge outra carta da senhora disendo 

haver novo concorrente. Recebida hontem a carta do padre, visto a senhora não crer [sic] mais 

saber deste caso, sáltei a Canas de Senhorim. O outro concorrente é o Antonio Rosa de Tondela, 

que ali tem andado com mil trapalhadas, e enredos. 

Na matriz de Canas de Senhorim (estação de C. Ferro da Beira Alta). Vila importante onde 

viveu e morreu o sr. Visconde de Pedralva e outros titulares mais. 

Ao culto, uma única imagem de pedra, de grande devoção na localidade, quando á [sic] secas, 

recorrem a ela para haver chuva, etc. SAM PEDRO, sentado, com grande chave na mão, barbas 

frisadas, e na cabeça chapéu cónico, com as tres [sic] ordens. Col., a parte visível da cadeira, foi 

em tempos escavacáda, para ficar mais leve nas procissões, está no áltár mór, 0,75. 

Tribuna de riquíssima talha, com figuras em baixo, e no tecto da capela mór tudo caixotões, 

tendo emoldurados belíssimos quadros, pintados em madeira, com molduras de óptima tálha 

dourada. No resto da igreija, grade de ferro no altár do santíssimo e duas belíssimas águias em 

ferro, a servir de suspensão ás lâmpadas, no chão ainda os caixotes em madeira, referentes ao 

tamanho das sepulturas onde se julga existirem imagens enterradas, detráz da Tribuna, nada. Na 

sacristia, um grande e bom Cristo em madeira, trabalho renascença, fóra do vulgar, armarios 

para paramentos um em tálha e outro em embutidos. Em cima de um deles a imagem em 

questão que se vende, pois o negocio ficou empatado e a nosso favor. 

Diz o padre ser Senhora da Graça, em pedra de ança, col. 

É coroada, rosto largo e abolachádo, tem ao colo um menino, com cabelo ondulado e este 

dourado, e o menino segura tambem numa das mãos um cacho de uvas
657

, particularidade 

interessante, que lhe encontro. Pés da senhora são redondos. 

Dedos das mãos da senhora são compridos, altura 0,60. 

Mutilações: 
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A cabeça da senhora está separada do tronco, a cabeça do menino está separada do tronco, em 

baixo e dos lados em que não é prejuiso [sic] de maior, umas pequenas falhas, duas, já na base 

da estatua. Junto carta do padre, que deu motivo a eu lá ir tam rapidamente. O padre quer para 

ele esc: 800$00, e consegui diser-lhe [sic] que sim e manter este estado de coisas até resposta de 

V. Exa. Só nestas condições é que ele a vende, porque diz ele que em contrario vai para o outro 

– que é amigo velho. 

Aqui fica isto ao criterio e resposta de V. Exa. 

Para prova de que ali fui, ainda hontem no comboio ao regresso, enviei um postal escrito a lapiz 

de que peço desculpa a V. Exa escrito no comboio e junto um bilhete de caminho de ferro de 

Canas a Pampilhosa. 

Inventario Artistico 

Esta semana, só uma saída, que é este sabado. 

Diz que para o mesmo sitio, e tambem para fotografarem objectos artísticos em prata, 

ourivesaria das igreijas, por ordem do Dr. Reinaldo, para essas peças figurarem na exposição de 

1940, do que se passar depois direi. 

O fotografo está ao dispor de V. Exa. para crendo mandar uma copia de cada foto, levando a 

indicação das igreijas, localidades e capelas a que pertençam, bastando para isso V. Exa. dár 

suas ordens. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Maio 1939, 

dactilografada.
658

 

Coimbra em 9 de Maio de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 5 do corrente, que 

muito agradeço, bem como os 200$00, dos lagartos de ferro. 

Inventario Artistico – já comuniquei ao fotografo, está tudo bem. 

No sabado passado foram novamente para Coja e Pombeiro, na primeira fotografaram os santos 

da capela entre os quaes, o S. Pedro e S. Bráz, que V. Exa. muito bem conhece, capela esta á no 

lugar de Coja á beira da estrada. Em Pombeiro fotografaram as artisticas pratas góticas, unicas 

[sic] talvez na região de Coimbra e uma santa de pedra gotica noutra aldeia. 

Estiveram tambem vendo os paramentos de Vila Cova, terra do seu alfaiate o Teixeira, onde tem 

rica casa, Vila Cova, teve convento e tem ricos paramentos e brocados, lhamas e veludos etc. 

O V. Correia proibiu o fotografo de ficár com alguma foto, e de lhe entregar rapidamente as 

chapas, mas o homem precisa de dinheiro……. 

Em Condeixa o padre Mota, falou no nome de V. Exa., primeiro porque quando V. Exa. á anos 

lhe deu a esmola para a capela ele soube quem V. Exa. era e em segundo lugar porque quando o 

Viana, andou a transácionár a imagem da capela, que depois ficou gorada, igualmente ele lhe 

disse que era para V. Exa. 

Imagem esta em Cernache. 

Senhor Dr. Julio – quando V. Exa. sair, depois de 12, corresponderei-me [sic] com ele, 

estimando que V. Exa. vá com Deus e com saude. 

Falei na minha penultima [sic] carta, num palio que se vende em veludo, convem? 

Senhora de Canas de Senhorim – não sei se é Renascença, gotica pura, concerteza que não é, 

visto ter os pés redondos, mas tem coroa. O que entendo nela de mais notável é ter o menino um 

cacho de uvas na mão. 

De resto as explicações que eu deu a V. Exa. é: 

Senhora da Graça, pedra de ança, col. 0,60, pés redondos, coroada, cara da senhora feia, cabeça 

da senhora e do menino, separadas do tronco. Cabeça do menino com caracóes [sic], dourados, 

dedos das mãos da senhora compridos, as mãos do menino seguram um cacho de uvas. 
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Diga V. Exa. se quer que a vá buscar e a mande para o Exmo Senhor Dr. Julio, para mim V. 

Exa. arbitrará o que quiser. Neste caso o que mais pretendo é que o Antonio Rosa de Tondela 

não a leve. 

Amanhã ainda escrevo outra carta a V. Exa. sobre outros assuntos. 

Podendo ser era favor V. Exa. dár-me ainda antes de se ir embora resposta a esta carta e á de 

amanhã. 

De V. Exa. muito obº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – Se V. Exa. não receber a minha carta de amanhã a tempo, como possivelmente deverá 

acontecer, eu vou ao rapido ou sud, á estação velha e V. Exa. depois responde do caminho. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Maio 1939, 

dactilografada.
659

 

Coimbra em 10 de Maio de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Na minha carta de hontem, referia-me a uma carta, que fazia tenção de enviar a V. Exa. em 11, e 

para se V. Exa. não me podesse responder, o faser [sic] no caminho. Irei à estação Velha, se V. 

Exa. a caminho de Paris, passar por aqui. 

É o seguinte: Os meus dois agentes melhores, um encontra-se aqui na clinica do Dr. Elísio de 

Moura e o outro está há 3 mezes entrevado. Surgiu-me porem um senhor advogado, Dr. João 

Simões de Oliveira, de Castro Dayre
660

, pessoa já de idade, que certamente tem pouco que fazer 

no seu oficio e que se encarrega de ser meu agente. Pessoa considerada naquelas redondesas, 

conseguiu-me arranjar uma imagem que eu ainda não vi, e que passo a descrever, estando as 

minhas duvidas apenas na altura da dita, que eu acho extraordinária. E o meu pedido para com 

V. Exa. consiste apenas em me diser, se há imagens com este nome e com estas caracteristicas 

[sic], desta ALTURA. 

Diz ele: Na igreija de Pepim, Santa Catarina, muito antiga. Tem aos pés uma cabeça, que parece 

ser a de Cristo, com uma corôa na cabeça, de outro lado uma roda com umas lâminas. Na 

cabeça uma especie de mitra ou corôa. O habito bem executado e de difícil execução. Está bem 

conservada, pois apenas lhe falta a ponta de uma lamina nas rodas, e duas ou tres pontas da 

cabeça do Cristo. Tem tambem numa mão a bainha duma espada. Partiu-se uma parte da bainha 

da espada, mas estam os bocados. Tem tambem numa mão um ramo de palma. Altura 1,23. Nas 

imagens que tenho arranjado, nunca arrangei [sic] nenhuma com esta altura, pois o máximo que 

tenho enviado é 1 metro ou 1,10. E não queria arriscar despesa com uma longa viagem, de 

compra ou de simples foto, sem primeiro ter uma explicação de altura, feita por V. Exa.. É pedra 

de ança. 

Tem tambem em vista noutra igeija uma santa Barbara
661

. 

O Inventario artistico em Viseu e suas redondesas, deve concerteza ser feito pelo Almeida 

Moreira, Director do Grão Vasco, mas deve ser demorado o seu inicio, porque está velho e tem 

estado muito mal. O da região de Aveiro se fôr feito pelo Dr. Alberto Souto, então nunca se faz, 

porque ele não é homem para massadas e o que quer é saber da advocacia que lhe dá bom 

dinheiro. O único activo é este de Coimbra. 

De modo que com minhas investigações tenho agora imenso que fazer, em virtude de ser eu 

apenas a tratar de todos os districtos. 

Junto uma amostra, para V. Exa. ver, as respostas que teem vindo: 

Cartão pequeno n. 1, refere-se a uma grande e belíssimo baixo relevo, com Cristo de uma 

antiguidade anterior ao século 15º, que em forma de placa se encontra na igreija matriz de 

Couto Esteves, concelho de Sever do Vouga, districto de Aveiro. 
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Nº 2 postal, que se refere á [sic] igreija de Pala, concelho de Mortágua, districto de Coimbra, 

aqui há: na sacristia S. Gens, a que falta um braço, mais 1 S. Sebastião mutilado, tudo em pedra, 

mais um prato flamengo. 

Ao culto, mas escondido, na Tribuna, Uma santa sentada, com menino ao colo, e coroada, 

pequena e muito interessante, pedra. 

Inventario Artistico 

Estou escrevendo ás 10 horas da noite e como hontem comuniquei, daqui sairam hoje para fóra, 

crendo dár a V. Exa. o resumo das investigação [sic] de hoje, não o posso faser, devido a terem 

chegado ás 9 horas da noite e não puder obter elementos de informação, senão amanhã, o que 

farei em minha carta. 

Pedindo desculpa de todas estas massadas, sou com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Junho 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 17 de Junho de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejamos a saude de V. Exa. e de sua Exma familia. 

Aqui todos bem. Acuso recebido o postal de V. Exa. com data de 11 do corrente que muito 

agradeço. 

Com referencia a Folques, como é que alguma coisa se poderia faser [sic], se esta terra é onde 

pontifica o Dr. Ventura da Camara? 

Inventario Artistico, estive há dias no <café> Santa Cruz, com o Dr. Vergilio Correia, que me 

pregou uma massada de bem duas horas, falou-me nas suas investigações, que eu já conhecia, 

por intermedio do fotografo, disse-me que agora nada se tem feito, devido aos exames da 

Universidade, que ainda lhe falta no concelho de Arganil, a Teixeira (cimo da serra), que ele 

nem daqui por um ano tem o districto de Coimbra, que, depois passa ao de Aveiro, que o seu 

colega Keil, no Alentejo nada de importante tem feito e que em imagens de pedra, apenas uma 

ou duas em cada grande concelho, 

Animou-me cinicamente a eu continuar com as minhas compras, visto que ele váe devagar por 

cada concelho, mas ao mesmo tempo disendo que neste districto pouco posso fazer, visto que os 

padres mais ou menos estam precavidos.
662

 

Que em breve e logo que largue Arganil, segue para o concelho de Cantanhede. Terminou 

disendo, o Saraiva é que estava como peixe em agua, para tratar de auxiliar, mas…….não pode 

ser! 

Por fim perguntou pelo sr. Comandante, se tem feito muitas aquisições, disse-lhe, nada e não 

menti. 

Meus trabalhos, desde que V. Exa. aqui esteve fiz varias viagens, como estou um pouco 

esgotado, visto que em geral nada tenho vendido, logo que isto anime é que vou a Pombal, 

Ancião e S. Thiago de Litem. 

A Ancião, ao que V. Exa. me indicou. A Pombal ao desconhecido. A S. Thiago de Litem onde 

há anos comprei muita coisa, padre amigo e onde ainda há muita coisa. 

Hontem 16, enviei registada a foto ampliada da Santa Catarina, a que em meu relatorio antes de 

V. Exa. partir para o estrangeiro, eu me referi e que depois V. Exa. me animou a eu ir 

fotografar. De lá comuniquei ao Exmo. Senhor Doutor Julio o seguimento de minha viagem, 

demorou tempo na ampliação como disse e tinha-a aqui pronta já desde domingo. 

É uma maravilha de arte e bom gosto e de belas proporções, no verso da foto vão algumas das 

indicações necessarias. 

Está no concelho de Castro Daire, na igreija que eu disse a V. Exa. 

Interessa-se e vendesse devido aos esforços do meu novo agente naquela região, aquele senhor 

Doutor, que eu citei a V. Exa. e grande advogado em Castro Dayre [sic]. 
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Fotografia, tive de tirar 3 chapas, para acertar, está nesta fidelissima e bem acertada. V. Exa. 

fará a sua maxima oferta, pois para se conseguir, não contando com os grandes trabalhos que 

estas coisas dam, á [sic] gratificações importantes a dar, pagamento ao padre etc. 

Deu um trabalhão imenso a apiár do trono e a levar para lugar onde pudesse ser fotografada. 4 

homens aguentaram com esta peça e foram bem convidado em pezo. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Junho 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 29 de Junho de 1939
663

 Nota – O Dr. de Castro Dayre, trata-me por tal forma, 

que certamente ele julga, ser eu pessoa importante, quando ele é que o é! 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, para V. Exa., Exma Senhor [sic] D. Amelia e Exmo. Senhor 

Doutor Julio, sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 18 do corrente que muito agradeço. 

Respondendo aos assuntos nela contidos --- 

Das fotos enviadas, até ao presente nada mais, visto que em epoca de exames eles não teem 

saído até ao presente, e ainda falta averiguar qualquer coisa do concelho de Arganil
664

. 

Esqueceu-me diser a V. Exa. que na conversa que tive com o Dr. V. Correia, ele me falou 

despeitado na nova orientação que está a ser efectuada no Museu da Figueira da Foz e que agora 

á sua frente tem pessoa de importancia, como deve ter visto nos jornáes. O novo orientador de lá 

está chamando a si, o que existe de estatuaria naquela região e ainda há dias ali esteve uma 

senhora conservadora do Museu de arte antiga de Lisboa
665

. O cavalheiro de lá tem procurado 

adquirir coisas de Tavarede etc. Em resumo coisas que o V.C. de nada gosta, mas…tem de se 

calar. 

Senhora do Cácho ---fiquei sciente do que V. Exa. diz, mas eu não tive culpa visto que V. Exa. 

mandou comprár, e além disso eu mandei carta do padre Domingos Ferreira Dourado, em Canas 

de Senhorim, acerca deste caso e do pretendente a quem ele queria entregar a peça. V. Exa. um 

dia, ou comigo ou só, que passe por aquela região, estará com ele e ele lhe dirá quanto eu dei 

por ela, em face disso, V. Exa. nada mais tem a dar-me do que a importancia dos 800$00, em 

que eu falei, que juntando mais 90$00 das fotos, soma esc. 890$00. 

Faça V. Exa. de contas que essa importancia, foi derivada de viagens que eu fiz, de que nada 

levei, mas que V. Exa. agora para organisação de contas, me paga. Nada mais quero! 

Palitos, estam pagos. 

Em 19, fui a Oliveirinha, concelho de Aveiro, tirei ali a foto por achar curiosa, apenas, á peça 

que envio em foto, é particular em capela, indicações no verso, V. Exa. dirá de sua justiça, 

acerca disso. Foi o padre de lá meu amigo o Cónego Geraldo, que na igreija nada tem e que isso 

me indicou.  

V. Exa. até ao presente nada me deve de viagens, tudo por minha conta. 

Por estes dias sigo á viagem citada em minha carta anterior de Pombal – Ancião e S. Thiago de 

Litem
666

 e então aproveitarei o que V. Exa. diz nesta sua ultima carta de me auxiliar nestas 

viagens, pois eu não posso mais, tenho feito fantasticas despesas
667

. 

Logo a seguir ao recebimento da carta de V. Exa. imediato entabolei correio com o concelho de 

Castro Daire e depois em face das respostas, aluguei um carro a preço barato, e segui até lá onde 

estive 2 dias, truxe [sic] a magnifica imagem na rectaguarda do carro assente em cima de fáchas 

de feno, apanhando todo o tamanho do carro. S. Catarina da foto grande que enviei
668

. 
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Descemos com ela em cima duma padiola, uma serra, pegando 4 pessoas á dita padiola, paguei 

boa comissão ao Doutor ali meu agente, junto até uma carta anterior a esta minha viagem, que 

foi rapida e nada mais pude ver, esta carta é apenas para V. Exa. ver o interesse que o Doutor, 

põe nestas coisas de arte antiga. Em breve por ali irei no comboio e depois verei com o Dr. as 

coisas em que ele me fala
669

. Em resumo a riquissima peça está aqui á uns tres dias, quer que a 

mande?
670

 Vem de verdade V. Exa.aqui em princípios de Julho e depois de a ver, será enviada? 

V. Exa. dirá! 

Preço, paguei em todas as despesas, mais um pouco do que os 3 mil escudos, que V. Exa. 

marca. De modo que para eu ter algum lucro, pois com V. Exa. há muito que não ganho nada, 

terá que me dár os 4 continhos
671

. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) A Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

I.B. 

1 

JOÃO SIMÕES DE OLIVEIRA 

Advogado 

Castro Daire     Casa de V. Exa. – Souto, 31-5-939 

 

Exmo Senhor Antonio Saraiva Nunes 

Meu Exmo. Amigo, 

Só hoje me é possivel responder á estimada carta de V. Exa de 22 do c. que recebi acompanhada 

de uma fotografia de S. Miguel, muito interessante. 

Tenho a promessa de venda de um Sto. Amaro em pedra de Ançã, que existe na capela de Vila 

Franca, da freguezia de Mões, d’este concelho
672

. A promessa foi-me feita pelo pároco 

respectivo. Irei vêr em breve. 

Tambem a Sra. Mendonça de Castro Daire, possuidora do santinho de marfim
673

 me prometeu 

resolver em breve a venda desse santinho. 

Escrevi a um amigo de Gozende para ele me obter, por qualquer forma, a cruz a que V. Exa. se 

referiu. 

Escrevi para outras freguezias mas preciso vêr tudo. 

Ermida do Paiva. Conheço. Tenho o livro de Aarão de Lacerda – “O Templo das Sêglas” [sic] 

que é completo na sua descrição, com fotografias. 

Eram o Baculo e a Mitra os objectos de mais valôr ali existentes. 

Mões. Uma parte da tragédia de Camilo “Amôr de Perdição” passou-se na Ribeira de Arcas, 

limite d’essa freguezia. Perto fica a Casa da Cela de que aqui lhe falei e onde me dizem que ha 

documentos antigos. Lá iremos quando vier com mais vagar. 

Irei dando noticias e, no entanto creia-me 

De V. Exa. Mto. Amº. 

a) João Simões 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Julho 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 12 de Julho de 1939
674

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

De Canas de Senhorim o padre ainda não veio, com a tá santa gotica. 
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Do Tapete de Viseu, escrevi no domingo, para o mandarem imediato para Coimbra até 5ª feira, 

enviar este para qualquer casa comercial desta cidade, e para escreverem directamente a V. Exa. 

para o Astoria, disendo onde ele estáva. 

Temendo não estar em Coimbra, dei o nome de V. Exa. para assim mais rápido ser visto. 

Estive com o fotografo do Museu, que me disse, que no domingo voltaram outra vez ao 

concelho de Arganil. 

Em Coja – fotografaram a tal santa gotica em capela particular á beira da estrada, e foram ainda 

de passagem a outra terra creio que Anseriz, onde fotografaram um santo em capela publica. 

Estive hontem com uma creatura aqui residente, mas que é de Coja, que me disse o seguinte: 

A capela particular de Coja, pertenceu noutros tempos ao Prior Costa, e hoje é de Antonio Costa 

e de João Costa, foi casa abastada noutros tempos, mas hoje está muito em baixo. 

O fotografo, deseja conhecer V. Exa. e váe hoje comigo ao Astoria levar algumas fotos e ainda a 

tirada no domingo á santa de Coja. 

Se V. Exa. quiser eu posso lá ir na camioneta de amanhã, quinta á tarde, e regresso sexta á noite. 

V. Exa. ouvirá o fotografo e verá o que ele lhe dirá, diz ele que o V. Correia fez grandes apreços 

á imagem, etc. etc…Isto naturalmente para pôr aquela gente já em guarda! 

Segui ontem 11 para Ancião, dormi lá e jantei, segui depois para Pombal, na Camionete de 

Figueiró e ali almocei e depois tomei a camionete de Lisboa a Coimbra. Ir a esta terra é o 

mesmo que ir a Viana do Castelo e regressar. 

Despeza geral foram 60$40, junto alguns dos bilhetes de camionete. 

Ancião 

O padre dali é o senhor Carlos Luiz Barata, está ali á 3 anos, e esteve 11 em Pias e Areias, terras 

daquelas redondezas. É natural de Várzea de Góes. Pessoa muito atenciosa, logo que cheguei, 

me disse, andou aqui um seu colega João do Nascimento, fez aqui grande estrada, mas de mim 

nada conseguiu, porque eu da minha parte vendo, mas só com auctorisação do meu prelado de 

Coimbra. Arranjando o senhor a auctorisação, tem que depois haver o máximo segredo, para 

que o povo aqui não saiba e a imagem será tirada de noite e ir dentro de um carro ligeiro. Tudo 

muito bem! Mas não vende sem auctorisação do prelado. De modo que não sei se se conseguirá, 

não quero dár uma resposta positiva, mas tambem a não posso dár negativa. Farei aqui em 

Coimbra os esforços, junto de pessoas amigas, pode acontecer eu vergár o Bispo! 

Imagem em casa independente da igreija, mas junta, entra-se uma loja, completamente 

atravancada de caixotes e latas de azeite, depois debaixo de um vão de escada, onde estavam 

muitos tocheiros velhos e cadeiras, encontra-se lá um espirito santo de pedra e outro mais, e 

inclinada, e encostada a uma pedra, ve-se o seguinte: 

Imagem em pedra de ança, colorida, senhora do Ó, chama-lhe ele do Parto. Ahi de 1,30 de alto, 

nariz esmurrado, cavada nas costas, enorme barriga, mão assente na barriga, falta-lhe o braço 

esquerdo. Boa peça. 

Este padre foi condiscípulo de dois amigos meus o padre de Tamengos, chamado Sam Marcos e 

o do Dr. Catarino, que abjurou. 

Sou muito amigo tambem do Engenheiro, Director dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos aqui 

em Coimbra, senhor Henrique Fernandes Ruas, pessoa muito rica em Coimbra, Soure, Figueira 

etc e que é compadre do Bispo. Atacarei por aqui. 

O prelado, mas……… o padre, gosta de dinheiro…não sei o que fazer. O padre bem cunhado, 

sem falar com o Bispo, talvez caísse. 

Não sei as voltas que deu o Nascimento, mas parece-me que ele nunca lhe fez oferta. V. Exa. 

querendo antes de se ir embora, faz um desvio por Ancião vae vê-la novamente com o foco 

eletrico [sic], crendo [sic] eu acompanho-o e depois venho na camionete para Coimbra e faz-lhe 

a maior oferta. O padre até me pediu para eu não conversar com ninguem em Ancião e eu assim 

fiz. 

O pessoal de lá devia achar esquisito o caso, mas eu afastei-me sempre de toda a convivência e 

ninguem soube quem eu era. 

De V. Exa. atº Vnr e Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 



372 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Julho 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 22 de Julho de 1939
675

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos e de cá de casa, muito estimámos que V. Exas. tivessem chegado 

bem e fossem encontrar o Senhor Dr. Julio de saude. 

Em 20 remeti para V. Exa. as fotos, que me entregou o fotografo, 4 delas sam as que V. Exa. 

enviou para ele pôr a indicação da proveniencia, iam no registo em separado, com as 5 que V. 

Exa. ahi tinha, formam 9, noutro envelope iam 21, sam portanto ao todo fotos enviadas……..30. 

V. Exa. fará como entender, mas eu, entendo que as deve pagar mais barato, por exemplo a 

escudos 6$00 cada uma, isto é uma opinião minha, e sendo assim V. Exa. não diz nada e quando 

enviar o dinheiro, diz ahi envio a importancia de x escudos a 6$00 cada pois é bem pago. 

De forma a eu assim puder mostrar a carta ao homem, e ele não saber que eu disse alguma coisa 

a V. Exa. 

As pedras logo no dia seguinte á partida de V. Exa. telefonei para o Museu e eles imediato 

mandaram 3 pedreiros e uma carroça e lá as levaram. 

Disse mais ao Dr. que tudo quanto em inscrições ou pedras varias eu encontrasse na quinta da 

Geria, que tinha ordem de V. Exa. de comprar e enviar para o Museu, que V. Exa. oferecia isso. 

Com referencia a preço destas pedras, elas apenas me custaram á dois anos 100$00, de modo 

que V. Exa. dá só isso. 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 13 que muito agradeço e bem assim o seu 

conteudo 3.200$00, ficando nossas contas liquidadas. 

Sciente de tudo o que V. Exa. diz na dita carta referente a Ancião e Senhora de Coja. 

Plano de Trabalhos --- Estou ás suas ordens no dia 1 de Agosto, para ir para onde V. Exa. 

desejar, se tiver quaesquer indicações de terras a dar-me nos dois districtos de Viseu e Lamego é 

favor V. Exa. isso dizer-me. 

Senão tiver eu irei por onde lá me indicarem ou veja que poderei ser feliz. Até ao fim do mez 

estes dias são me precisos para eu ir arranjando as coisas de roupas etc, para levar. V. Exa. dirá! 

Depois de V. Exa. sair recebi o incluso postal. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Nota de Manuel Abreu para Saraiva Nunes, Coimbra, 29 de Julho 1939, manuscrita. 

5+9 Mandei pagar em 1/8/39
676

 

Houve engano nas fotografias que o Sr. Vilhena mandou pagar. 

Eram 30 e ele só mandou pagar 25. 

Faltam portanto 5, que devem ser as da Sé Velha e Igreja de Santa Cruz, que são em formato 

maior. 

a) Manuel Abreu 

____ 

Recebi do Sr. Saraiva Nunes a quantia de 150$00 – provenientes de 25 fotografias. 

Coimbra 29 de Julho de 1939 

a) Manuel Abreu 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viseu, 16 de Agosto 1939, manuscrita. 

1ª 

Relatorio da 1ª parte de m/ viagens 

Vizeu em 16 de Agosto de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 
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Com desejos de boa saude de V.Exas. e boas noticias do Exmo. Sr. Dr. Julio, venho apresentar o 

relato dos meus trabalhos na Beira Alta (Districto de Vizeu) e ainda envio de fotos e despezas 

efectuadas. 

Estas como V. Exa. terá ocasião de verificar são o mais reduzidas, devendo declarar que com 

distancias grandes e pequenas, andei sempre a pe, nunca me servindo de qualquer meio de 

locomoção a não ser o comboio. Seria possivel que se me servisse de automóveis as pesquizas 

fossem melhores, mas 
677

 isso não estava no meu orçamento e nem tam pouco na minha maneira 

de bem servir. Sacrifiquei-me um pouco nesta tórrida região e nesta quadra do ano. Tenho no 

entanto a consciencia tranquila de que cumprindo as ordens de V. Exa., o servi com lealdade. 

Deveria ter V. Exa. ter recebido minhas correspondencias com datas de 7-10-13 do corrente. Em 

13 (domingo 7 segunda) segui para Vizeu, mas em 14 d 15 (2 dias) estive em casa dum velho 

amigo meu de Vilar de Ordens, perto de Vizeu, não fazendo portanto nestes 2 dias despeza 

alguma a V. Exa. e sendo este dia de hoje 16, o 1º da minha estadia nesta cidade e que já entra 

como começo na 2ª parte da minha viagem. 

2ª 

7 agosto – Sai de Coimbra, para a Beira Alta. 

Canas de Senhorim 

Fui lá com o padre Domingos F. Dourado, de que tenho a V. Exa. mostrado as 

correspondencias. 

Fui com ele á igreja e tirei a foto á Jmagem que me quer vender e que depende apenas da 

auctorisação de um dos membros da Jrmandade. É a foto nº 1.
678

 

Senhora gotica, Menino ao colo, sapatos em bico, panejamentos bem lançados, formando os 3 

vvv de uso nas imagens desta epoca. Em baixo gravado na propria báse á volta, uns dizeres, que 

não pude decifrar. Na cabeça como V. Exa. verá, cortaram-lhe a corôa e puzeram-na redonda 

para lhe aplicarem corôa de metal. Cabeças ligadas ao corpo. Estado geral perfeito. Colorida. 

Altura actual 0,60. Rosto da Senhora e Menino muito bonitos. Foto tirada em cima do arcaz da 

sacristia. 

V. Exa. dirá preço. 

Daqui para Santa Comba Dão, gare onde dormi e jantei, em 8 fui a Couto do Mosteiro, antiga 

vila e séde dum extinto afamado Convento, de que ainda estam de pé varias dependencias e a 

opulenta igreija, hoje matriz da localidade. Em meus relatorios de há anos falei aV. Exa. nesta 

igreija. Tem preciosas alfaias de prata, é seu pároco o reverendo padre prégador Custodio 

Francisco do Sido [?] Em paramentos é notavel um riquíssimo frontal de veludo carmezim, 

alcachofrado d’ouro bordado
679

 e figuras sec. 16 peça pela qual á anos ofereci 2 contos. 

3ª 

Tem prato flamengo com Adão e Eva etc. E ao culto várias imagens de madeira sem valor, e 

apenas 4 em pedra. Fóra do culto, nada arrumado em pedra. Das 4 em pedra, uma não presta, 

destacando apenas 3 que são: altar lateral esq. Senhora pedra ança, col. coroada, 1m de alto, 

gotica, sapatos em bico, bem lançados panejamentos, muito formosa, Menino ao colo com 

cabelos encaracolados
680

. Ofereci 3 contos, mas não vendem. No altar direito um S. Bráz c/ 0,30 

alto, col. pedra, com menino ao lado em pé. Não vende. No cimo deste altar, Santo Antão, de 

barbas frizadas, muito parecido com a cara dos bons S. Pedro
681

, campainha, bordão, etc. altura 

mais de 0,70. Ofereci 1.500.00. É peça muito boa. O prior ficou de dar resposta, pois é possível 

vender <esta>, necessitando de dinheiro já, para obras. Tirei foto geral, mas estragou-se. Era um 

convento tam rico, que desde tempos afastados havia o costume de ali irem pedir brôa as 

crianças e pobres e que ainda hoje existe. E por este facto o prior é quem mais quantidade de 

broa coze na freguezia. Daqui segui para Nellas, onde fiz meu quartel general irradiando depois 

daqui para outras terras. Nelas localidade apenas do sec. 18º não tem misericórdia, na Matriz 
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arte nova, na sacristia 3 imagens renascença sem valor, c/ as cabeças dos Meninos já perdidas, 

feitura ordinaria e outra de madeira [4ª] ahi 0,60 muito feia com 2 meninos num braço. Tudo 

muito feio e mesmo assim não vendem. Numa capela enorme na Vila, nada antigo. Tem casas 

muito antigas e destaca-se na casa da farmacia 1º andar, as paredes forradas de pano pintado 

sec. 18º com scenas do José do Egito e Salomão, e uma riquissima cama dourada em talha
682

 e o 

resto escuro. Na casa do General José Tavares Moraes da Cunha Cabral, um preciozo quadro 

em madeira, uma rica meza c/ 8 enormes águias, que pertenceu ao Convento da Fraga e valioso 

mobiliário e tapeçarias etc
683

. Folhadal – antiga vila a 2 k de Nellas, o pelourinho, e uma capela 

sem nada de valor, a igreija já não existe. Lugar pequeno e pobre. De Nellas fui no Caminho 

ferro até Alcafache e daqui a pé uma enorme distancia, encontrei Moimenta do Dão, na matriz 

antiquíssima onde em tempos comprei bons paramentos
684

, nada de notavel, apenas uma 

imagem 0,80 de pedra Renascença, sem nada de notavel. A seguir Pedrelos, povoação apenas 

com 1 capelita e dentro uns paineis grosseiros, e um Sº Antonio em madeira. A seguir Fornos de 

Maceira Dão, povoação muito antiga já no concelho de Mangualde, com vários solares e com 

uma velha igreija. Nesta nada em pedra apenas na sacristia, um S. Miguel gotico 0,50
685

 muito 

bom, sem defeito, orago da terra, mas já substituído [5ª] por outro em madeira, o padre vende 

até ao fim do mez, aguardando a reunião mensal da confraria. Não pude fotografar, por 

deficiência de luz e por a m/ maquina ter pouca luminosidade (a lente). Á porta da residencia do 

padre, encontrei 2 pedras em granito, que ele vende, teem gravado a Cruz de Malta, já muito 

sumidos, mas que se percebem bem. Compº 0,30, diâmetro 0,1_. Quanto valem?  

 
Estavam enterradas no adro da igreija. Do S. Miguel é necessario depois foto, ou não? Tem 

pintada no escudo a cruz da Ordem de Malta. Segui depois para Vila Garcia, nesta localidade, 

na matriz fotografei na sacristia as imagens que se vendem
686

, a Nº 2 chamam-lhe a Senhora das 

Romãs. Pedra ança, col. faces dela e do Menino muito pintadas, cabelos do Menino lizos, sem 

defeito alt. 0,51, o resto vê V. Exa. na foto. Na corôa apenas umas pontas atráz partidas. Quanto 

vále. E a imagem foto Nº 3 S. Pedro, col
687

 altª 0,55, sem defeito apenas na face o que V. Exa. 

vê na foto Quanto vále?  

Daqui segui para o fundo dum vale, por uma penhascosa ravina e fui ter ao Celebre Convento de 

Maceira Dão
688

, nas margens do Dão, foto Nº 4 grandiosa mole de granito, sem arte alguma hoje 

propriedade agrícola particular de grande tamanho, com a igreija transformada em adega e casa 

de alambiques. Com [6ª] o claustro ao abandono com alfáias agrícolas e com os corredores e 

celas em ruínas. Miséria humana tudo isto, e foi outróra a Casa religiosa mais celebre das Beiras 

segundo diz Pinho Leal e Santuário Mariano, datando do seculo 12º. Nada em imagens aqui já 

existe. O que havia está espalhado nas aldeias a que me venho referindo. Num cabeço ou 

pequeno monte, mas perto do Convento, está o celebre Santuário Octogonal, tambem dos donos 

do Convento, a que os escritores sempre se referem largamente e que tem o nome de Senhora do 

Monte ou Senhora da Cabeça
689

, outróra de largas romarias. 

Segundo as conclusões que tirei data da fundação do Convento, mas foi remodelado ahi pelo 

reinado de D. João Vº. Este santuario tem na frontaria 2 epitafios bastante extensos em latim, 

um em cada lado da porta principal. Por cima duma porta lateral anterior um nicho com uma 

pequena imagem pedra ança, colorida, 0,30 (Sª Catarina)
690

 á altura de 3 metros, vê-se que aqui 
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não há ladrões de antiguidades. Entretanto tem em 2 nichos altos lado direito e esquerdo 2 

imagens <à cor da pedra> grandes, 1m ou mais de apóstolos pedra ança, genero de trabalho das 

imagens de Mafra. No côro, um S. Braz 0,70, cabeça separada do corpo
691

, á côr da pedra, mas o 

Menino ajoelhado, não tirei foto porque tenho visto que V. Exa. não gosta desta imagem com o 

Menino ajoelhado e ainda no ano findo V. Exa. me recusou a foto duma
692

. 

7ª 

No altar-mor foto nº 5, está a imagem a que por estupidez nesta região chamam a Senhora da 

Cabeça. Analisemos com uma lente. Vê V. Exa. que lhe puzeram capa de pano, (afastada para 

os lados) imagem senhora, coroada, sentada, menino ao colo, este com uma fita na mão com 

dizeres, a Senhora tem na mão um fructo ou coiza parecida, coroada, col. pedra ança, sapatos 

em bico etc. alt. 0,60. Imagem muito boa e linda. Parece mais uma Sant’Ana do que outra coisa. 

Como disse Convento e Santuário são particulares. Os fidalgos Rosados de Thibalde, teem isto 

tudo de pernas para o ar. A Capela está interdita. Quanto vale esta imagem da foto nº 5? O padre 

de Fornos de Maceira Dão, ofereceu-se para tratar destas compras
693

, visto que é da maior 

intimidade destes titulares. Deixei esta penhascosa região e dali regressei ao C.F. Alcafache e 

depois a Nellas. É curioso que nesta região de Maceira Dão, tirar uma subscrição para a igreija, 

chama-se tirar uma finta. A uma mulher grávida chama-se mulher pejada. 

No dia seguinte fui a Senhorim, a pé distante de Nelas do fundo do lugar, e ida e volta 10k. Esta 

Senhorim foi outróra vila de grande importancia. Belos edifícios antigos e muitas igreijas. 

Estive na matriz, em pedra apenas uma enorme Senhora Sentada
694

, coroada, com menino ao 

colo e este com uma grande fronha na mão, sapatos em bico, menino cabelos [8ª] encaracoládos, 

deve ter 0,90 d’altura, col.. É chamada a Senhora das Candeias. É uma rica escultura gotica, 

pedra ança. No altar esq. S. Braz, pedra ança, col. 0,30, menino em pé. O padre desta freguezia 

é uma creatura insolente recebeu-me mal: mal visto no povo e conflictuoso com as auctoridades 

concelhias. Aqui nada feito. Há outra igreija chamada de S. Bartolomeu, que não cheguei a ver 

por lá não estar a creatura que tem a chave. Dizem-me haver aqui muitas imagens, voltarei na 1ª 

altura. Esta igreija creio estar arruinada e não depende do padre, mas sim de uma confraria, a 

quem o padre diante de mim, disse: “esses miseráveis… Tem ainda uma capela dedicada a S. 

Antonio, mas sem nada de notavel. No meio da povoação um solár grande D. João Vº de linhas 

severas e defronte uma capela que lhe pertence. Lá dentro tem apenas em pedra, uma imagem 

grande de Espirito Santo, col. 0,85
695

, renascença, corôa na cabeça muito baixinha, sapatos 

redondos. Solár e capela pertence aos filhos da Sª Henriqueta Sardinheira. Não tirei foto porque 

desta imagem Renascença V. Exa. poderia não gostar, esta era possivel que se vendesse. 

Em 11 fui para os lados do Carregal do Sal, mas nada vi de interessante, e esta terra nada tem de 

notavel, é muito moderna, sendo vila, vão ouvir missa a uma aldeia chamada Currellos. 

[9ª] 

Em 12 sahi de Nelas e segui até Fornos de Algodres, no comboio e daqui a pé sagui para o 

Seminario Novo da Diocese de Vizeu, na encosta do monte. Fornos é já districto da Guarda, 

mas eclesiasticamente é Vizeu. No Seminário, vinha para ver o Museu de Imagens de pedra, que 

me diziam cá existir. Bem recebido pelo sr. Padre Ferreira, prefeito, natural de Castendo, 

mostrou-me todo o belo edifício, ainda por concluir nalguns pontos, a rica capela forrada de 

marmores nacionaes e com lindos frescos de pintores portuguezes, arquitectos Belga, o 

refeitório etc. Abaixo dos Oliváes é este o 1º de Portugal. O Museu consiste apenas de um 

pequeno retangulo [sic] mal iluminado, com 4 peanhas de granito, nas paredes e por cima das 

peanhas 4 formosas imagens de pedra, que vou descrever, não tirei fotos porque só com 

auctorisação do Prelado D. José de Vizeu, como me dou com o irmão secretario dele, se V. Exa. 

quizer peço auctorisação e vou lá fotografar. As imagens de pedra: 

Santo Antonio, 0,40 col. sem menino, um pouco inclinado para o lado esquerdo e para a frente, 

peça muito graçiósa. 
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Senhora coroáda, c/ menino ao colo, este mutilado num ombro, em atitude de fugir do colo da 

mãe, lindas roupagens pintura em estofo, pés redondos, peanha c/ um anjo á frente. Altura 0,80. 

Feições de ambos muito bonitas. 

Santo de compridas barbas – sapatos em bico, colorido á côr escura. Numa mão um bordão, 

noutra um livro. 0,80 

[11ª] 

Outra imagem de Senhora c/ menino ao colo, ahi 0,80. sem corôa, sapatos redondos. Rica 

pintura estofada. É um exemplar raro, porque é de flagrante expressão em tudo identica ás obras 

de Juão [sic] de Ruão do Museu M. de Coimbra. É um caso para se pensar! 

Segui depois para cima á vila de Fornos de Algodres fui apresentar os meus cumprimentos ao 

Reverendo Senhor Prior, reverendo José de Sousa Flôr, homem de 55 anos muito amavel e que 

já me tinha avistado com ele á 2 anos, pouco mais ou menos por esta epoca, em relatorio que 

enviei a V. Exa. Disse-me que ainda á dias tinha tido uma conversa com alguns colegas do 

Seminario, a propósito das minhas ofertas de á 2 anos, visto agora precisar muito de dinheiro, e 

caso raro, foi ele o unico padre desta Diocese, que até ao presente me disse – não vendo, sem 

auctorisação do meu prelado. Prometeu em breves dias, resolver com o Sr. Bispo, este caso; as 

imagens, que V. Exa. aprovou á 2 anos e de que tem fotos é: 

Em Infias, localidade acima de Fornos de Algodres na sacristia – Uma Santa Catarina em pedra. 

Em Matriz de Fornos de Algodres – na sacristia – Senhora da Graça, pedra c/ 0,66, ainda c/ 

Menino ao colo, sapatos em bico, menino c/ roza na mão. 

Aguardemos a boa vontade, agora do Prior, visto prometer em breve escrever-me.  

Segui depois para Carregal do Sal, onde estive o dia 13 domingo – 

[11ª]  

Logo de manhã segui para uma aldeia chamada Currellos (antiga vila) a ali fotografei um prato 

flamengo que está na igreija é a foto Nº 6
696

, tem caracteres flamengos á volta e no centro 4 

cáchos c/ folhagem diversa. Tirei uma foto nº 7 a um santo de madeira que é col. e tem 1 serrote 

numa mão, alt. 0,35, curioso. Nº 8, foto d’um quadro votivo muito curioso. Diz em baixo em 

portuguez arrevezádo – M.P. Fés S
to+

 Ant
to
 A Josefa Rozaria do logr de Cazal da Sera e sendo 

sendo marido melitar e andando no exerc
to
 prumeteu que voltando a sua caza sem perigo o 

fazerlhe esta oferta.
697

 

Vendem-se as 3 coisas – prato – quadro e santo, quanto valem? 

Ao culto muitas imagens, mas tudo em madeira excepto uma, que é um rico Espirito Santo em 

pedra, gotica, que por forma alguma a vendem. 

Findo isto, terminei esta 1ª parte dos meus trabalhos. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Conta da 1ª parte de m/ viagem 

 

Importancia enviada por V. Exa. em 25/7/39 para despezas viagens………750.00 

Pago por ordem de 1/8/39 ao Abreu 14 fotos……………………………..…84.00 

   Capital em meu poder……………………………….……666.00 

Gasto: Em 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Beira Alta (Districto Vizeu) em alimentação, media a 20.00 em 

7 dias…………………………………………………………………..140.00 

Em 7 – Bilhete c.f. 3ª classe, rápido Cª a Canas de Senhorim…………………….18.60 

Em 7 – c.f. de Canas a Sª Comba Dão………………………………………………4.50 

Em 8 – c.f. Santa Comba a Nellas……………………………..……………………4.10 

Em 9 – c.f. Nelas a Alcafache, regresso a Nellas……………………………………2.80 

Em 11 – c.f. Nelas a Carregal do Sal e regresso a Nellas…………………………..12.90 

Em 12 – c.f. Nellas a Fornos de Algodres………………………………………….10.70 

Em 12 – c.f. Fornos de Algodres a Carregal do Sal………………………………….9.80 
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Em 13 – c.f. Carregal Sal a Sª Comba Dão e daqui por via reduzida de noite a Vizeu, onde 

cheguei a 14 manha……………………………………………………….….12.00 

Correio diverso………………………………………………………………….…...5.00 

1 Homem que me acompanhou em 9 de Alcafache a diversas terras………………..7.00 

Gratificação ao Sacristão de Senhorim……………………………………………….2.00 

Rapaz que em Currellos, me ensinou a quinta onde estava o padre…………...……..2.50 

Rapaz que me acompanhou da estação de Fornos ao Seminário, vila…………….....5.00 

          ___________ 

        a Transportar              236.90 

Transporte………………………………………………………………………….236.90 

 

Coisas compradas necessárias a esta viagem 

 

1 Sabonete – 1 tubo pasta de dentes – papel carta……………………………………7.90 

200 cartões visita………………………………………………………..…………..15.00 

1 capota de lona para o tripé da maquina…………………………………………….9.00 

3 páres de meias grossas……………………………………………………………...7.50 

8 provas fotográficas que envio (incluindo a Revelagem)……………………...…..13.00 

2 caixas chapas (24) agfa extra-rapid 19.60……………………………...…………39.20 

          ___________ 

                     328.50 

 

Capital – 666.00 

Despeza – 328.50 

 __________ 

Em caixa 337.50 

 

Chapas fotográficas eram 24 

Aplicadas………….7 

Inutilizadas………...2 

  _________   9 

chapas a gastar……………15 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viseu, 17 de Agosto 1939, manuscrita. 

Vizeu 17 agosto 1939 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Deve V. Exa. estar admirado com as facilidades conseguidas na Beira Alta. 

Vou explicar: 

1º a grande diplomacia que tenho para com os senhores parocos 

2º aquela região não estar batida pois ninguem, muitas cartas de diversos a que elles nem 

mesmo responderam, ou seja o mesmo que a mim muitas vezes me fazem. 

3º a grande mágoa e divergencia que existe entre os padres e o Bispo de Vizeu. Este tem 

interdito várias igrejas e capelas publicas e particulares, proibe os párocos de prégarem, isto 

para favorecer os cónegos novos, que vivem em Vizeu. Proibiu as festas com Muzicas e 

foguetes, quando os Bispos de Coimbra – Porto – Aveiro e Guarda, as deixam fazer, etc, etc. 

Estam assim os padres cerceados nos seus rendimentos e dignidade. Isto me contaram elles e 

ainda as gentes dessas terras. 

Falou-me V. Exa em Coimbra em 3 á noite, num S. Pedro de Moimenta da Beira
698

. Vistas as 

minhas correspondencias antigas, antes de sair daquela cidade, averiguei o seguinte: 

Não existe em Moimenta da Beira São Pedro algum. 
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Existia ou existe, longe de Aguiar da Beira uma terra chamada Forninhos, onde eu nunca fui, 

mas á [sic] 3 ou 4 anos por indicação d’um pároco, sube [sic] que ali tinham arrumado detraz do 

altar-mor um S. Pedro, já mutilado. 

Escrevi para lá e ofereci ao calhas 300.00 e respondeu-me o n. padre Antonio Freire. 

Como tanto por Aguiar da Beira – Vizeu ou outro ponto qualquer é muito longe, para ir a pé a 

Forninhos, e como o carro ainda é caro, desinteressei-me do caso. Mas agora em Fornos de 

Algodres, procurei se o padre Freire ainda paroquiava Forninhos e disseram-me que era 

professor no Seminario de Vizeu, mas que estava para Paris. Teria V. Exa. sabido disto em 

conversa com o Pe. Freire no estrangeiro? Em postal dele em 935, dizia-me que apezar da 

imagem ser muito feia a não poder vender sem ordem do Prelado, e que tendo falado com elle, 

tinha proibido. 

Quando estiver com V. Exa. e me lembrar mostrár-lhe-ei este postal. Este padre Freire, creio ser 

pessoa inteligente, pois tem subido rapidamente. 

De V. Exa. mto obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Viseu, 20 de Agosto 1939, manuscrita.
699

 

Vizeu 20 Agosto 1939 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo o bem estar de V. Exa e de Exma. Senhora D. Amélia. O Relatorio que enviei a V. 

Exa. registado, deu-me muito trabalho, de modo que não pude acusar a recepção da Carta de V. 

Exa. com data de 14, o que faço hoje. 

Na sexta-feira passada, apezar de não ser dia em que recebe, sua Emª o Sr. D. José Bispo desta 

Diocese, recebeu-me extraordinariamente e com ele e com o irmão Pe. Antonio, conversei 

demoradamente visto que já á muitos anos não nos viamos. 

Sua Emª desde que seja bem pago ou razoavelmente, concede-me todas as auctorisações que os 

parocos lhe façam a meu favor. Creio que isto é extraordinário na epoca que passa! 

Do que se passou eu depois darei um bom relato. 

Hontem fiz nesta Diocese, abrangendo vários concelhos, uma longa digressão de 165k, de que 

depois direi a V. Exa. Estive em Forninhos lá nos confins do inferno. Desde que fosse 

razoavelmente pago o Bispado deu-me auctorisação para comprar. Mas… é um santo que 

depois verá pela foto, nunca foi S. Pedro”. E toda a gente estava na dôce ilusão, que era S. 

Pedro. O Pe. Horácio, concordou imediatamente que não era S. Pedro. Mas porque será que á 

centos d’anos lhe chamam S. Pedro? 

Domingo tenho que me ir embora para Coimbra, afim de a Aurora ir para os Banhos Quentes. 

Isto Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena, com esta concessão do Bispado é conveniente continuar-

se mas só a partir de 15 de Setembro. 

Tenho escrito muito e trocado numerosa correspondencia, com entidades que me vão indicando, 

e agora essas respostas vão já para Coimbra. 

E além disto é bom que se vá comprando alguma coisa, do que se puder comprar. Aqui luto com 

2 coleccionadores Irmão do Bispo e o Director do Museu. Tambem fotografei as imagens do 

Seminario de Fornos de Algodres (que se arranjam). Escrevo postal da Vila de - Aguiar da Beira 

- . 

De V. Exa Muito Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Sernancelhe, 23 de Agosto 1939, 

manuscrito. 

[sobrescrito] 

Exmo Senhor 

Ernesto de Vilhena 
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“Hotel Gomes e Matos” 

Braga 

 

Sernancelhe em 23-8-939  

B. Alta 

Comunico a V. Exa. que aqui estou desde hontem á noite. É Districto ainda de Vizeu; mas 

Bispado de Lamego. Leia V. Exa. o liuro que deve ter “Sernancelhe e seu Alfóz, do Pe Vasco 

Múrcia abade de Franca
700

. Nada encontrei de pedra. Na igreja tudo páu, e contudo uma 

maravilha de igreja
701

. Cá fora uns cruzeiros de grande veneração em granito. Vou fotografar 

algumas coisas. De 7 casas brazonadas e suas capelas, nada antigo. 

De V. Exa. Muito Obrigado 

a) Saraiva Nunes  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Agosto 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 28 de Agosto de 1939
702

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejo a saude de V. Exa. e de Exma Senhora Dona Amelia, eu cheguei bem e aqui todos 

bem. 

Cheguei aqui hontem domingo 28 de manha e comprei e truxe [sic] comigo e despachado 

algumas coisas, referentes a assuntos aprovados da 1ª parte desta viagem. S. Pedro e Senhora da 

Roma de Vila Garcia, e ainda quadro votivo, prato flamengo santo de madeira de Currelos. 

Em meu poder, carta registada, resposta ao relatorio, com a data de Gerez 19. Outra carta do 

Gerez com data de 14, em que me dava indicações, sobre o pseudo S. Pedro de Forninhos, e 

ainda a ultima do Gerez com data de 22. 

Em referencia a esta ultima carta, devo diser a V. Exa. que tive sempre o maior cuidado em 

todas as minhas investigações. Para revelagem de chapas, nunca recorri a ninguem de província, 

nem muito menos de Viseu, mas sim á pessoa de Coimbra que me trata destas coisas. Do carro 

automovel que me servi e ainda de outros meios de transporte, servi-me sempre da maxima 

discrição e escolha, nada dando a perceber do que ia tratar. Não visitei o Director do Museu de 

Viseu Almeida Moreira, temendo quaesquer perguntas ou informações, apesar de que ele é uma 

creatura que quasi não sai de casa e ainda agora veio de Lisboa, onde esteve 3 meses na clinica 

do Dr. Sacadura, não fui ao Museu de lá, não frequentei nenhum cinema, ou café ou ainda casa 

de divertimentos, onde a minha presença pudesse ser notícia. 

Na propria pensão onde me hospedei os dias em que lá estive, não era conhecido e escolhi-a 

precisamente porque abriu ainda não há dois meses. 

Já vê V. Exa. que tudo fiz o mais recatadamente, inclusive as aquisições que fiz rodiei-me de 

todas as cautelas. 

Pouco mais gastei do que a importância que tinha de saldo da 1ª viagem ou seja da 1ª Parte em 

que enviei relatorio e que passou para esta. 

Era portanto desnecessario V. Exa. estár em cuidados para me mandar mais dinheiro e mesmo 

porque eu levava dinheiro suficiente para isso e para as compras que fosse necessario fazer. 

Respondo assim aos assuntos contidos em cartas de V. Exa. de 14 e 22 do corrente. 

No meu segundo relatorio a enviar amanhã, acompanhado de fotografias, eu responderei 

tambem á carta de V. Exa. com data de 19 do corrente. 

Como não sei para onde hei-de mandar amanhã 29 de modo a V. Exa. receber em 30, esses 

documentos, rogo a V. Exa. a finesa [sic] de amanhã quando esta receba, me envie um 

telegrama disendo mande para Braga ou Porto e neste caso a direcção nesta cidade. 
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No endereço telegráfico, basta V. Exa. pôr: Saraiva Nunes – Arregáça – Coimbra. O V. Correia 

vai em 1 de Setembro com a familia para a Figueira e pretende faser [sic] esse mez esse 

concelho. Diz-me o Abreu que teem trabalhado muito viram Arganil (concelho) como V. Exa. 

sábe, depois Góis e estam agora já há dias com todo o afan no concelho de Cantanhede. 

Com a mestria fotografica do Abreu, teem fotografado exemplares muito bonitos. 

Esperando o telegrama de V. Exa. sou muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Relatório de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 31 de Agosto 1939, 

dactilografado. 

RELATORIO DA 2ª PARTE DAS MINHAS VIAGENS EM AGOSTO   1ª 

Coimbra em 31 de Agosto de 1939 

Deve V. Exa. ter em seu poder a minha carta de 28 do corrente, em que comunicava a minha 

chegada a esta cidade e dava varios esclarecimentos. Em 1º lugar vou responder á resposta de V. 

Exa. de 19 do corrente, referente ao meu relatorio. 

Despesas, foi o mais possivel o que poupei, e nas contas desta minha 2ª parte, nem um maxo 

[sic] de cigarros, nem um jornal, ali meti, foi tudo á réta. 

V. Exa. eu sei que as não achou exageradas, nem podia achar
703

.  

Foi na verdade feliz a ideia de V. Exa. em me mandar para esta região e Bispado, pois vi que 

não estava nada batido, por pessoas que como eu se dedicam ao comercio de antiguidades. 

Apenas encontrei aqui ou alem os passos do Rosa de Tondela, pessoa cautelosa, que nada 

comprava a não ser que lho dessem e quando comprava era barato, sabendo de antemão que ia 

lucrar grossas importâncias, isto é, pessoa que só pelo seguro trabalha. 

Mas os pássos dele são raros e muito incertos, apesar de viver neste districto. 

Mesmo em Coimbra e sua região, é tolice alguém já trabalhar, já dadas as dificuldades 

existentes, já porque o Bispo-Conde tudo preveniu e o Padre Nogueira actual Conservador do 

Museu M. de Castro
704

, já pelo Inventario Artistico que vae em grande aumento, pela actividade 

de Vergilio Correia em tudo chancelar depressa
705

 e pela aproximação do Inverno em que nada 

pode faser [sic]. 

Canas de Senhorim – A senhora foto nº 1, vem já a caminho, é como disse a V. Exa uma boa 

escultura gotica e os dizeres são gravados na propria pedra, portanto dentro do orçamento de 1 

300$00
706

. Aqui não havia nenhum S. Pedro, como V. Exa. diz na resposta a meu relatorio, 

apenas na sacristia um grande crucifixo Renascença de madeira
707

, que não vende o padre por 

forma alguma. Este padre é um grande financeiro, que vende só aquilo que não é necessario e 

mesmo assim, debaixo de todos os rodeios, e de todas as cautelas, e de bom preço. V. Exa. 

depois terá ocasião de ver o recibo do vale do correio em que eu faço o pagamento desta 

imagem. 

Couto do Mosteiro --- Tirei fotos ás duas imagens, Santo Antão e grande Senhora gotica, em 

conjuncto, mas como eu pouca habilidade tenho para fotografia e como a minha maquina, não é 

nenhuma cousa boa, a chapa, nada deu. V. Exa. aqui a verá, pois nada se percebe. 

A mesa das 8 aguias
708

 está em poder do General José Tavares Morais da Cunha Cabral, gente 

riquíssima, não só nas Beiras, como no Alentejo, que por dinheiro nenhum a venderiam. Um dia 

que V. Exa. passe por Nellas, em casa destes senhores a poderá ver, pois são pessoas 

amabilissimas. 

Fornos de Maceira Dão --- nada comprarei do Sam Miguel, sem primeiro V. Exa. o ver em 

fotografia, mesmo isso está dependente ainda de varias coisas. 
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As duas pedras, com cruzes da ordem de Malta, ficaram para depois, quando se conseguir o 

Sam Miguel. 

Vila Garcia --- Vieram comigo despachadas as peças. Senhora das Romãs……2000$00 e S. 

Pedro 2.500$00, conforme as fotos que enviei. 

Convento de Maceira Dão --- 

Quando ali fôr agora em breve tirarei a foto ao Sam Braz, de que V. Exa. ficou arreliado. Da 

Santa Catarina, que está exteriormente é gótica, sim senhor e é interessante por ser pequena. 

Igualmente quando ali agora fôr tirarei uma foto. A Senhora da Cabeça; vejo as explicações que 

V. Exa. dá dizendo que não pode ser Santa Ana. O que ela é, é na verdade muito interessante, 

vamos a ver se se pode conseguir. Tenho estado sempre em comunicação com o padre, que me 

dis que as senhoras donas do convento e desta capela estam com um bocado de reluctancia em 

vender, mas que ele como padre da casa e confessor, espera puder [sic] remover todas as 

dificuldades, que possam existir, pois isso é apenas uma questão de tempo.  

2ª 

Registo a oferta que V. Exa. faz, por essa imagem, que ficará, para data oportuna. 

Seminario de Fornos de Algodres – a seguir me refiro largamente a este museu. 

Infias e Fornos de Algodres --- Junto envio a Santa Catarina de que em tempos, enviei a V. Exa. 

uma foto
709

, esta era a que eu tinha para mim. Da outra imagem de Fornos de Algodres, não 

encontro o duplicado, nem a chapa, já existe, de modo que no caso de o padre algo resolver, 

terei de tirár nova fotografia. Da de Infias, a Santa Catarina, não é preciso, pois envio agora a 

foto. 

Algodres – No Cristo em que falei a V. Exa. e nos quadros goticos da Misericórdia, não tive 

tempo de passar por lá, para os fotografar, mas mesmo que lá vá, de lá nada se consegue, pois o 

padre, não obedece a ninguem nem ao prelado, é um grande bruto e casmurro. 

Currelos ---- 

Truxe [sic] comigo o quadro votivo, o prato flamengo,e o santo de páu.
710

 Devo dizer a V. Exa. 

que o prato flamengo é muito bom e custou á recta os 300$00. Conforme verá pelo que adiante 

eu digo, estes teem grande procura e teem grandes ofertas e os senhores padres, mesmo aqueles 

que sam bons de resolver, fazem um bocado de finca pé, nestes pratos. 

Esteja V. Exa. descansádo, que se algum santo de madeira eu visse que era bom e de boa epoca 

o teria fotografado, mas infelismente [sic] nenhum encontrei gótico e de valia, nada, nada. É 

como V. Exa. sábe mais facil encontrar Imagens de pedra desta epoca; do que imagens de 

madeira. 

Resumo das coisas, que comprei para V. Exa 

referentes  a esta Iª parte 

de Minha Viagem. 

 

Senhora das Rômas……………………...…2.000$00 

S. Pedro…………………………………….2.500$00 

Prato flamengo……………………………….300$00 

Quadro Votivo……………………………….150$00 

Senhor de páu………………………………..300$00 5.250$00 

Senhora de Canas de Senhorim……………………………1.300$00……Total 6.550$00 

Estou satisfeito com os preços que V. Exa. marcou. 

Termina aqui a resposta á grande carta de V. Exa. 

2ª Parte 

Na cidade de Vizeu, que percorri demoradamente, em que me avistei com todas as pessoas que 

seriam susceptíveis de indicar, ter ou arranjar algumas antiguidades religiosas, nada encontrei. 

Avistei-me com pintores de igreijas e douradores, que me prometeram auxilio futuro, com 

feitores e escultores em madeira, em resumo com tudo quanto me podia ser útil e nada de pronto 

consegui. Apenas na Rua onde mora o sr. Bispo, me avistei várias vezes com um homem 
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Cristóvão Loureiro, pintor de relativo mérito e bom escultor
711

, que se diz descendente de Grão 

Vasco, pessoa já de avançada idade, que me indicou várias igreijas da diocese onde em tempos 

fez trabalhos de imagens em madeira e que seriam susceptíveis de alguma coisa ter. Esta 

creatura mora nos arrabaldes da cidade em S. Thiago, freguesia de Abravezes, onde fui com ele 

á igreja e onde tirei a foto á imagem que junto com o nº I. Esta imagem é um S. Sebastião
712

, 

tem de altura 0,70, está restaurado, tem a cabeça ligada ao tronco, em baixo junto ao pé e dos 

dois lados, também está colado nas 2 pernas, á rectaguarda a coluna, tem até em cima uma gaste 

de ferro, falta-lhe um braço, mas fizeram-lhe um em madeira bem feito. É em pedra de Ança e 

colorido. Rosto completo. 

Esta imagem vende-se, e devido ao seu estado e convindo V. Exa fáça-lhe um preço mais 

modesto. Estive em Ranhados, antiga vila a 3 k. do centro da cidade, nada de notavel. 

Contaram-me que ainda á poucos <anos> foi para o Museu de Viseu, uma Senhora do Ó
713

, que 

aqui estava arrumada na sacristia, já com muitas mutilações, mas boa, isto me foi confirmado 

por várias pessoas, e que o Director do Museu, prometeu em troca uns paramentos e umas 

imagens, mas que nunca deu nada. 

Tinha interesse em ver esta imagem, mas por motivos que já expuz, desta vez não visitei o 

Museu. 

Estive em Sam João de Lourosa
714

 <a 5 k de Viseu>, em casa do Xico Albergaria, rapaz novo, 

Director da Escola de Aviação Viriato, que me acompanhou à igreija, enorme com belíssimas 

pinturas no tecto e grandiosos áltáres, de talha renascença. Ao culto absolutamente nada em 

pedra, de madeira, tudo coisas que não são de boa epoca, detráz da tribuna nada. 

Na sacristia nada. Tem por cima da sacristia, uma grande arrumação, com paramentos diversos, 

lanternas, opas coisas de procissões e dias solenes, e ainda um Espirito Santo de madeira que 

serve em varias solenidades. Tem arrumado a um canto uma imagem de pedra
715

, já com 

colorido muito desbotado, não é cavada nas costas, que representa um santo, de chapéu na 

cabeça e tendo numa mão uma navalha ou melhor um estilete, na posição de quem está a abrir 

ou raspár uma ferida duma perna. O padre não estava e eu não o fotografei, porque não sabia se 

o venderiam ou se V. Exa. gostaria dele. Altura 0,65. Na outra mão tem um bordão. 

O Xico Albergaria, ficou de se informár com o padre se o quer vender. 

Havia nesta igreija dois pratos flamengos, um levou-o o Director do Museu de Viseu e outro 

está aqui em Lourósa, em casa dum primo deste rapaz Albergaria. Tem-no pendurado na parede 

da sala de visitas, por cima de um contador, é bastante grande com o Adão e Eva e a arvore, e 

com duas ordens de caracteres flamengos á volta. Ofereci-lhe 300$00, e ele disse-me que não 

vendia e que muito mais lhe tinha oferecido já o Director do Museu de Viseu. Não insisti, 

porque é rapaz tambem muito rico, chama-se Luiz Carlos. 

Em 18, resolvi visitar sua Exa. Dom José o Bispo desta Diocese e seu irmão Padre Antonio, 

pessoas minhas conhecidas de há 12 anos, quando andava na compra dos veludos, e que estando 

ali á pouco não só me venderam um valioso lote de brocádos, como tambem me deram varias 

facilidades no Bispado. Por estupidez minha abandonei não só a visita extraordinaria e com a 

minha diplomacia para com o irmão fui recebido, e durante largo tempo conversámos. A 1ª 

pergunta que D. José me fez, foi diser-me que já tinha autorisado a venda do Sam Pedro de 

Forninhos, visto agora a igreija necessitar de dinheiro e eu há anos o ter querido comprar. 

Respondi-lhe que ainda o não tinha visto, mas que agradecia e o iria buscár. Pedi-lhe depois 

auctorisação para a Santa Catarina
716

 de Infias e Santa de Fornos de Algodres, respondeu-me 

que imediatamente seria dada a auctorisação, logo a seguir ao sr. padre a pedir. Este padre de 

Fornos de Algodres ainda a não pediu porque lhe morreu a mãe á poucos dias. Prometeu-me 

depois todas as facilidades que eu pedir. Disse-lhes que seria bom venderem o que estivesse 

arrumado visto o Inventario Artistico; disseram-me que conheciam isso. O irmão andou-me 
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depois a mostrár as antiguidades que tem conseguido – junto dos padres da Diocese. Devo dizer 

que eles não tinham nada, há 12 anos quando vieram para aqui. 

Na sala de entrada, um prato flamengo com gomos e caracteres, a servir de bilheteira. Na sala 

grande de visitas, um prato flamengo ráro
717

, tem ao centro <(Busto)> a figura dum Imperador 

Romano, Marco Tulio, com o nome deste Imperador e varios caracteres, disseram-me estar na 

serra, e muito sujo. Ofereci por ele 500$00, não aceitaram. 

Nesta sala ainda dois bons cobres
718

, um com a cabeça de Cristo e outro a da Virgem, com 

molduras de talha. 

Na sala privativa do sr. Bispo, em cima dum contador uma preciosa santa Ana, em madeira < 

0,30>, tendo um menino em cada braço, belíssimo estofo D. João Vº. Nas paredes dois quadros 

em madeira razoaveis, que deviam ter pertencido a qualquer tripico [sic]. 

Por cima dum armario uma virgem gotica 0,60
719

, coroada com menino ao colo, estava colorida, 

mas mandaram-na por á côr da pedra. É pedra de Ança, ofci [sic] Mil escudos. Ao lado Um 

Santo Bispo á côr da pedra, tambem Ança, da mesma altura anterior, nada ofereci. No tecto uma 

grande e preciosa lamapada [sic] de metal, muito rara, tendo da parte superior para a inferior 

colunas, cruz em cima, possivelmente da ordem de Malta, é exemplar precioso. 

Falou-se em tecidos e deram-me a entender que foram eles, ou que era deles, o tapete que á 

tempos, de Viseu me escreveram para lá o ir ver. Recorda-se V. Exa?
720

 

E isto porque eu lhe procurei por tapetes e lhe disse – vou hoje ver aqui um, pois á tempos 

escreveram-me para Coimbra, e eles disseram-me imediato não vá, que essa pessoa que o tinha 

não está cá, e mesmo ele já foi vendido para o Museu de Guimarães. 

Hora [sic] eu fiquei muito admirado, quando de Viseu me escreveram para eu ir lá ver o tapete, 

especialmente porque a direcção vinha muito certa e lá a não ser o Bispado, ninguem sabia dela, 

de modo que não foram outras pessoas senão eles a mandarem-me ir para eu o ver e devia ser 

deles. 

Abordei a questão das imagens do Seminario de Fornos de Algodres, e disselhes [sic] que como 

ia no dia seguinte a Forninhos, passava novamente por Fornos e veria as imagens, mas que 

pretendia saber se me venderiam alguns exemplares, deram-me a entender que sim, e o padre 

Antonio, disse-me – “Olhe Saraiva, já lá vae encontrar mais uma que arranjei á 3 dias e mandei 

para lá. 

Sahi e despedi-me, muito convencido que ia encontrár em Forninhos um Sam Pedro, para mais 

eles disseram-me. Está lá ordem, mas tem de o pagar muito bem, pois é lá preciso muito 

dinheiro. 

Estava presente o antigo paroco desta localidade, a quem eu em tempos escrevi, e depois me 

respondeu e que hoje faz aqui as vezes de Secretario da Camara Eclesiastica. Foi-me 

apresentado pelo irmão do Prelado. 

Em 19 – fiz uma extensa viagem de automovel, que passo a descrever: --- 

Saída de Viseu. 

1ª Localidade visitada --- Povolide --- 

Tendo sido uma terra de grandes tradições, e de grande nobreza, nada a igreija tem de notavel 

em Pedra, nem uma única peça, a não ser num pequeno e minusculo nicho da frontaria, Um Sam 

Bráz em pedra. As imagens de madeira, não teem valor algum. Paroqueia esta localidade o 

padre que esteve 22 anos em Aguiar da Beira. 

Seminario de Fornos de Algodres (Diocese de Viseu) 

Vim aqui e fotografei 3 das imagens em pedra, a que me referi na 1ª parte, e mais uma outra que 

agora para aqui mandáram. Não fotografei o Santo Antonio, por não valer a pena, com este são 

ao todo 5, que nesta data aqui vi. 

5ª 

Foto nº 2 – vão duas fotos, sendo uma mais carregada
721

 e outra mais leve. 
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No verso vão as indicações. É uma magnifica imagem, dizem ser Santo Antão, mas não sei, 

falta-lhe a campainha e o porco. 

Como era peça notavel, apiei-a da peanha e coloquei-a em cima da mesa de trabalho do 

Director. 

Foto nº 3 – imagem muito pezada, apesar de cavada nas costas
722

, dizem aqui e no Páço, que ela 

tem cára de chinesa e assim é. Vão as indicações no verso. Tem curiosas semelhanças com as 

Imagens de João de Ruão. É esta uma peça muito interessante, e de linda pintura. 

Foto nº 4 – outra peça interessante. Está em cima de uma peanha, esta tambem de pedra e ligada 

á imagem. A peanha tem á frente a cabeça dum anjo, sapatos da senhora redondos, o menino 

está em atitude de querer fugir do colo da mãe, falta ao menino um braço. Linda pintura de 

estofo. Resto de indicações no verso da foto.
723

 

Foto nº 5 – curiosa figura de senhora, a côroa foi-lhe cortáda, não tem braços, está partida em 

duas pinturas do vestuario é toda branca cara muito mimosa e faces muito pintadas.
724

 

Aqui como no Páço, o Reitor Senhor Conego Barroso, homem novo e forte e todos os 

professores foram de uma amabilidade cativante. 

Deram-me a entender que pouco gostavam lá do Museu de santos de pedra, mas dizem eles, 

quem manda é o mano do sr. Bispo….. 

Disse-me o senhor Reitor que uma casa particular ofereceu ao Senhor Bispo mais um prato 

Flamengo, o que eleva portanto o numero de pratos do Bispado a 3. Segui depois para a vila de 

Fornos de Algodres, mas não pude falar com o sr. padre desta freguesia, por ter morrido neste 

mesmo dia a mãe. Era para lhe diser que requeresse a venda das duas imagens a daqui e a de 

Infias, que o sr. Bispo auctorisava. Já lhe escrevi nesse sentido. Segui depois directamente a 

Forninhos, o sr. padre que mora mesmo junto á igreija, padre Horácio, foi de uma amabilidade 

cativante para comigo. Imediato foram dois homens á igreija buscar a imagem, puzeram-na 

numa loja da casa dele e em cima dum banco de carpinteiro, lhe tirei duas fotos, com medo que 

alguma se estragasse, dada a distancia a que tinha ido. Envio, as fotos n. 6 e 7 em dois tamanhos 

e por ahi V. Exa. avaliará e verá que imagem é, poisque eu e Padre Horácio, não conhecemos 

santo neste gosto. No verso de uma das fotos, V. Exa. verá todas as indicações. Está fortemente 

cavado nas costas, é largo dando a indicação de metade de uma pipa pequena, partida ao meio. 

Como digo tem ordem de se vender, é questão de V. Exa. diser se o quer e faser sua oferta. Na 

matriz não existe mais nada, digno de menção. Imagens de pedra, mais nada, as de madeira são 

modernas e feias. Fui depois com o padre Horácio uns 20 minutos a pé, até ao cimo de um 

cabeço, onde numa esplanada e sitio aprasivel, está uma grande capela, com alpendre, Senhora 

dos Verdes. Interiormente desde a porta de entrada até ao altar mór é forrada com grandes 

caixotões em madeira com pinturas de santos e santas. É um tecto riquíssimo. O arco cruzeiro e 

altares é tudo revestido de primorosa tálha. No altár mór a Senhora dos Verdes, em pedra de 

Ança, com pintura horrível e a senhora de feições boçais, altura 0,75. Nos altares laterais, estam 

duas imagens <(Senhoras)> de pedra, tambem coroadas, da mesma altura que a Senhora dos 

Verdes, e tambem com o mesmo feitio boçal. Tem esta grande capela, 3 imagens em pedra. 

6ª 

O sr. Pe. Horácio sempre amavel segui [sic] comigo depois no automovel a outra sua anexa, 

uma antiga povoação chamada Dornellas, a distancia razoavel da sua casa, ali na igreija me 

mostrou tudo o que havia. Nada encontrei em pedra, tudo em madeira e isto mesmo ordinario. 

Vi os paramentos, nada de notavel, pratos flamengos tambem ausencia completa nas suas 

igreijas, mas nesta igreija vi uma interessante cruz gotica de metal
725

, com as extremidades em 

forma de flor de liz, e varios rendilhados, com o Cristo e a competente bola no encaixe, é 

conhecida ali pela “Cruz dos Mortos”, pois é a que acompanha os funeráes. 

Ofereci-lhe uma quantia razoavel e ele ficou de submeter isso á apreciação do Prelado. Levou-

me depois a casa de algumas pessoas notaveis na localidade, entre as quaes a casa do irmão 

daquele senhor capelão que esteve na grande guerra e foi agora em Hespanha tambem capelão 

                                                      
722

 A palavra Boa surge manuscrita sobre a frase. 
723

 A expressão Não Serve surge manuscrita sobre a frase. 
724

 A expressão Não Serve surge manuscrita sobre a frase. 
725

 Sublinhado manuscrito. 



385 

 

<chefe> dos Viriatos, pessoa muito conhecida em Lisboa. Depois de um calix de Porto, retomei 

a minha viagem e o bom do padre lá teve que palmilhar 8 bons quilometros a caminho dos 

Forninhos. 

Disse-me o padre que na serra existe uma freguesia com o nome de Antas, e que o senhor padre 

de lá tem em pedra o orago que vende, que é Sam Vicente, escrevi para lá para me mandar 

explicações, ou foto tendo facilidades disso. 

A seguir, Aguiar da Beira, 3 horas da tarde onde almoçámos uma rapida refeição, visita ao 

padre e á igreija da vila minha velha conhecida, que nunca teve nada em pedra, apresentação ao 

padre, que me disse nada ter nas anexas e que estando ali á pouco tempo, nada venderia sem 

auctorisação do Prelado; deixei-lhe meu cartão e pu-lo á vontade disendo-lhe que o que 

houvesse mo comunicasse, pois que sendo o sr. Bispo, pessoa minha amiga daria todas as 

auctorisações que fossem necessarias. Ficou de me avisar do que porventura por lá venha a 

aparecer. Segui em seguida em direcção á Ponte do Abade, lugarejo pequeno, mas de muito 

transito, que tem apenas uma capelita, sem nada de notavel. A seguir fui ás Lezírias, não tem 

capela publica, mas sim uma particular, pertencente ao sr. João Saraiva, nada lá tem em pedra 

ou digno de menção, a seguir e na mesma terra, estive em casa do Lavrador-artista, como aqui é 

conhecido, senhor José Augusto de Sousa Ferreira. Andava a tirar batatas e com a franquesa da 

Beira, imediato me veio receber e mostrar a sua casa museu. 

Suponha V. Exa. uma casa dum só piso, e tendo dentro as paredes completamente guarnecidas 

de louças naciones e estrangeiras
726

 de tudo quanto tem podido encontrar naquela região, 

comprado ou dado, alguns moveis interessantes, e até dois pratos aranhões, já muito gateados, 

mas muito bons. É uma especie de pousada onde varias vezes a pintora Eduarda Lapa, se tem 

vindo hospedar aos 8 dias, para pintar as lindas margens do Távora e ainda á [sic] pouco lá 

estiveram uns pintores Dinamarqueses. 

É um gosto ouvir falar em assuntos de arte a este lavrador, sem quasi estudos alguns, falar em 

pintores antigos, em moveis e loiças, descrevendo tudo com uma precisão extraordinaria. Falar 

em Directores de Museus, que tem conhecido e com quem tem falado etc. Mas muito sabedor 

do que tem em casa, pede por tudo o dobro do que se lhes oferece. 

Ficou de dár umas voltas pelas aldeias á procura de Imagens. Regressei novamente a Aguiar da 

Beira, e dali segui em direcção ao Satam. 

Sátam é formado por diversas aldeias, uma das quaes Vila de Igreija, é que é a sede do 

concelho. 

Na igreija matriz nada encontrei de importante em madeira e em pedra nada. Numa anexa que 

tem uma capela grande, a pouca distancia da vila, lugar do Monte, encontrei duas imagens de 

pedra que se vendem
727

, por a capela estar em ruínas. 

7ª 

Neste lugar e capela, estam as seguintes imagens, que se vendem: 

Foto nº 8, imagem de santo em pedra de Ança
728

, que não souberam explicar o que era, 

indicações no verso da foto. Falta-lhe a mão que estava junto ao báculo, a cabeça está separada 

do tronco, mas muito certinha sem lhe faltar nenhum bocado põe-se tira-se e o mesmo acontece 

com a mão calçada em luva. O pobre encostado a uma muleta está com uma escudela na mão 

em atitude de pedir
729

. 

Foto nº 9 – Imagem de S. Sebastião, sem defeito, está manchado porque a pintura está em 

alguns pontos a cair e a aparecer outra
730

. 

Adiante do Sátam e á beira da estrada quasi, encontrei no cimo duns penhascos, uma pedra de 

granito com este feitio. 
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O chaufeur, queria mete-la dentro do carro, eu é que me opuz temendo que alguem visse e 

mesmo porque não sabia se teria algum valor. 

A estrada é toda ornamentada dum lado e doutro e a grandes distancias com penedos de formas 

caprichosas e de alturas enormes. Essa cruz tem um encaixe afiado, mostrando que esteve 

enterrada entre dois penedos, e como no cimo desses penedos tenho encontrado por vezes 

sepulturas antropomórficas, não teria ela estado a grande distancia entre algumas dessas 

sepulturas? No sitio onde ela está, não esteve ali sempre porque fui verificar e poe-se [sic] e tira-

se. O mais natural é que tivesse sido posta ali, e trasida [sic] de outro sitio onde rebentaram com 

algum penedo. Isto é só por curiosidade, pois isto nada vale. Cheguei a Viseu já de noite depois 

de termos andado 165 k. 

Num outro dia segui de camionete, para a vila de SERNANCELHE, já nos confins do districto 

de Vizeu e a uma grande distancia desta cidade, é no entanto já Bispado de Lamego. 

Vila muito historica, dela faz grande descrição numa explendida monografia o abade Vasco 

Moreira, com o nome de “Terras da Beira e seu Alfoz”. Lido este explendido livro, fica-se na 

impressão de que vamos encontrar maravilhas em arte de pedra, e em tudo. Mas ó desilusão! 

2 dias passei neste ermo, nesta vila perdida na Beira, que corri de lez a lez, sempre 

acompanhado por pessoas da terra e pelo dignissimo pároco, que foi para comigo de uma 

gentilesa a toda a prova. Palácios arruinados por toda a parte em que dos seus moradores 

brazonados, já nenhum descendente existe. Só casas brazonadas contei 7, Condes de 

Mossamedes, da Lapa
731

, e tantos outros. Capelas como a dos Ribeiros Saraivas e de outros 

senhores, transformadas em palheiros, nem um prato, ou um cristal encontrei, de imagens de 

pedra ou de madeira, nem vestigios. 

Das capelas publicas, só imagens de madeira. Existem na terra em pedra coisas varias mas tudo 

granito, como dois explendidos cruzeiros, com telhado por cima e alpendrados, sustentados por 

4 colunas. Cruzeiros de granito muito interessantes. Na capela <enorme> da Senhora da Ribeira, 

ricos tectos em caixotões, só imagens de madeira, encostadas a pinturas ordinarias em madeira. 

Mas o mais curioso da localidade é a veneração, extraordinária, de que o proprio padre se sente 

escandalisado [sic], mas sem nada puder [sic] faser, dando-no 

8ª 

a impressão de que estamos num paiz selvagem: Um é o Senhor da Veiga
732

, á beira duma 

estrada, já fora da vila, coberto por cima com umas fragas e dos lados com pedras empilhadas, 

completamente aberto, dentro entalado nuns penedos, o senhor da Veiga, Cristo pregado na cruz 

em granito, muito tosco, sempre alumiado e com vasos com flores, outra em sentido oposto e 

num caminho velho perto duns castanheiros, metida num buraco com uma gráde, uma senhora 

em granito, arte de pretos, em meio corpo ahi 0,25 centimetros, com um manto que parece 

camisa de criança, é a senhora da Carrásca
733

, advogada das dores de cabeça. 

Matriz – junto foto da frontaria, nela quiseram ficar varios moradores da terra, entre os quaes 

um legionario, meu companheiro de investigações e pessoa conhecida na terra. 

Veja V. Exa a maravilha desse portico
734

 e examine com uma lente a ornamentação de anjos á 

volta do arco. Nos dois nichos 6 figuras em granito
735

, muito mál feitas. Diz o padre que duas ou 

creio que 4 são apóstolos e os outros não sabe. São caras horríveis, e para mais um gracioso 

pintou-lhe os lábios de encarnado e os olhos de branco, de modo que é um horror. 

Interiormente, nem um santo ou santa de granito ou pedra de Ança. 

Tem dois túmulos romanos
736

 debaixo de arcos, um deles conservando ainda um epitáfio, muitas 

siglas pelas paredes, tanto interiormente como exteriormente. Por cima dum dos túmulos uma 

figura em meio corpo, talhada na propria pedra
737

. Os santos de pau, são mal feitos, sem arte 

nem antiguidade. Tem num dos altares lateráes uma senhora da Piedade em madeira, bastante 
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grande
738

 que não é má, de resto imagens conventuaes, trasidas [sic] para aqui certamente dos 

conventos, desmantelados do concelho, Ribeira, Freixinho e Tabósa. 

O sr. abáde, teve a pachorra de me mostrar aquilo a que chama o seu museu e que na verdade é 

digno disso. 
739

Entrando numa especie de casa forte, encontramos varios armarios de castanho e ainda um 

grande e fórte arcáz. Aberto este, mostrou-me as alfaias de prata de que desconhece a origem, 

mas que é facil de prever que eram desses conventos: Uma grande e riquissima cruz de prata, 

uma custódia de um tamanho e pezo enorme, conservando ainda a caixa de couro encarnado 

dourada e forrada a seda, rodeada de pedras preciosas. Uma enorme caixa hostiário de prata 

dourada, turibulos, mais cruzes, naveta etc, tudo em prata, e ainda um bom prato flamengo, com 

cruzes ao centro e gomos e letras goticas, que o padre diz, que o Director do Museu de Viseu, já 

lhe quiz comprar. Abertos os armarios dos paramentos, ali encontramos de tudo o que é rico e 

bom. 

É notável uma casula roxa, com tecido de brocado, com assuntos chineses, e um grande frontal, 

primorosamente bordado a seda, tendo ao centro bordado a seda e ouro alcachofrado em 

tamanho enorme as armas do convento de Tabósa. É uma preciosidade. Amontoam-se depois 

todos os tecidos e brocados e profusão de lhamas. 

Que maravilhosas coisas ali se podiam aproveitar, mas o padre é inflexível, nada quer vender, 

nada. 

Nada conhece na região daquilo que eu pretendo. Visitei o convento da Ribeira, vulgarmente 

aqui conhecido só pelo Mosteiro. Nada encontrei, ruínas e só ruínas, tudo a cair. O convento é 

de um particular, a igreija é da Camara de Sernancelhe. 

Regressei depois a Viseu, meu ponto quasi sempre de partida. 

9ª 

Tive de cortar um pedaço ao fundo da 8ª pagina, porque lhe caiu um borrão de tinta quando 

estava a rever essa pagina, queira V. Exa. desculpar.  

Segui depois para o Carregal do Sal, dali segui para Alvarelhos, localidade perto onde me 

tinham avisado que a viscondessa, estava com tudo em venda. Tem esta ali um enorme solár, 

estilo D. João Vº com capela ao lado, de formosa arquitectura e de grandiosa amplidão. 

Escreveu-me para Viseu e envio a carta desta senhora. Tem na verdade, tudo em venda, solar, 

quintas, mobiliario etc. Encontrei ali de notavel o seguinte: Uma rica mobilia <pau santo> Dom 

João Vº de formosa tálha, com canapé e 12 cadeiras, um contador formosissimo e de forma 

extravagante
740

, (peça muito rara) um baú de madeira com 2 gavetas por baixo, 1 pár de 

serpentinas de prata, algumas mesas interessantes, e na capela, um formoso Cristo com uma rica 

peanha e esta com figuras, embutidas em marfim. O Cristo é curioso, porque tem os braços 

erguidos á altura da cabeça. Não levava chapas carregádas nos chassis, de forma que na semana 

que vem tenho de ir a S. Gemil, acompanhar a Aurora e pequeno e como esta terra, fica no 

caminho irei por lá, e tirarei fotos a tudo o que fôr de interesse. 

Nada V. Exa. dispende com isto. Não encontrei na capela nada de menção, altar rico mas usual 

Renascença, imagens de madeira sem arte ou valor. Fui depois a Currelos, como já disse 

adquirir as coisas em vista, e o padre avisou-me que na Capela do Carregal do Sal, descobriu 

escondida uma imagem de Santa Comba
741

, mas que não tendo vagar para lá me acompanhar 

isso ficaria para outro dia em que eu o prevenisse, fica isso para quando fôr a S. Gemil. 

Segui para Vila GarciaVila Garcia a adquirir as imagens e regresso a Coimbra. 

Terminando este relatorio, sou de V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – Acabo de receber um postal ilustrado de V. Exa. com data de 29 de Braga, seguirei as 

instruções nele contidos nada adquirindo mais, até novas ordens. 
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Em 29, conforme V. Exa. verá pelo postal que junto, o padre de Canas despachou a imagem, 

que já deve estar na estação de caminho de ferro. 

 

[Anexo]  C/C das despesas da 2ª parte das minhas viagens, em Agosto de 1939 

 

Saldo da 1ª conta…………………………………………..………………….337$50 

Alimentação e diaria, em 11 dias, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,  

média 20$00…………………………………………………………..220$00 

Correio a diversos……………………………………………………………….5$00 

Viagem de um dia em 19, de automovel……165k………………………..….140$00 

Camionete em 22 de Viseu a Sernancelhe e regresso a Viseu………………....32$00 

Camionete em 24 de Viseu a Carregal do Sal………………………………….12$50 

Em 27, regresso, tomando a média do Carregal a Coimbra……………………10$00 

10 fotos enviadas agora e destas uma prova de cada e Revelagem…………….18$00 

      Total…………………..437$50 

 

Saldo da 1ª conta……………………………………………………..337$50 

      ____________________________ 

    Tenho a receber……………………….100$00 

 

Portanto acrescentará a conta da pg. 2ª de esc.: 6.550$00 

  Meu adiantamento agora…………100$00       6.650$00 

 

Coimbra em 31 de Agosto de 1939 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota ---Não descrevi aqui, nem mesmo havia o direito para isso, das contas que se seguiram do 

Carregal até Nelas. Alcafache etc, até ir buscar as duas imagens de Vila Garcia. 

Tenho em meu poder ainda chapas Cinco, resto das duas caixas. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Setembro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 2 de Setembro de 1939
742

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exas tivessem chegado bem. 

Ficámos muito apoquentados, por vermos V. Exas. como vinham, e Deus queira que os 

negocios de V. Exa. não sofram prejuiso [sic], e o mais essencial, é que V. Exas. os tres tenham 

sempre muita saude e durante largos anos. 

Isto é o essencial, os negocios ficam para um plano secundário. 

Envio hoje e junto guia das coisas de V. Exa. em 4 caixótes, a santa de Canas de Senhorim, veio 

hoje, veio aqui a casa para eu ver como ela vinha, tornei a encaixotar rapidamente, e enviei 

junto com as outras coisas. 

Como V. Exa. verá tem uma inscrição gótica, na báse, gravada na propria pedra, por o 

carroceiro estár com pressa, não pude faser-lhe o decalque para a copiar. 

Quando um dia V. Exa. tiver vagar e boa disposição, rogo ma envie, pois tinha desejo de saber o 

que diz. Como tenho dito esta imagem foi muito pretendida pelo sr. Visconde de Pedralva, mas 

em face das ideias liberais deste senhor o padre nunca lha vendeu. Canas de Senhorim, foi 

noutro tempo concelho e pertencia á coroa, diz isto e muito mais o livro do padre Carvalho da 

Costa em 1708. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Setembro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 5 de Setembro de 1939 

 Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a agradecer a carta registada, de 2, e junto o cheque de 4 mil 

escudos.
743

 Hoje recebi um postal ilustrado ao qual respondo. O meu relatorio extenso doc: e 

fotos, foi enviado e registado de Coimbra, para O Grande Hotel do Porto, em 31 de Agosto, com 

o registo Nº 69433. 

Em 1 passáram V. Exas. por esta cidade, e em 2 sábado o Silva, recebeu-o no Astoria e diz ele 

que o reexpediu, para Lisboa, rua de Sam Bento nº 187. Deveria ahi chegar em 3 domingo. Mas 

aqui aos domingos não entregam os registos e possivelmente ahi tambem não, de modo que 

talvez V. Exa. já esteja de posse dele, recebido depois de V. Exa. escrever o postal il. 

No sabado telefonei para o Astoria e o Silva disse-me, já recebi e mande novamente para Lisboa 

a sua carta registada, hoje telefonei-lhe a comunicar que V. Exa. ainda não tinha recebido, e ele 

confirmou o que disse em 2. 

Não sendo natural perder-se pois nunca aconteceu tal coisa, com as nossas correspondencias, 

rogo a finesa [sic] de esperar até quinta-feira 7 e não recebendo neste dia imediato me escrever 

afim de eu mandar na sexta-feira a 2ª via de fotos (pois tenho as minhas) e copia do meu 

relatorio. Nada está perdido, a não ser algumas coisas que lá venham, ir parár ao conhecimento 

de terceiros. 

V. Exa. fará tambem a finesa de verificar se o envelope, terá o lacre partido e sináes de viciação, 

isto no caso de ainda receber. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Setembro 1939, 

manuscrita. 

Coimbra em 8-9-39 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a dizer que recebi carta registada de V. Exa. de 5 do 

corrente, contendo 2.650$00
744

 saldo de contas, que penhoradíssimo agradeço e mais 100$00
745

 

que hontem 7, fui entregar á Sª Maria da Conceição. 

Expliquei-lhe que V. Exas paráram aqui na sexta-feira passada, muito repentinamente por causa 

da declaração da Guerra, e que não puderam ir a casa dela, que V. Exa. me mandou agora uns 

dinheiros saldo de umas contas comigo e que enviou mais 100.00, para eu lhe ir entregar. 

- Disse “ai o meu menino”, que se não esquece nunca de mim. Fez os maiores louvores a V. 

Exa. e fes tambem muito a mãe de V. Exa. É uma velha simpática e educada, que se vê bem, o 

Bom meio em que viveu. 

Sciente de tudo o que V. Exa. na carta me diz e que será fielmente observado. 

Não conheço a imagem do homem de O. De Azemeis já á mezes que não estou com elle. 

Deste meu segundo relatorio
746

, desejava dar uma resposta a algumas entidades, isto para eu não 

fazer parte de malcriado. 

Para isso desejava que V. Exa. o leia novamente e em face das fotografias, me disse-se aquilo 

que não prestava
747

, afim disso mesmo eu comunicar. 

E ainda aquélas outras que um dia, V. Exa. quizesse comprar
748

, afim de que eu explicasse ás 

entidades, que as deveriam esconder, por causa de futuro inventário, etc. 
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Não acha V. Exa. conveniente? 

Recebi hoje o postal il. que muito agradeço, bem como a traducção da inscrição. Julguei que 

fosse outra coisa, ou que mesmo sendo o nome da pessoa que a mandou fazer, fosse isso de 

pouca importancia, visto a grande nobreza que naquela terra existiu. Assim fiquei desoládo com 

a noticia. 

Há mezes o Arnaldo Soares do Porto, escreveu-me e depois veio aqui e acerca do seguinte 

assunto: que pretendia comprar Bandeiras
749

 de igreijas; não liguei importancia ao caso. Mas 

agora nestas viagens, encontrei em algumas partes os vestigios da passagem do Roza de 

Tondella. E espantado fiquei quando um padre me disse que o Roza tambem andava á procura 

de Bandeiras. Afinal Bandeiras, são aquelles quadros em tella, com pinturas dum e doutro lado, 

que espetádas num páu, levam nas procissões. Algumas são autênticos mônos, mas outras são 

boas e revelando grande antiguidade. Certamente estas coisas, não sam para V. Exa pois nunca 

me falou em tal genero de antiguidades. 

2ª feira, apareceu-me aqui uma mulher de ao pé de Arazede, dizendo que a indicáram para aqui, 

visto eu comprar pedras. Trazia na mão um saco pequeno, mas muito pezado. Contou que 

andando a abrir um poço deparáram com rocha muito dura e cujas pedras eram muito pezadas. 

Um conselheiro de Passeio lá do Burgo, meteu a mulher em funções e ahi vem ela até Coimbra, 

para saber o que era aquilo, e espertalhona, que dizia ela, podia ser registáda. Tenho aqui uma 

pedra pequena, que posso mandar a V. Exa. como amostra registáda, isto no caso de V. Exa. a 

querer mandar examinar. Apresenta vestigios de Carvão, percentagens aurífera, o resto não sei. 

Será Wolframio, assunto muito apreciado em tempo de guerra? 

Arazede, é concelho Montemor o Velho, estação c.f. e perto do mar. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 19 de Setembro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 19 de Setembro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo a saude de V. Exa e de Exma. Senhora Dona <Amelia> e Senhor Dr Julio. A 

Aurora e pequeno, já á [sic] dias que estam para S. Gemil. Quando os fui acompanhar, fui a 

Alvarelhos, e fotografei o contador em que tinha falado e V. Exa
750

 por ser curioso, envio a foto, 

está com uma côr preta que parece charão, mas dos lados e noutros pontos com vestigios de 

dourado. Será Hispano-árabe ou chinez, não sei, dos lados tem dois argolões de ferro. 

É pertença como disse da Dona Branca de Sampaio Mello e Castro, que tem tudo em venda 

incluindo o solar e quinta
751

. 

Tirei tambem a foto de uma magnifica mobilia de pau santo estilo D. J Vº que é uma beleza em 

arte e conservação. 

Por aqui nada de interesse. Vieram-me há dias prevenir que uma senhora rica da Abrunheira, ao 

mandar desmanchar um predio ali encontraram uma imagem de marmore. Esta dama vive em 

Verride
752

. 

Do inventario artistico, cá continuam. 

O fotografo Abreu, mandou-me por varias vezes, fotos que tenho aqui. Eu mostrei-lhe até a 

correspondencia de V. Exa. em que declara nada comprár, de modo que lhe disse que não sabia 

se V. Exa as aceitava ou não, visto estár agora resolvido a não fazer despesas, tenho-as como 

digo aqui em meu poder, são interessantes algumas, V. Exa. dirá se quer que lhas envie ou se as 

entrego ao Abreu. 

Acuso recebida a carta registada de V. Exa. com data de 14 do corrente, em resposta ao meu 

segundo relatorio, que muito agradeço. 
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Assim já eu posso escrever ao padre de Forninhos
753

 e tirá-lo da doce ilusão em que vive a 

respeito do S. Pedro e das imagens da Senhora dos Verdes
754

. 

Do Couto do Mosteiro --- tirei foto do Santo Antão e Senhora, mas a chapa apanhando as duas 

imagens e os altares, ficou veláda. A propósito quer V. Exa. que lhe manda as chapas todas que 

aqui tenho e que são de V. Exa?
755

 

Tenho para fotografar em qualquer oportunidade o S. Miguel de Fornos de Maceira Dão e da 

capela do convento o Sam Braz e a Santa Catarina, a senhora da Cabeça já a mandei a V. Exa. 

Igualmente fico com o encargo de fotografar o Santo de chapéu de Sam João de Lourosa. 

Tapete, deve ser o mesmo que me falaram em Viseu e que V. Exa. viu em Braga, para mais em 

casa de santeiro, deve ser do Bispo de Viseu. 

Cruz Gotica de Dornellas, tem V. Exa. muitas iguais e existem muitas em museus. 

Antas-Sam Vicente o padre ficou de mandar a foto. 

Em Sernancelhe o Senhor da Veiga e a Senhora da Carrasca
756

, devem na verdade ser 

romanicas, a devoção por estas imagens dizem vir desde tempos imemoriáes. O que estam é 

numa colocação que faz ver bem que por ali não teem aparecido antiquarios, porque senão já as 

tinham roubado. 

Registo a apreciação que V. Exa. faz ás imagens de S. Sebastião de Abravézes, S. Sebastião de 

Satam e idem Santo Bispo, que em qualquer altura se vendem
757

. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Setembro 1939, 

dactilografada. 

R. 26/9/39
758

 

Coimbra em 25 de Setembro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos para V. Exas., sou a agradecer a carta de V. Exa. com dáta de 22 

do c/ mez. 

Em resposta sou a diser que hontem foram enviadas 77 fotos
759

, trabalhos até agora executados 

referentes ao Inventario Artistico. 

Muitos e bastantes entre eles não devem a V. Exa. convir e depois V. Exa. os devolverá, mas 

vão muitos e bastante curiosos, já de V. Exa. conhecidas as peças em viagens que tem feito e 

outros que possivelmente não conhece. 

Na area do concelho de Cantanhede
760

, verá V. Exa. muitas peças que deveriam ser feitas pelo 

mesmo auctor, com nomes diferentes, mas que pelos panejamentos e rosto bem se conhecem. É 

interessante ver, 2 imagens da igreija [sic] da Varziéla. Um Sam Sebastião de bigóde [sic], 

Renascença, e outra imagem com vestuario de guerreiro da epoca com o competente trabuco 

numa das mãos. Como esta igreija e propriedade era pertença dos Condes de Cantanhede
761

, 

julgo que tambem Marialvas e como combaterão [sic] nas lutas da Independencia [sic] depois de 

1640, deve esta imagem ser copia de qualquer dos nobres desta casa. 

É ainda curioso um Sam Miguel, creio eu, em outra foto, que é precisamente a figura do 

Condestável Nuno Alvares Pereira. 

V. Exa. infinitamente com melhores e mais amplos conhecimentos do que este seu creado, verá 

estas curiosas coisas. 
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Eu teria feito aqui uma escolha metódica das peças fotos [sic] a enviar, mas o fotografo quiz que 

fossem todas, de modo que V. Exa. as escolherá e assim V. Exa. verá que ele cumpre á risca o 

que se lhe disse, isto é mostrár tudo o que se tem feito no inventario. 

Do inventario do Districto de Coimbra, área enorme, como V. Exa. verá está apenas feito e mál 

os concelhos de: Arganil --- Góes --- Cantanhede. 

Com o Inverno á porta pouco mais se fará. O V. Correia encontra-se já á dias a veranear na 

Figueira da Foz, onde tem casa arrendada. O fotografo até ao presente ainda ali não foi 

chamado. 

Eis o que se me oferece diser, sobre estes trabalhos. 

A forma de pagamento ultima, tem sido de 6$00 por foto, mas se V. Exa. entender visto 

estarmos em epoca de economias, e eu já o avisei de que V. Exa. não está presentemente, 

motivo de guerra, comprador de antiguidades e portanto para despesas, querendo é faser-lhe a 

5$00 por cada uma
762

, que ele já ganha bem. O que eu quero é que V. Exa. não tenha grandes 

despesas com estas coisas
763

. Eu sáio agora para Sam Gemil onde vou ter com a Aurora e com o 

pequeno para depois os recondusir [sic] a Coimbra, de modo que peço a V. Exa. para não dár 

qualquer resposta senão depois de 29 do corrente, data em que regressamos aqui. A rapariga tem 

passado ultimamente mal do coração, lesão muito adiantada, 
764

 mas o Dr. Vergilio de Aguiar 

medico disse-nos que os banhos para o reumatismo lhe fasiam bem, visto ser o reumatismo uma 

das causas da lesão, em todas as correspondencias muito correctas, que o rapaz me manda, 

parece de homem já, queixa-se ela da Guerra e da paralisação dos negocios e eu com o meu 

optimismo estou-a sempre animando. 

Depois de os aqui instalar de novo e em princípios de Outubro, irei dár mais uma volta, a 

fotografar o que ainda não foi, incluindo a senhora da Cabeça em ponto inteiro e S. Miguel de 

Fornos de Maceira Dão e ainda os santos todos da capela da senhora da Cabeça (Santa Catarina 

pequena, e o tál Sam Brás de que V. Exa. se arreliou etc) e imagens de Castro Daire.
765

 

Minha primeira etape por concelho de Nelas onde tenho a fotografar um Sam Bento particular 

que ali apareceu. Em Senhorim o tal E. Santo da mulher Sardinheira, e o MAGNIFICO SAM 

PEDRO DE SANTAR, maravilha, em que todos os outros até agora vistos são cousas 

secundarias. Apesar da proibição de V. Exa. por este bastante tenho trabalhado para o adquirir, 

correspondencia enviada, mas nem respondem. 

Todos estes informes fazem parte dos meus dois ultimos relatorios e ainda da rapida conversa 

que aqui tive com V. Exa. 

Já V. Exa. sabe que estas despesas de viagem são pequenas, pois são reduzidas ao minimo, 

dentro dos minimos, e ainda tenho algumas chapas pagas já por V. Exa. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Outubro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 1 de Outubro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a diser [sic] a V. Exa. que chegamos ontem de S. Gemil, e 

que vim encontrár a carta de V. Exa. com data de 26 findo que agradeço. 

O homem não gostou muito, mas presuroso aceitou o preço de 5$00 por cada foto, são 77, ao 

todo, portanto 385$00
766

. 

Cheguei portanto ao que eu queria, porque os preços anteriores erão caros. Pode V. Exa. 

mandar-me esta importancia em vale do correio. 
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Sam Pedro de Santár, quando de fugidia estada de V. Exa. aqui em casa, em 1 de Setembro, 

fugidia por ser apenas de uns escassos minutos
767

, eu disse a V. Exa. verbálmente que tinha em 

vista um rico Sam Pedro em Santar
768

, que o padre me tinha recebido muito bem, que ficou de 

falar com a comissão, mas que sendo Santar terra de titulares todos residentes em Lisboa e 

Coimbra, possivelmente V. Exa. teria que por Lisboa pedir a quaesquer destas pessoas que 

devem ser visitas de V. Exas. Tinha metido nisto tambem o paroco de Canas de Senhorim, que á 

dias me escreveu disendo que tendo escrito ao seu colega de Santar, este ainda lhe não tinha 

respondido, sobre a minha pretensão. Não tratarei mais do caso, se porventura ele não lhe 

mandar foto do Sam Pedro, pode V. Exa. mandar lá sósinho [sic] claro, o Abreu, que ele vai 

onde V. Exa. quiser. Das fótos enviadas, é tambem muito curioso o interior da igreija da Tocha, 

que no altár mor a charola, tem o feitio aqui do jardim da manga. Está o Vergilio Correia para 

fóra, continuando tudo parado. À [sic] cinco dias que nesta região do centro está uma invernia e 

chuva tremenda, a práia de Coimbra com a cheia do Mondego foi parár ao Choupal e a maioria 

dos barcos de recreio espatifaram-se de encontro aos paredões do cáis. 

Logo que o tempo melhore irei tirár as outras fotos que faltam, conforme V. Exa. deseja. 

Recomendações nossas para todos. De V. Exa. muito obgº. 

a) A. Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Outubro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 4 de Outubro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos respeitos para V. Exas, sou a acusar recebida a carta de V. Exa. com data de 29, 

registada, contendo tambem um vale de escudos 500$00, o que tudo agradeço
769

. 

Junto a V. Exa. um recibo de liquidação do fotografo 385$00
770

 

Fica em meu poder para despesas da viagem a iniciar logo que este máu tempo acabe a 

importancia de escudos 115$00
771

, portanto dinheiro sempre á ordem de V. Exa. 

Do V. Correia, como naturalmente é doido, continua este lindo tempo veraneando na Figueira 

da Foz. 

Não tenho por hoje outro assunto a comunicar a V. Exa. pelo que peço apresentar os meus mais 

respeitosos cumprimentos á Exma Senhora Dona Amelia e Exmo Senhor Dr Julio. 

De V. Exa com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Acuso o lindo postal hoje recebido em 7, dia em que vai esta carta, não a tendo mandado mais 

cedo, devido estar á espera de qualquer noticia mais, que eu tivesse a dár. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Outubro 1939, 

manuscrita. 

R. 31/10/39
772

 

Coimbra 28 de Outubro de 1939 

 Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, muito desejamos a saude de V. Exas.. 

Acabam de me avisár que o Museu de Vizeu, comprou o S. Pedro de Santár em muito boas 

condições. 

Perdeu V. Exa. uma peça preciosíssima e um dia me dará razão quando a vir no dito Museu. 
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Eu tinha muitas possibilidades em comprar esta peça mas V. Exa. avisou-me para eu não 

comprar. 

Perdemos os dois. 

O Museu de Coimbra está fotografando e o de Vizeu está conservando antes do inventario. 

De V. Exa. com a maior consideração 

Mto. Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Novembro 1939, 

manuscrita. 

Coimbra em 2 Novembro 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejamos a saude de V. Exa da Exma Senhora Dona Amelia e Exmo Senhor Dr. Julio. 

Em m/ poder as cartas de V. Exa. com datas de 27 e 31 p.p. 

Em resposta á carta de 27, sou a dizer a V. Exa. que já em tempo tinha deixado entabulado a 

compra das imagens do Monte, Vila de Jgreja a que V. Exa. se refere nesta sua carta, de modo 

que imediato telegrafei ao meu agente em Vizeu para tratar disso e no dia seguinte escrevi e 

mandei tambem comprar o outro S. Sebastião, que está mutilado que estava em Abravezes e que 

corresponde à foto Nº 1 < 2º Relatório > de modo que se V. Exa. não quizer fico com elle, visto 

foi em conta. 

Devem estas imagens chegar hoje á tarde na Camionete. 

Hontem dia de todos os Santos, estive em Eixo
773

, perto de Aveiro onde fui a umas Casas 

particulares fotografar uma Santa Barbara em pedra ança 0,56 col. E um E. Santo 0,73 col. 

pedra ança. E ainda um santo? nome não sei em madeira col. e ainda um pelicano em madeira 

(passaro a sangrar o peito, com os filhos em baixo). Já á muito que me tinham indicado estas 

coisas mas as Cartas de V. Exa. de agora, animáram-me ir até lá tirar as fotos. Em face da Carta 

de 31 vejo que V. Exa. vem agora sabado com o que muito nos regosijamos. O padre de Santar 

é um mariola e intrujou nos muito bem. 

Eu sáio esta noite, devendo cá estar o mais tardar na 2ª feira, vou ao Concelho de Nellas, tirar as 

fotos que faltam, incluindo as da Capela do Convento de Maceira Daõ, dando assim 

cumprimento a uma carta de á pouco tempo em que V. Exa pedia isso. Arranjarei assim um 

grupo de fotos e Relatorio, para V. Exa. em Coimbra se entreter. 

Tratarei da Chineza (Santa) do Seminario de Fornos Algodres. 

Junto a Carta que o mez passado o irmão do Bispo me escreveu. 

V. Exa crendo [sic] parar por esta sua casa no Sabado ou domingo já cá vê as coisas. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Novembro 1939, 

dactilografada. 

Coimbra em 8 de Novembro de 1939 

 Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo que tenham passado bem. 

Com este tempo horrível ainda não pude sair para a Beira. 

Vendi ante-hontem uma papeleira e outro movel para Braga e despachei hontem tudo e para 

aproveitar a carroça, enviei as compras de V. Exa. para Lisboa, e junto guia. Nos tres caixotes 

vão as tres imagens e ainda a cabeça e a mão de uma dellas e o batente de ferro.  

Envio a junta terrina apenas para V. Exa. me diser se é de boa qualidade como julgo (India) pois 

aparecem aqui de vez em quando uns compradores para estas coisas, e se pedindo 700$00 é 

pouco. 
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No sabado escrevi ao sr. Raul Lino mas ainda não respondeu, o Abreu fotografo disse-me 

hontem que nos Monumentos Nacionaes, estam á espera dele. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obrigado 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Novembro 1939, 

dactilografada.
774

 

Coimbra em 14 de Novembro de 1939 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exas. tivessem chegado bem. Andei toda a semana passada em viagens 

a ver se conseguia encontrár alguma coisa de positivo para V. Exa. e duas vezes fui a Eixo, por 

causa das imagens que mostrei a V. Exa. as fotos, mas até ao presente nada consegui e 

especialmente o Espirito Santo. Sáio já para as viagens da Beira, fique V. Exa. descansádo. 

Encontrei a carta de V. Exa. aqui em casa á qual respondo. Imagem da capela da Casa Velha, 

perto de Soure, não a vendem, pois o padre de Soure é refractario a qualquer venda. 

Do Espirito Santo de Eixo, como o dono vive em Chéllas espero resposta á carta que para esses 

lados de Lisboa, escrevi neste sentido. 

Das imagens que foram para Lisboa em 3 caixotes, o santo que levava a cabeça mesmo ao cimo 

era a cabeça solta do Santo Bispo, pois todos os outros foram bem arranjados, recomendarei o 

melhor possivel de futuro. 

Das n/ contas a que V. Exa. se refere, o santo da espada V. Exa. fará o preço que entender. Do 

quadro de igreija que V. Exa. aqui viu na parede, tela ou bandeira são 50$00, embalagem dos 

tres caixotes e carroça são 48$00. 

Resumo: 

 S. Sebastião……………….800$00 

 Santo Bispo……………….600$00 

 S. Sebastião……………….300$00 

 Batente de ferro…………...100$00 

 Esta embalagem e carróça….48$00 

 Santo de espada……………200$00 

 Tela ou bandeira…………….50$00 

    _______________ 

           2.098$00 

Tenho vendido algumas coisas, mas peças de mobiliario insignificantes, pois coisas de valor não 

tenho,como V. Exa. tem visto. 

De V. Exa. muito obrigado 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Novembro 1939, 

manuscrita. 

Coimbra em 21 de Novembro de 1939 

Excelentíssimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos respeitos, sou a agradecer o envio da carta de V. Exa. com data de 15 e junto o 

cheque de liquidação de nossas contas, da importancia [sic] de 2.200$00. 

Neste doutro envio de V. Exa. anterior, tenho em m/ poder um saldo para viagens de Esc: 1º 

envio 115.00 

        2º  “       102.00   217.00 

Com referencia ás imagens do Eixo, da Sª Barbara muito feia desisti por nada fazer com a dona, 

que pede dinheiro demasiádo. Do Espirito Santo o dono
775

 prometeu vender-mo. 
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Inventario artístico – o fotografo já tem varias boas fotos para V. Exa. de Means – Tentugal – 

Maiorca etc. etc. 

Quadro em painel que V. Exa. comprou e liquidou – já está arranjado para despachar, mas não 

fazendo diferença, mando-o no regresso da viagem. 

Raul Lino – respondeu á [sic] poucos dias á minha correspondencia a mandar dizer o que 

queria. Enviei-lhe fotos armario e mobilia imperio. Do contador não mandei foto, porque ainda 

o não comprei. 

Viagens – Sáio esta noite sem falta nenhuma, de lá direi a V. Exa. as minhas noticias. 

De V. Exa. com a maior consideração 

Muito Obrigado 

a) Antonio Saraiva Nunes  

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Castro Daire, 26 de Novembro 1939, 

manuscrita.
776

 

Exº Sr. E. Vilhena 

Castro Daire 26-11-39 

Santo Amaro –altura 0,60 não escavado nas costas. Na cabeça capacete em gorro na Cabeça 

[sic]. Barbas compridas. Mão esq. 1 livro. Direita 1 Bengala c/ Rozario e uma cruz. Hábito de 

frade. Sem defeito. 

Telegrama – Saraiva – Pensão Clemente – Castro Daire 

___ 

Junto envio a foto á la minuta para ser mais depressa. Foi o Dr. que a indicou. Para não perder 

eu aqui mais tempo, rogo favor de V. Exa. enviar já telegrama com preço que me dá. Desculpe o 

papel mas está o correio a partir. 

Desta viagem creio que de pronto mais nada se arranja. Creio e é certo é uma tragedia esta 

viagem. 

Envie pois V. Exa. já o telegrama. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, S. Pedro do Sul, 29 de Novembro 1939, 

manuscrita. 

S. Pedro do Sul 29 – Novembro 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Junto guia desp. hontem em C. Daire do Sº Amaro. 

O facto de eu ter pedido a resposta por telegrama foi por o facto do preço que o paroco de Mões 

fazia, ser um pouco elevado. 

Tive que dar uma boa gratificação ao Dr. de modo que pouco resultado deu. 

Logo agora no tramuei [sic] para Vizeu, onde vou fazer a ultima tentativa junto do Bispo. 

Em Castro Daire só recebi um telegrama de V. Exa. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Dezembro 1939, 

dactilografada.
777

 
Coimbra em 5 de desembro de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Dando conta da minha viagem do mez findo ao districto de Vizeu, vou relatar. 

Saida de Coimbra em 21 á noite em regresso em 29 de noite, total 8 dias em viagem. 
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Em 22 fui ao convento de maceira Dão, à tal capela da senhora da cabeça, onde tirei foto nº 1, 

do Sam Braz
778

, <0,70m e colorido>, cabeça muito mutilada como poderá ver, separada do 

corpo, foto nº2, da tal Santa Catarina
779

, pequena, ahi 0,30 que está por cima de um nicho 

exterior da capela, não pode ficar mais visível, visto que não havia ali escadas nem elementos 

para a tirar para baixo, e voltei a fotografar a tál senhora da cabeça, foto nº 3
780

, que descrevi em 

meu relatorio de 16 de agosto de 1939 e de que nessa data mandei fotografia ainda melhor do 

que esta. Era impossivel tirá-la para baixo, primeiro não tem altar em que por detráz se possa lá 

chegar e em segundo lugar está a grande altura, nem mesmo com uma escada de pedreiro se 

podia lá ir buscar, porque para isso era necessario, arranjar pessoa que se quizesse arriscar a 

traze-la cá para baixo, e se por acaso se partia éramos ali mortos
781

, pois como já disse é santa 

de grande veneração e romaria em agosto de cada ano, veja V. Exa. sobre isto o que diz o Pinho 

Leal, na parte referente ao Convento de Maceira Dão. O convento e capela, são pertença 

particular de gente riquíssima, que vivem uns em Lisboa, e outros em Tibálde, perto de 

Mangualde, são a familia Rosado. O Sam Bráz e a Santa Catarina, não digo que não vendam
782

, 

mas a Senhora da Cabeça, nunca. Foi esta viagem feita a pé, como da 1ª vez em agosto, e no 

comboio um pequeno espaço até ao apeadeiro de Maceira-Alcafaxe [sic]. Viagem longa e árdua, 

indo como da 1ª vez acompanhado por um homem. 

Dia 23, sahi de Nellas em automovel e fui á séde da freguesia de Alcafáxe, e fui de automovel 

para dar cumprimento á carta que junto envio – e que nesse mez tinha recebido, e para traser no 

carro a rica senhora da Piedade, que ali me deveria estár reservada. Mas fatalidade desta 

viagem, estava neste dia o povo em revolta
783

, abandonado dos seus trabalhos agrícolas e em 

casa e eu desprevenido por aqueles quelhos e ruelas, fui ter á casa do padre. Este não estava, 

desgostoso do sucedido: de manhã tinha avisado o povo de que alguem que ele estimava (e esse 

alguem era eu) ali chegaria pela parte da tarde para levar a senhora da Piedade, e nessa ocasião 

ele padre mandou juiz da irmandade com os outros membros á capela no meio do povo, capela 

antiquíssima, com alpendre como se encontram algumas nesta região, para levarem para a 

residencia dele a dita senhora da Piedade, mas o povo revoltou-se – ainda fez menção de os 

sinos a rebate querer tocar e a senhora não deixou sair da sua capela <de> varios centos de anos. 

Isto me contou a creada a chorar junto do ribeiro a lavar, e que eu desculpasse, mas que o 

senhor abade envergonhado, corrido e vexado tinha ido para a sua anexa de Lobelhe. Vim triste 

e abatido, porque contava com esta imagem
784

, e a minha resolução de ir para a Beira, motivada 

foi em parte, julgando uma boa peça enviar a V. Exa. Nesta viagem me acompanhou 

gentilmente o Luiz Candido Tavares
785

, filho do general aposentado Tavares de Nelas, gente 

muito minha amiga e que ali me tem coadejuvádo bastante. Não quiz abandonar a terra de 

Alcafáxe, apesar do povo estar desgostoso com o seu abáde, sem ver a matriz, que eu já sabia 

nada ter, e efectivamente nada tem de notavel a não ser a sua grandesa [sic] de igreija ampla de 

bons altares renascença de rica talha, mas nada, nada em pedra, nem ao culto, nem arrumado. 

Tive ainda coragem, o motorista era dali conhecido o Luiz Cândido tambem de visitar a capela 

da Senhora da Piedade e de ver esta rica imagem dum tamanho ahi de 0,70 de alto
786

, sentada 

com seu filho nos braços, colorida. E depois veio-me ao pensamento ao ver a gente do povo, 

humilde e ajoelhada, sem dár fé quasi da nossa entrada, que o padre fez mál em querer tirár ao 

povo a imagem dos seus pensamentos e devoção. Para mais é esta capela grandiosa para este 

povo, a capela chamada da Senhora da Piedade, visto que mais nenhuma imagem aqui existe. Vi 

tambem que este padre é um pouco leviano, visto querer tirár ao povo o que ele tinha de mais 

grato. Emfim sahi dali, sem ser encomodado, o que talvez me acontecesse se eu, tivesse ido a 

pé, o que tambem não podia ser, por a distancia ser enormissima, e na vespera ter andado muito. 

                                                      
778

 Sublinhado manuscrito. 
779

 Sublinhado manuscrito. 
780

 Sublinhado manuscrito. 
781

 Sublinhado manuscrito. 
782

 Sublinhado manuscrito. 
783

 Sublinhado manuscrito. 
784

 Sublinhado manuscrito. 
785

 Sublinhado manuscrito. 
786

 Sublinhado manuscrito. 



398 

 

Se um dia no verão por esta linda região, V. Exa. aqui passar faça seu ponto de partida na vila 

de Nellas e depois de visitar a casa acolhedora do sr José Tavares Morais da Cunha Cabral
787

, 

General reformado, e onde depois verá o meu presado amigo Luiz Candido Tavares
788

, filho 

daquele oficial, V. Exa. deverá ver estas coisas e com ele informar-se desta trágica viagem. 

Aproveitei a tarde deste dia, para na vila de Nelas tirar algumas fotos que por virtude do máu 

tempo, nada boas ficaram. Junto essas fotos que vou a descrever. A Nº 4 representa o Sam 

Thiago, que na igreija matriz de Nellas, se encontra na capela privativa do senhor General acima 

descrito e que tem a data (a capela de 1542), mandou-a vir para seu solar, para eu o fotografár
789

 

já quasi á noite. Tem o sam Thiago, caido para tráz da cabeça seu chapeu, com a respectiva 

concha e na mão esquerda um páu onde tem presa uma botelha, tem de altura 0,60, mas os 

filhos são riquíssimos, teem todos adoração por esta peça e em quanto o mundo fôr mundo, 

nunca a vendem
790

. 

Em casa de outro cavalheiro de meios muito modestos, de vida tambem modesta mas de fartura 

e bom viver, eu fotografei um Sam Bento
791

, em que as petisas [sic] da casa me pediram para 

ficar junto do santinho, eu assim o fiz eu junto envio a fotografia. Este Sam Bento, (como está 

escrito na base) tem 0,57 de alto e a chapa partiu-se, motivo do risco que nela se vê. Este Sam 

Bento, tem a falta apenas da dobra da bengala. É idêntico a um que em tempos aqui vendi a V. 

Exa. Devo declarar que todas as peças que estou descrevendo, Sam Thiago e Sam Bento e ainda 

todas as outras são de pedra de Ança. 

Este possivel é que se venda
792

, devendo V. Exa. diser o preço, que dá. 

É do Vergilio Pais, empregado da administração do concelho de Nellas. 

Em 24 fui a pé com um homem para o antigo e extinto concelho de Senhorim, hoje anexado a 

Nellas. 

Vim aqui para fotografar a imagem do Espirito Santo, existente na capela do solár dos antigos 

Capitães-Móres, capela que é hoje pertença da senhora Henriqueta Sardinheira, a que me referi 

em meu relatorio de Agosto com data de 16, mas como da anterior vez, não consegui lá entrar 

porque esta dama sendo vendedora de sardinha por atacado ali não se encontrava apesar de ter 

esperado largo tempo por ela. Ficará isto para quando aqui novamente voltar.  

Em 25 sahi de Nellas em direcção a Viseu, tomando a camionete. Em Viseu onde estive todo o 

dia, avistei-me com o irmão do prelado padre Antonio, que é quem resolve e vende as imagens 

de Seminario de Fornos de Algodres e de que V. Exa. me deu a indicação em que me pagava 

pela senhora Renascença, com cara de chinesa 2.000$00 e por o Santo Antão 1.200$00. Como 

todos os padres Jesuítas, nada fiz com ele alegando ele que são coisas preciosas
793

 as que ele 

possue e que só indo aceitando propostas é que um dia pode resolver. Levei-lhe a imagem que é 

parecida com as de Juão [sic] de Ruão a 1.500$00, o maximo que podia oferecer, visto que para 

mim só ficavam 500$00 e destes eu tinha que tirar importantes despesas para quando fosse a 

Fornos de Algodes ao Seminario, para a emcaixotar [sic] e para mil despesas de longas e 

difíceis viagens, nada consegui. Disse-me que recebeu as propostas de V. Exa. sobre o tapete 

mas que o não satisfasiam [sic], visto serem pequenas, que eram coisas preciosas que só pelo 

prato com busto de Imperador Romano, um cavalheiro á [sic] tempos lhe abriu a carteira e lhe 

disse que tirasse os contos de reis que quisesse etc. E muita baboseira eu ouvi mais da boca do 

bruto do padre
794

, que quando tivesse mais imagens de que está esperando, faria depois um 

lote
795

, para rogar com ele a V. Exa. isto quando visse que podia juntar ahi 20 ou 30 contos de 

reis
796

ou mais. Em resumo nada feito por mim. Como fui eu que puz V. Exa. em contacto com 
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estas coisas do Bispado, tapete e santos, rogo a subida finesa [sic] para não oferecer tido para 

ele se lembrar de mim com uma comissão
797

, pois preciso mais do que eles, e é justo. 

Estive depois em casa do sr. Capitão Almeida Moreira, a quem pedi para me deixar ir ao Museu 

fotografar o Sam Pedro de Santar, recentemente ali entrado. Imediatamente deferiu o meu 

pedido telefonando para o Museu e pondo os empregrados ao meu dispor. Tem ele esta preciosa 

imagem ao lado do quadro do mesmo nome de Grão Vasco, em cima duma peanha. Disse-me 

que está considerada como obra valiosa. Não é cavado nas costas, tem de altura 1 metro, tem 

uma mosca [sic] em cada mão e um anel noutra. Pela foto Nº 6, verá V. Exa. esta rica imagem 

que perdeu. Se na ocasião em que V. Exa. mandou suspender
798

 os meus serviços eu os 

continuasse esta imagem estava em poder de V. Exa. á muito. Tinha nessa data tudo preparado 

com as pessoas mais representativas dos concelhos de Nellas e Canas de Senhorim e ainda com 

outras de Santar, aqui residentes. Deu-se caso idêntico, quando V. Exa. mandou suspender meus 

serviços no caso que estava tratando na igreija de Cólos-Samuel, concelho de Soure
799

, que 

algumas coisas eu poderia ter conseguido com os meus amigos D. Luiz de Mello de Soure Dr. 

Freitas de Soure e Antonio Contente Ribeiro (Dr) e depois disso com os santos de s. Silvestre
800

, 

enfim faça-se a vontade de V. Exa. 

Em 25 segui no comboio da tarde para S. Pedro do Sul, dormi nesta localidade e no dia seguinte 

tomei a camionete 1ª das 7 para Castro Dayre. 

Em 26 nesta vila enviei a foto do Santo Amaro, para V.Exa. e em 27 segunda V. Exa. 

respondeu-me por telegrama, comprei encaixotei e enviei a V. Exa. fui sempre relatando o que 

se passava em viagem e de todas coisas que via. 

Em 28 segui novamente de Castro Dayre para S. Pedro do Sul na camionete e aqui depois tomei 

o comboio para Viseu, onde ainda fui faser [sic] mais uma tentativa, para ver se no Bispado 

alguma resolução eu conseguia dos santos, mas nada de positivo. Em 29, tomei á noite a 

camionete para Coimbra, regressando a casa, com uma viagem quasi inutil. 

Comprei e truxe [sic], uma imagem de madeira curiosa
801

, pertencia á capela do solar de D. 

Antero de Aguilar em Castro Dayre, verá V. Exa. a curiosidade dela e ainda ter bigodes, etc. 

Disseram-me lá, ser escultura estrangeira. É a nº 7. 

Esquecia-me doutra foto, que me referi no meu relatorio de 16 de Agosto de este ano. Na minha 

viagem de 22 deste passado mez de Novembro estive novamente em Fornos de Maceira Dão, 

fotografei o Sam Miguel 0,60 que envio a foto nº 8, é uma explendida peça sem defeito algum. 

O padre está resolvido a vende-lo mas já foi disendo que é
802

 por uma quantia elevada e que 

depois de o ter escondido e o povo se ter esquecido dele, deixando passar alguns meses. É 

colorido, sem defeito algum, e pedra de ança. 

Está terminado este trabalho de que envio 8 fotos e ainda outros documentos. 

Vou juntar a conta de despesas de viagem e fotos. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Em Novembro 1939 

C/C das despesas de Viagem desde 21 á noite até 29, inclusive (8 dias) 

 

8 diarias a 20$00……………………………………………………..160$00 

gorgetas a criados etc………………………………………………….12$00 

Correio a diversos……………………………………………………….5$00 

Transportes, em 21 noite de Coimbra a Nellas………………………..14$00 

Camionete de Nellas a Viseu em 25…………………………………….9$80 

C.f. de Viseu a Sam Pedro do Sul……………………………………….5$00 

                                                      
797

 Sublinhado manuscrito. 
798

 Sublinhado manuscrito. 
799

 Sublinhado manuscrito. 
800

 Sublinhado manuscrito. 
801

 Sublinado manuscrito. Na diagonal, manuscrita, a anotação: Comprada. 
802

 Sublinhado manuscrito. 



400 

 

Automovel em 23 ida a Alcafáxe………………………………………25$00 

Camionete de Sam Pedro do Sul a Castro Dayre………………………..7$00 

C.f. em 22 ida e volta para o apiadeiro de Alcafáxe-Maceira……………2$50 

1 homem para me acompanhar ao convento de Maceira Dão e a Fornos  

de Maceira Dão…………………………………………………………10$00 

Ida em 24, a pé para Senhorim e 1 homem para me acompanhar………..6$00 

Regresso de Castro Dayre a S. Pedro do Sul, camionete……………...…7$00 

Camionete em 29 noite de Viseu a Coimbra…………………………….20$50 

C.f. de S. Pedro do Sul a Viseu…………………………………………...5$00 

Mudança de mala e carretos da mesma em diferenes mudas e para  

as pensões………………………………………………………………..11$60 

8 fotos e 2 chapas estragadas e ainda mais as 2 fotos e chapas que empreguei 

em Eixo, quando V. Exa. aqui esteve 

Total 12 chapas e 10 provas 

1 caixa de chapas……………17$00 

10 provas e revelagem………16$00……………………………………..33$00 

 

        Total         333$40 

 

Dinheiro em meu poder 

1º saldo de envio………………….115$00 

2º saldo de envio………………….102$00      217$00 

_________________________ 

Total de despesa………..333$40 

Deu V. Exa.à conta…….217$00 

  Resta……116$40 

 

Em Castro Daire, embalagem do Santo Amaro e foto-rapida_______25$00 

 

Total em debito………………………………………………………141$40 

 

Coimbra em 5 de desembro [sic] de 1939 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Em aditamento ao que ficou dito, esqueceram-me algumas coisas que vou diser. Neste momento 

trava-se mais aguda a luta em Viseu entre o Governador Civil e este tendo ao seu lado todos os 

intelectuaes e povo, e do outro lado apenas o Bispo e o irmão, a quem ninguem grama, nem 

catolicos [sic] nem ninguem, nem os próprios padres. Diz obedecer só a Roma, vexa os 

catolicos e os padres, não liga importancia a ninguem. Os padres mais dele e até ao presente 

contam-se dois, escrevem cartas anónimas ao Governador Civil e este descobre a brincadeira e 

manda-os prender. Ele e irmão tratam de arranjar santos e outras antiguidades pelas igreijas 

onde podem chegar
803

, por sua vez o Capitão Almeida Moreira faz o mesmo. E outros padres 

vendem a mim a outro qualquer sem se importarem com qualquer dos dois. No dia 1 do corrente 

foi aqui a inauguração do C.D.A.C. veio o Cardial [sic], vieram quasi todos os Bispos de 

Portugal ou mandaram, o de Viseu, não veio, nem mandou. É assim uma luta surda. A santa 

com cara de chinesa e que digo que se parece com as imagens de Juão [sic] de Ruão, foi 

arranjada pelo irmão do Bispo na igreija de Sam Thiago de Cassurrães
804

, antiga vila a 2k de 

Mangualde. Se ahi tiver o livro de obras de Juão [sic] de Ruão V. Exa. veja se ele diz alguma 

coisa a respeito dalguma obra deste escultor que viesse para essa vila. Em Gozende, contaram-

me em Castro Daire, além de dois Cristos de cobre dourado Romanicos, um em casa do padre e 
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outro na sacristia, existe também ali um prato igual ao que está no Bispado de Viseu e que o 

irmão do Bispo, faz tanto cavalo de batalha, isto é, com Busto de Imperador Romano. Para 

apanhar estas coisas movi e tenho movido todas as personalidades de influencia em Castro 

Dayre. Desta vez tive ali uma conferencia na Camara Municipal entre o meu amigo que me 

arranja ali santos, Dr. Simões de Oliveira, Presidente da Camara e Administrador do Concelho. 

Foi-me entregue o inventario feito em 1911 que enviaram ao Ministerio da Justiça e Cultos, 

com o arrolamento dos bens das igreijas, foi-me dito que não havia inconveniente em eu 

comprar imagens de pedra, visto que no inventario nada consta se são de pedra ou de madeira. 

Já vê V. Exa. que me deram ali as maiores e mais amplas facilidades. Indicaram-me um 

negociante de lã que corre a serra a cavalo numa mula e que me podia arranjar muita coisa em 

resumo tiveram gentilesas [sic] inexcediveis para comigo. 

Ali já é Bispado de Lamego. 

O irmão do Bispo, contou-me que já tem mais uma santa gotica, para juntar á colecção, de que 

depois de tudo arranjado deseja receber propostas em que falo no relatorio. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Dezembro 1939, 

manuscrita.
805

 

Coimbra em 16 Dezembro 1939 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a acusar recebida a carta de V. Exa, que data de 9 do 

corrente e bem assim um cheque de escudos 1.200$00, como pagamento do Sº Amaro de Castro 

Daire e restos das viagens, o que tudo agradeço a V. Exa. 

Vi tudo quanto a carta continha e de tudo tomei boa nota. 

Vejo que o Sam Pedro de Santar, não é tam bom como supunha. 

De Cólos Samuel já nada se pode fazer, pois o inventario, estando quasi concluído o concelho 

de Montemor o Velho, já se vão espraiando para aqueles lados. 

Tomei nota das ofertas do S. Braz e Santa Catarina da Capela da Senhora da Cabeça para os 

lados de Alcafache, Beira Alta e do S. Miguel de Fornos de Maceira Dão. 

Do Sam Bento e S. Thiago, vi bem que eram Renascença e portanto que não tinham valor. 

Hontem 16 enviei ao Domicilio, para V. Exa. 2 caixotes. Um leva a imagem de madeira do 

Santo jesuíta e juntei nesse caixote 2 caixas com chapas, de investigações pagas por V. Exa. este 

ano, faltando algumas, que oportunamente enviarei. 

Noutro caixote vai o E. Santo de Eixo, de que aqui nesta viagem a Coimbra, mostrei a foto a V. 

Exa. e me disse que comprasse eu por minha conta. Foi repintado ainda á pouco tempo. 

Peço 1.200$00. V. Exa. dirá.
806

 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Espólio particular, Correspondência de António Saraiva Nunes com a família Vilhena: 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Dezembro 1939, 

dactilografada.
807

 

Coimbra em 22 de Desembro [sic] de 1939 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 20 do c/ mez. 
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Vi tudo quanto V. Exa. me disia. Com referencia ao dinheiro isso não tem importancia 

nenhuma, não deixe V. Exa. de comprar outras coisas por minha causa se aparecerem, tanto me 

faz este mez como para o outro ou quando calhar. 

V. Exa. até ao presente não me acusou a recepção daquele painel pintado que mandei dentro 

dum saco e que há muito está pago. Desejava saber se V. Exa. o recebeu, foi ao domicilio, com 

portes pagos, tarifa. 

Deve V. Exa. saber pelos jornais da morte do Capitão Almeida Moreira, Deus o tenha em bom 

descanço [sic] mas para estes negocios foi um alivio. Cheguei a encontrár varios padres naquele 

districto que tendo vendido, tinham mais medo dele do que do Bispo. E outros que vendiam mas 

tinham da mesma forma medo dele. Desanuviou-se bastante o negocio para aqueles lados, 

ficando apenas como competidor o irmão do Bispo. 

Há 10 anos, no tempo dos veludos fez-me ele passar máus bocados, quando eu comprei um 

palio em Ribeiradio, tendo feito a queixa e mandado noticias para os jornais que ainda hoje 

conservo. 

Enfim Deus o tenha em bom descanso e muito tempo sem nós. 

Aproveito esta ocasião para agradecermos reconhecidos as boas festas do Natal, desejando a V. 

Exa. Exma Senhora Dona Amelia e Exmo Senhor Doutor Julio igualmente muito Boas Festas e 

um feliz Ano Novo. De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes, 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra. 

 

 

1940 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Janeiro 1940, 

manuscrita. 

Coimbra 8 de Janeiro 1940 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a desejar as melhoras de V. Exa. 

Junto um envelope que V. Exa agora mandou, com a indicação em cima do envio de 180.00 do 

Abreu. Sou uma pessoa séria e estou muito incomodado porque o envelope não continha 

dinheiro algum. V. Exa. já me conhece e sabe que eu sou incapaz de diser [sic] o que não é 

verdade. 

Este envelope junto continha uma carta a V. Exa. e uma foto. 

Juro pelas cinzas de minha Mãe que isto é verdade. 

Junto a guia de 2 grades que a [sic] 3 dias foram despachadas mas que comprei ao _____
808

 

Rogo me escreva sobre o assunto do dinheiro do Abreu, para meu sosego [sic]. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Janeiro 1940, 

dactilografada.
809

 

Coimbra 18 de Janeiro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude e bem estár de V. Exa. de sua Exma. Esposa e Exmo. Senhor Dr. 

Julio. Nós bem, só muito frio. 
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Em meu poder um postal ilustrado com uma santinha gotica de Boas Festas, com a data de 24 

p.p. que muito apreciei e muito agradeço. Nele vi a indicação de haver nas proximidades de 

Lisboa uma santa do mesmo autor do Sam Pedro de Santár
810

, hoje Museu de Viseu. Em meu 

poder a carta registáda com data de 30 p.p. que muito agradeço e o seu conteúdo de 1.450$00 n/ 

contas até ao presente liquidadas e 240$00 que entreguei ao fotografo, enviando agora junto a 

esta o recibo do pagamento efectuado, e mais 10$00 que fez o favor de enviar, somando tudo 

escudos 1.700$00. 

Ainda acerca das fotos, tem V. Exa. razão pela parte que me diz respeito, pois nunca fui a 

Gatões onde está a imagem de Juão [sic] de Ruão, e isto pelo motivo de andar sempre a bater 

aquela região o Nascimento e o Santa Rita de Montemór. Gatões é a pequena distancia de 

Montemor o Velho. O V. Correia finca-se numa terra e não deixa escapar nada. Iam rialmente 

[sic] neste lote explendidas imagens em pedra. Não tenho estado verdadeiramente parado. 

Escrevi centenas de postais de Boas Festas a numerosos sacerdotes da Diocese de Viseu, porque 

previ que depois da morte do Almeida Moreira, seria boa oportunidade de alguma coisa se 

álcansár. 

Quasi na totalidade responderam, mas poucos foram aqueles que deram respostas animadoras, 

de todos esses junto a esta as respostas. Sobre o sr. Raul Lino recebi uma carta em 15 de 

Novembro e outra em 25 de Novembro
811

. Nesta dizia para eu lhe escrever sempre para o atelier 

– Rua Feio Terenas nº 3. Em ambas mostrava grande interesse em ficar com o armario e 

contador de Xarão e outras coisas, enviei fotos, e preços que ele pediu, voltei sempre a escrever, 

mas caso curioso depois dessa data, morreu, ficou tudo em silencio, nunca mais uma letra, e tem 

vindo a Coimbra várias vezes. Aqui andou maroteira de minha Ex-Senhora ou do V. Correia, 

pessoa com quem ele está sempre que vem a Coimbra. 

Passei sempre sem ele, tambem se passa agora. 

E muito obrigado pelo interesse que V. Exas. mostraram sempre em que eu fosse bem sucedido 

com este senhor. 

O Exmo. Senhor Dr. Forjáz está bom e tem vindo aqui muito a miudo. Consegui arranjar-lhe 

comprador no Porto e Braga, no mez findo, para mais de 6 contos de antiguidades. Ele tambem 

me agradeceu bem. 

Senhora do Leite de Fróssos – Está resolvida a venda, o Bispo de Aveiro, mandou entregár, 

aguardo em breves dias que venha ordem para o meu agente, ma ir entregár a Aveiro, pois não 

dá margem para a despesa de ir de carro a Fróssos buscála [sic]. 

Postal Nº 1 já respondi com as ofertas, é de Sangalhos, onde está ali um S. Bráz que convem e 

igualmente Santo Antão e na sacristia um nicho com um calvário, creio que assim arranjam 

dinheiro para o sino. 

Postal Nº 2 Refere-se áquela santa de mais de 1 metro coroada que á [sic] anos vimos no Vale 

do Vouga para cima de Águeda, numa terra chamada Carvalhães e que estava em casa dum 

senhor velho major, num oratório na varanda. 

Postal Nº 3 É do paroco de Fornos de Maceira Dão, e refere-se ao Sam Miguel que constava 

deste meu ultimo relatorio e de que mandei foto, havia nele o impedimento do A. Moreira, que 

o queria e fez para isso grandes esforços…devo para a semana ir por ele a Viseu em sitio que o 

padre me marque, pois estamos em correspondencia. 

Cartão Nº 4 É dos proprietários do convento de Maceira Dão e da capela da Senhora da Cabeça, 

que é aquela santinha linda sentada e coroada com o menino de que mandei foto nestes ultimo 

relatorio e no anterior. Tenho estado em correspondencia com esta gente e a meter empenhos a 

ver se me vendem a dita senhora. Espero tambem que me vendam o Sam Bráz, com a cabeça 

solta que está no coro e que mandei foto meu ultimo relatorio e que V. Exa. dizia que lhe 

parecia um santo Bartolomeu. E ainda da pequena santa Catarina, que está cá fora no nicho e de 

que igualmente enviei foto. 

Como verá lendo o cartão, sempre a mesma cantiga do Capitão Moreira. 

Cartão Nº 5 Este Padre enviou em tempos á anos a meu pedido para Lisboa uma Cruz Gotica a 

V. Exa. e depois disso vendeu-me duas imagens que eu enviei, e em que uma era preta. 
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Recorda-se? Há mezes este cavalheiro escreveu-me disendo que tem ali outra imagem mas 

mutilada, e eu depois pedi-lhe o envio duma foto, é a isso que ele agora se refere. 

Postal Nº 6 É do paroco de S. Joaninho, adiante de Santa Comba Dão, Sam Joaninho, segundo 

Pinho Leal, foi vila antiquíssima, pela leitura verá V. Exa. que ali á [sic] coisas boas, mas temos 

o óbice do Bispo Colecionador de Viseu, terei que lá ir?
812

 

Postal Nº 7 É do Padre de Couto do Mosteiro, terra adiante de Santa Comba Dão. Em meu 

relatorio de antes da guerra, portanto de Agosto, falei a V. Exa. que fui a esta terra, mas que por 

a imagem que interessava ficar muito alta, não pude tirár a foto. É um maravilhoso Santo Antão 

de barbas frizadas
813

 e de altura e autor idêntico ao Sam Pedro aqui do Museu e que á [sic] anos 

vendi para lá e que tanta arrelia causou a V. Exa. O padre prometeu tirá-lo e depois vendermo 

[sic] para obras da igreija. 

Postal Nº 8 – É de um padre que está de novo, agora em a antiga vila de Oliveira do Conde, 

perto do Carregal do Sal. V. Exa. esteve ali há bastantes anos, por indicação minha. Tem até no 

altár-mór um Sam Pedro sentado e ao lado um tumulo com estátua jacente. Este padre escreveu-

me na data mencionado [sic] no postal, mas até ao presente nada mais me disse, apesar de eu 

estár sempre a escrever-lhe. Naturalmente o que ele me quer vender, (que não sei), não quer 

muitas escriturações, só eu indo lá. 

Postal Nº 9 – É do arcipreste de Silva Escura, concelho de Sever do Vouga, velho amigo, que 

tantas coisas V. Exa. tem que ele vendeu, desde que V. Exa. me compra imagens. Como V. Exa. 

verá vende um Sam Sebastião e marca logo preço, mas V. Exa. tem já tantos não sei se me deva 

arriscar a esta viagem. 

Postal Nº 10 – É do Padre do Pinheiro da Bemposta, e refere-se a um palio de veludo que ele 

tem á muito para vender e pelo qual pede a quantia que lá está escrita. 

Postal Nº 11 – É do Padre de Vila Longa, no Sátam. 

Vila Longa, foi outróra vila de facto e de importancia. Diz que não tem nada do que eu peço que 

é pedra, mas sim uns quadros a olio. 

Postal Nº 12 – É do padre de Gafanhão, concelho de Castro Dayre. Gafanhão foi outróra Vila 

importante, diz Pinho Leal e outros. Lendo o postal lá vem a mesma cantiga do falecido 

Almeida Moreira. Temos ali um S. Sebastião de pedra e um Prato Flamengo. 

As dificuldades naquele concelho resolvo-os [sic] eu todas bem. 

Postal Nº 13 – Foi enviado para o meu agente de Requeixo e refere-se ao que a principio digo 

sobre santita de Fróssos. 

Tudo isto e muito mais coisas é na diocese e districto de Viseu. 

Não haveria facilidade em arranjar uma senhora da Piedade em madeira que fosse pequena e 

coisa ordinária e uma Santa Catarina? 

Creio já ser longa a massáda [sic] que dou a V. Exa. por hoje. O V. Correia esteve 8 dias de 

cama, com um tumor.
814

 

Rogo a V. Exa. a subida finesa [sic] depois de ler e tomar apontamentos, me recambiar esta 

correspondencia, toda registáda. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Janeiro 1940, 

manuscrita. 

Coimbra 25 de Janeiro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a acusar recebida a Carta de V. Exa. registada, com data de 

20 e os doc. que eu enviei a V. Exa. 

Vou em breves dias viajar e dar seguimento a tudo e fotografar o que V. Exa. não conhece. 
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Sobre a Senhora da Piedade e Santa Catarina que eu pretendo em madeira, é para substituir por 

outras, mas vou 1º tirar a fotografia á de pedra. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Janeiro 1940, 

dactilografada.
815

 

Coimbra em 27 de Janeiro de 1940 

Exmo. Snr Ernesto de Vilhena 

Escrevi hontem de Viseu, onde fui ao encontro do padre de Fornos de Maceira Dão, que ali foi 

entregar o amorsinho como ele lhe chama “S. Miguel”. Está aqui em casa, e aguardo a chegada 

de mais qualquer outra peça, para mandar tudo em conjuncto. 3ª e 4ª vou para Aveiro, para ver 

se ali vam com a senhora do leite de Fróssos. 

Junto envio uma foto que ofereço a V. Exa. e que á pouco me deu o fotografo Abreu. É tirada 

duma gravura antiga. Do lado direito era a igreija de Sam João das Donas, hoje café Santa Cruz, 

do lado esquerdo, convento de Santa Cruz, hoje Camara Municipal, tem na frontaria uma fonte 

que se chamava de Sam, Sam [sic]. Ficando depois o largo a chamar-se de Sansão, como ainda 

hoje o chamam e depois Praça 8 de Maio. 

Diga V. Exa. se lhe podem interessar 3 paneaux de azulejos, de côr azul e cercaduras em 

castanho avermelhado, representam: Um Santo Antonio a pregar em Pádua, altura 2m e 30 sem 

a cercadura. De largura 1,m e 20 sem a cercadura. 

Outro Santo Antonio a pregar aos peixes, altura 2m sem a cercadura, largura 1,20 sem 

cercadura. 

Outro representa a visão de Sam Francisco, altura 2,15, largura 1,30 sem cercaduras. 

Em todos 3 as cercaduras teem 0,15 centimetros. 

Tanto a visão de S. Francisco como Santo Antonio a pregar em Pádua, não lhes falta nenhum 

azulejo, estam complectos, só estam um pouco picados. Mas o de Santo Antonio a pregar aos 

Peixes, tem a falta de tres ou quatro azulejos no proprio quadro, mas na parte ornamental onde 

representa uma especie de palmeiras as fguras estam completas. Ao lado destes tres retabulos, 

há umas figuras alegoricas. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Fevereiro 1940, 

manuscrita.
816

 

Coimbra em 4 de fevereiro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos para V. Exas. sou a dizer que recebi o postal il. referente aos 

azulejos. 

Em breves dias direi sobre o assunto, onde estam e o mínimo que querem. V. Exa. depois de os 

ver, justará ou fará negocio com o dono, convindo os ditos. 

Envio a guia do S. Miguel de Fornos de Maceira Dão, que me foi negociado em Vizeu na outra 

semana, como de lá disse a V. Exa. 

Não foi enviado logo, porque estava á espera de outra qualquer imagem e enviar tudo em 

conjuncto. V. Exa. marcou este S. Miguel por 2.000$00. 

Nesta semana estive em Aveiro, onde contava adquirir a tál Senhora do Leite pequena de 

Frossos. 

V. Exa. ofereceu e estava isso justo, em mil escudos. 

Agora meteu nisso o Lico a junta de Paroquia e amarráram em 1.200$00. 
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Junto postal do agente naquela área. Alegam os homens que a igreija, necessita de obras e que 

isso assim foi estabelecido e o povo assim o quer. 

Tenho tido arrelias com esta pequena imagem, que V. Exa. não calcula. 

Em breve darei as voltas referentes ás coisas em vista, e que enviei as correspondencias dos 

vendedores ainda á pouco tempo. 

De V. Exa. com a maior Consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Fevereiro 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 15 de Fevereiro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimando a saude e bem estár de V. Exas. sou a acusar recebida [sic] as cartas de 7 e 13 do 

corrente mez ambas registádas. 

Na 1ª era o envio de 2.000$00 esc. do S. Miguel, que muito agradeço a V. Exa. 

Referia-se ainda á Senhora do Leite de Fróssos, e com referencia a isso devo diser [sic] que é 

melhor esperár meses ou anos até que os homens se resolvam. Como esta carta ficará 

naturalmente junto ás outras que compõem o arquivo destes negocios, entendo por bem ficar 

escrito que nesta data quem manda nestes assuntos é o sr. Professor Pinho – Presidente da Junta 

de Paroquia de Fróssos, districto de Aveiro e concelho de Albergaria a Velha. Se eu falecer é a 

esta pessoa que deve ser dirigida qualquer correspondencia, porque nestes 5 anos de Junta, não é 

crível que tambem o meu agente nessa região José Meirelles Lobo de Tavora, morador e 

proprietario em Requeixo, correio de Albergaria a Velha tambem morra e esse tem a direcção de 

V. Exa. De modo que por aqui nada feito por enquanto, ou tudo feito desde que V. Exa. só a 

eles lhes dê os 1.200$00
817

. 

Junto recibo do fotografo Abreu. Caso este referente á 2ª carta. 

Já fiz uma das viagens a Sangalhos. Esta noite sáio para outras e depois direi o que se passa. 

Azulejos – espero resposta do homem apenas para preços e depois direi a V. Exa., pois é bem 

perto de sua casa. Era para eu ir a Lisboa, mas já á [sic] 4 anos que não me sinto com vontade de 

lá ir. O preço feito é muito barato, mas eu ainda queria mais barato. 

Com os nossos respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor Julio, Sou 

de V. Exa. 

Muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Fevereiro 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 21 de Fevereiro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, somos a desejar a saude de V. Exas. 

Junto um postal recebido hoje, de que estava á espera afim de V. Exa. ou o Exmo. Senhor Dr. 

Julio irem a Chellas á Quinta das Conchas, á direcção nele indicado, a fim de verem os 3 

paneaux de azulejos e figuras dos intervalos em que falei a V. Exa. em minha correspondencia 

de há dias. O homem pede por tudo o que é azulejos escudos 800$00. Tem tambem lá uma 

cómoda mas isso não deve interessar V. Exas. 

Era para eu lá ir, mas isso são coisas de que V. Exa. é comprador e não há razão para eu ir, 

estando V. Exa. tam perto. 

O homem tem propriedades pequenas aqui no concelho de Aveiro, e consta-me que está 

necessitado. 

Hoje envio tambem uma guia de c.f. de uma imagem despachada em 20 do currente mez que V. 

Exa. já deve ter em casa. 
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Esta imagem viu V. Exa. na sua ultima viagem a foto aqui, estava em Eixo, mas V. Exa. disse-

me que não fazia bem ideia dela, de modo que o meu agente de Requeixo confiou-me a 

imagem, apenas para V. Exa. ver, gostando fica com ele não gostando torna a enviar, nada há 

perdido. 

Estou á espera de umas fotos para depois enviar a exposição dos meus trabalhos, pouco é, de 

positivo talvez nada seja. Viagem por agora sem resultado. Continuarei para outros pontos de 

onde espero respostas. 

Fica V. Exa. sabendo que se os azulejos de Chéllas interessarem custa tudo esc: 800$00, 

podendo V. Exa, até comprár mais barato. 

O sr. Raul Lino escreveu há poucos dias, tornando a faser [sic] a pergunta se ainda tinha o 

armario e quanto custava posto na estação de Sintra. Vamos a ver o que ele resolve. 

Inventario Artistico, está parado, como medida de economia consta-me que a verba 

governamental, para este ano foi reduzida. 

Os nossos cumprimentos, para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Snr Dr. Julio. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Março 1940, 

manuscrito.
818

 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor  

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

Coimbra 6 - Março 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto Vilhena 

Estimo a saude de V. Exas. Eu já á [sic] tempos que ando muito gripado. 

Recebi no mesmo dia, carta e postal il. com data de 3, que muito agradeço. Não enviei ainda o 

relatorio de minhas viagens de Fevereiro por estar á espera de o completar com outras viagens. 

Vejo que os azulejos não serviram. Bem sei que a V. Exa. é que devo o sr. Raul Lino ter escrito. 

Escreveu agora á dias outra vez a comunicar que submetu á Fazenda Nacional a proposta do 

meu armario, 3.500$00, posto em Sintra embalagens e c. ferro minha conta. O móvel é muito 

pezado, de modo que c.f. e embalagem deve custar-me 300.00. Enviarei ao sr. Raul Lino, um 

vale do correio com 600.00 de gratificação. Que diz V. Exa. será pouco? Ainda não sei o 

despacho da Fazenda Nacional. Da Santa que ahi está está bem os 500.00. Como digo o 

Relatorio a enviar tem pouca despeza. 

_____
819

 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Março 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 22 de Março de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Para dár cumprimento aos meus trabalhos anteriores, escrevo hoje acusando a recepção da carta 

de 7 do c/ mez contendo 500$00 
820

 que agradeço referente ao pagamento da santa ultimamente 

enviada e proveniente de uma casa particular de Eixo. 

Em 13 de fevereiro – fui a Sangalhos, dia marcado pelo padre conforme postal que mostrei a V. 

Exa. disse-me que nada ainda podia resolver referente aos santos que ali tem visto que o 

producto da venda se destina a custear a aquisição dum sino. Que vendendo apenas transáciona 
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os dois que estam ao culto (S. Bráz, e Santo Antão), que V. Exa. muito bem conhece. Que com 

referencia ao calvário que está na sacristia esse por forma alguma o venderá. 

Em 16 e 17 estive na Beira Alta. 

Oliveirinha – Alvarelhos – Oliveira do Conde – Canas de Senhorim e Carvalhal Redondo. 

Em Alvarelhos e Canas de Senhorim, nada mais encontrei do que aquilo que já foi. 

Em Oliveira do Conde – onde fui a pedido do padre Julio Lopes Norte, conforme postais que 

tenho mostrado a V. Exa., na matriz ao culto nada se vende e V. Exa. que já ali foi sábe o que lá 

está. Arrumado, tem uma santa renascença sem ser coroada, muito fraca em pedra, que ele 

venderia, bem como uma quantidade de coisas como talha diversa doirada, 2 portas dum 

armario, 1 lampada de igreija, 1 ferro de suspensão da lâmpada. 1 lampada moderna, castiçaes, 

tocheiros etc, coisas sem valor para V. Exa. Disse-me que em uma anexa onde foi comigo, 

Oliveirinha, venderá em breve uma imagem que ali tem na sacristia, que é Senhora coroada 0,65 

col., coroa flores de liz, sapatos em bico, com menino ao colo, mas partida pelo meio. Diz 

depois num postal que me mandou e que hontem mostrei a V. Exa. que quando tiver 

oportunidade imediatamente ma virá traser a Coimbra. Não consentiu que eu lhe tirasse foto, 

porque a capela é pequena e abrindo todas as portas facilmente se encheria de gente. 

Já de noite estive depois em Carvalhal Redondo, no 2º dia onde numa casa particular existe uma 

imagem. Essa imagem mandei-a vir hontem logo apóz a saída daqui de V. Exas. e já aqui se 

encontra. Junto a guia como documento comprovativo. 

No dia seguinte, ou seja em 18, estive em Sálreu, proximo de Estarreja. Na matriz nada ao culto 

existe, nem arrumado, nem detráz do altár mór, já é a 3ª vez que faço estas pesquisas nesta 

igreija que deveria ter muita coisa. Desta vez vim aqui a pedido do paroco, para ver uma 

imagem que se encontrava arrumada na capela de Santa Cristina (sacristia). Junto a foto que V. 

Exa. já viu e não presta, ao culto está um bom Santo Antão, que eles não vendem em pedra, col., 

0,45 de alto. 

Nada mais se passou nestes quatro dias. 

Estou tratando do assunto referente á santa de Fróssos. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 29 de Março 1940, 

dactilografada.
821

 

Coimbra em 29 de Março de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a diser que hontem 28, enviei carta com guia e dentro a carta 

do Presidente da Junta de Fróssos. Doc. esses comprovativos em como fui em 27 a Aveiro 

buscar a dita imagem e para não haver mais demoras despachei hontem. 

Hoje despachei a Senhora das Neves, e 2 vol., da mesa. Como o carroceiro não me trouxe a 

guia, dos despachos de hoje, enviá-la-hei amanhã, mas não deve causar transtorno visto que V. 

Exa. recebe ahi em casa as coisas mesmo sem guia, que eu daqui envie. 

Era favor diser-me alguma coisa referente ás gravuras 5, coloridas que aqui viu e 
822

de que 

levou nora, para em Lisboa averiguar o que elas valiam. Eu pedi pelas 5, mil escudos, mas V. 

Exa. oferecerá. 

Junto nota descriminativa destas coisas de compras e despesas das mesmas em Março. 

Pedindo para me acusar a recepção de todas estas coisas, sou de V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra 

Favor V. Exa. diser se continua melhor, e se os ares desta região lhe fiseram bem. 

 

Coimbra em 29 de Março de 1940
823
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Vendas ao Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena em Março 

 

Imagem de pedra, senhora das Neves, de casa particular de Carvalhal Redondo, concelho de 

Nellas na Beira Alta pertenceu a uma capela publica, com terras aforádas [sic], ainda hoje ali 

conhecidas e na matriz por terras da Senhora das Neves de Carvalhal 

Redondo…………………………………………………………...700$00 

6 copos de cristal……………………………………………………………….50$00 

2 pratos, brazonádos……………………………………………………………50$00 

Mesa de páu santo…………………………………………………………….450$00 

Pago em 27 em Aveiro, Senhora Leite de Fróssos…………………………..1200$00 

Despesas com estas coisas: 

Ir a Aveiro, buscar a Senhora de Fróssos, tive que ali estár todo o dia, pois os homens, não 

vieram á hora marcada, viagens e 2 refeições……………………………….36$00 

Em Coimbra, carreto da dita para o caminho de ferro no caixote………………....2$00 

1 caixote da Imagem Senhora das Neves………………………………………….3$50 

1 gráde para a mesa………………………………………………………………..4$00 

1 carroça em 28, c. ferro com a Senhora das Neves e 2 vol, da mesa……………...8$00 

           53$50 

     Total dispendido e custo  2503$50 

 

Nota: Apliquei para a Senhora de Fróssos, o caixote onde veio a Senhora das Neves, e é essa a 

razão de só ir facturado um caixote. 

       
824

 + 2.810$00 

            306$50 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 4 de Abril 1940, 

dactilografada.
825

 

Coimbra em 4 de Abril de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta registada de V. Exa. com data de 31 passado que muito agradeço, bem 

como o cheque de liquidação geral de nossas contas, e a gratificação referente à senhora de 

Fróssos
826

. 

Por tudo muito obrigado. 

Vi o que V. Exa. dizia com referencia ás gravuras e logo a seguir as vendi. 

Com referencia a minhas viagens, bem sabe V. Exa. que do Vale do Vouga ou seja do Districto 

de Vizeu que é enorme foram bem boas coisas. Com referencia á Aurora, é uma criatura que 

como tive ocasião de aqui diser em nada me empata, e mesmo eu não sou pessoa para me deixar 

empatar por mulheres. 

CASO DA IMAGEM DE QUE VEIO FOTOGRAFIA 

Imediato, puz a minha policia em campo. Portugal é muito pequeno. 

O sr. Antonio Gonçalves Roza, de Tondella, tem feito larguissima propaganda desta imagem, 

distribuindo fotos á farta.
827

 Na semana finda esteve nesta cidade, foi ter com o V. Correia, que 

achou a imagem interessantíssima, devido á inscrição, que diz ele é no genero doutra sua 

conhecida (Informes estes dados pelo fotografo)
828

 que imediato me veio contar. Disse ao Roza, 

que desejava ver a imagem, apenas para copiar a inscrição, visto que a não pretende visto que 
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não tem dinheiro para isso
829

. O Roza pediu a este 5 contos. Diz o Vergilio Correia, com quem 

hoje me avistei que lhe deu a impressão de que estava lidando com um doido
830

, dadas as 

titubiezas de que ele revestiu a conversa, e ainda explicações mal dadas. Não sabe se ele a tem 

em Tondela ou se está na Beira Baixa, visto o Rosinha nisto não ser concreto. O Vergilio 

Correia encontrou-me hoje no correio da alta, e veio ter comigo mais o irmão contando 

pormenores e disendo que o Rosa lhe disse que o padre a vendia para obras na igreija?!
831

 

Disse o Vergilio Correia, trate o Saraiva de a adquirir, porque disso não lhe advem mal algum. 

Mesmo o meu serviço em igreijas limita-se apenas a cumprir a lei, ver o que existe e mais nada. 

Disse até, já á [sic] cinco dias que ando com o inventario intensivamente, pois estive em S. 

Silvestre e não fotografei o que estava escondido para deixar o padre á vontade
832

 nas imagens 

que quer vender, apesar de que encontrei lá uma de barbas de 1ª ordem
833

 

O Ramos do Porto, esteve aqui hontem, tambem tráz a foto no bolso diz que o Rosinha lhe 

pediu 8 contos. 

No Porto diz ele que á [sic] varias fotos. Estive hoje em casa do Viana, de nada sabe, e eu 

procurei-lhe apenas, se lá tinha ido o Roza. O Viana disse que não, e que mesmo não quer nada 

com ele
834

. Não se falam já á [sic] anos. Comigo acontece o mesmo. O Roza é um grande patife. 

Mantive como ninguem com este homem as mais extensas relações de amisáde [sic]. 

MINHA LINHA DE CONDUCTA –  

Como vê averiguei, sem V. Exa. o diser todos estes pormenores e ainda que o investigador era 

de Tondella. 

Escrevi (e isto bem me custou) hoje a este sugeito [sic], curvando-me, metendo-lhe mil 

intrigisses [sic], que sou uma das pessoas que em Portugal paga melhor as antiguidades e 

imagens de pedra, e que fui informado que ele tinha uma imagem para vender, dada a grande 

propaganda que tem feito neste sentido no paiz. Dizia-lhe que me respondesse na volta do 

correio, que eu iria a Tondela, no caso de ele a lá ter na 2ª feira, afim de lha comprar, mil 

protestos de desculpas, de mal entendidos etc. Se a coisa pegar o homem escreve rapidamente, e 

eu vou lá 2ª feira e trago-a. Se ele diz que a não tem, eu salto imediato ao concelho de Idanha a 

Nova, ameaço o padre, faço-lhe ver os grandes inconvenientes da propaganda do doido do 

Rozinha, em todo o paiz e junto dos directores dos museus, meto-lhe medo compro a imagem e 

é negocio arrumado.
835

 

Já vê que o Rozinha é uma criatura que não tem consideração alguma por V. Exa. e ele o que 

pretende é vende-la seja a quem fôr logo que lhe deeem [sic] mais. 

Este investigador não é como o Saraiva Nunes, que é de toda a lialdade [sic] para com V. 

Exa.
836

 

Aguardemos pois até domingo o que o homem diz. Se nada disser, eu não vou ter com ele, 

dirijo-me logo ao padre. 

Historia de Idanha a Nova – No tempo da compra dos palios aquela corda, era do Rosinha, e ele 

ficou ali com grandes amisádes, assim como eu fiquei noutros sitios por onde andei. O padre de 

lá deve ser pessoa de idades, que lhe confiou a santa, ou o encargo de fotograficamente, faser 

[sic] propaganda de venda. O Ramos do Porto, desinteressou-se do caso e remeteu hoje a foto 

ao homem
837

, o V. Correia a mesma coisa de nada quer saber senão da inscrição. Outros 

certamente que conhecem o Rozinha, procedem da mesma forma. Creio que ficará contente com 

este rápido inicio de uma coisa que em breve terá seu desfecho. 

Junto postal – Por ele V. Exa. verá, que o padre de Silva Escura me leva no sabado a Aveiro 

aquele S. Sebastião, a que eu á tempos fiz referencia, quando lhe enviei 13 ou 14 

correspondencias de diversos assuntos. Vou na disposição de tirár foto, de o comprár se fôr bom 
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e chegar a acordo com o padre. Vamos a ver o que farei. Nesse mesmo dia vou a Avanca
838

, por 

causa daquelas duas imagens góticas em que falei a V. Exa Domingo estarei aqui para ver se 

existe alguma novidade do Rosinha, porque não vindo até 2ª feira, marcho para Idanha a Nova. 

Já vê V. Exa. que não tenho estado adormecido sobre os louros, como V. Exa. me costuma 

diser. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – O Viana está de cama com o Reumatismo. A ninguem disse que eu estava encarregado 

da compra da imagem.
839

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Abril 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 12 de Abril de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a acusar a carta de V. Exa. com data de 5 que muito 

agradeço. 

Parto para o concelho de Idanha a Nova e limitrofes, de domingo para 2ª no correio da Beira 

Alta, até est. Guarda e aqui faço transbordo para o comboio que segue para Beira Baixa. 

De lá enviarei a V. Exa. minhas noticias. 

Recebi esta semana uma atenciosa carta do sr. Rosa de Tondela. Por ela se vê que efectivamente 

não é possuidor da imagem. 

Esta pelo que diz essa carta e pelo que li na carta de V. Exa encontra-se efectivamente ainda na 

igreija de Penha Garcia. Depois dum arrazoado muito complicado e mál alinhavádo, ele mesmo 

se confessa já um pouco inábil para escrever, devido á sua avançada idade, diz que o padre 

amigo pede pela imagem escudos --- 6,500$00. 

Que em tempos ofereceram ao padre escudos 8 mil, mas que agora pede a quantia supra que se 

destina a obras de igreija. 

Não envio a carta a V. Exa. porque levo-a e me poderá ser ainda útil. 

Não conheço absolutamente ninguem naquela região, a não ser na vila, uma senhora que no ano 

findo me comprou aqui umas antiguidades. Tenciono ir procurá-la, pois me poderá ser prestável. 

Tratarei com o padre cautelosamente, e irei dos 4 aos 5 contos, tendo em vista, que quanto mais 

barata a puder tirár melhor. Não creio muito na eficácia de algumas compras naquela região 

(Igreijas) mas visitá-las-hei. Este concelho é muito perto do do Fundão e certamente o 

Nascimento que ali vive perto o percorreu, bem como outro cavalheiro do concelho da Guarda. 

Se o agravamento do actual conflicto, me pode impedir de seguir viagem, favor V. Exa. avisar-

me na volta do correio, porque nesse caso não irei. Não recebendo resposta de V. Exa. sigo, pois 

tenho tudo preparado para isso. 
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Na semana finda como disse, estive uns dias no concelho de Aveiro, percorri a extensa vila de 

Ílhavo, onde comprei esta (foto) imagem de alabastro, que se servir V. Exa. mo dirá, tem os 

sapatos em bico, rosto <e cabeça> perfeitíssimo, faltando-lhe apenas a mão esq. comprei ainda 

outras coisas, que não são do genero de que V. Exa. gosta. Fui a Avanca, sobre as 2 imagens 

goticas, mas como o novo padre nada resolveu, deixei o caso entregue ao Meirelles Lobo meu 

agente naquele districto, que depois comunicará o caso. 

Destas viagens, nada é por conta de V. Exa. 

Apenas tenho aqui uma pequena importancia das viagens referentes ao relatorio que aqui enviei 

para o Astoria, que depois juntarei ás da Beira Baixa. 

Agradeço todas as referencias, da conta de liáldade [sic] em que V. Exa. me tem e que 

manifestou em s/ carta de 5 do corrente, que na minha conducta, continuarei sempre seguindo. 

Encontrei o V. Correia novamente esta semana e disse-lhe que V. Exa. lhe mandará a copia 

exacta da inscrição, de que ele aprecia imenso, pois anda doido, por ela. À sombra disso, 

apanhou agora um rapaz meu protegido 15 valores no 1º ano da faculdade de Letras, numa 

prova que agora fez. Veio o rapaz hoje aqui a agradecer, todo jubiloso, pois já se livra do 

exame. É filho do antiquario Nunes da Silva de Braga e da D. Inez. 

Casualmente folheando esta noite, o livro de Estatuaria do mestre Gonçalves, estive vendo o 

que diz, sobre a senhora de S. Paulo de Frades, e por ahi vejo, o interesse do V. Correia pela 

inscrição e de V. Exa. por a aquisição de P. Garcia. 

De facto é curioso, lá diz “vem prestar um depoimento inesperado e culminante, pela legenda 

gravada, que termina pela data preciosa, de 1448. É um marco culminante na estrada percorrida 

etc”. Gonçalves, coloca esta imagem no principio das suas gravuras e diz; dentre todas destaca-

se a de S. Paulo de Frades… 

Isto é o Museu de Coimbra, não tem nenhuma, e apenas se conhecia essa que está em S. Paulo e 

que de lá não sairá com facilidade. Mas quantas com estes gravádos, não terá V. Exa. na sua 

preciosa colecção! 

Esquecia-me de lhe diser que uma das coisas que tambem me levou a Aveiro, foi como mandei 

postal encontrár-me lá em dia determinádo com o padre de Silva Escura e este levar o S. 

Sebastião; não apareceu, nem padre nem santo. 

Nossos respeitos, para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Doutor. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 21 de Abril 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 21 de Abril de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Deve V. Exa. estár de posse de uma minha carta com data de 12 do corrente em que lhe 

comunicava que na segunda-feira de madrugada saía para o concelho de Idanha a Nova. 

Como não pretendia ir para Penha Garcia ás aranhas escrevi dias antes ao paroco de lá, expondo 

varias razões para a compra da imagem. 

Recebi a resposta dele em 14 domingo, cuja carta com o respectivo subscrito junto a esta, e em 

que V. Exa. verá que ele esteve ausente de 14 até 20 á noite. 

Ao respectivo concelho nada ia faser, visto que revendo papeis antigos, encontrei algumas 

correspondencias de freguesias daquele concelho em que se prova que nada lá existe. 

Junto 3 desses postais. 

Pela carta do padre, vê-se que ele é novato 4 ou 5 m. de estadia ali, e crer [sic] já construir uma 

igreija e vender a santa. Pela carta dele V. Exa. vê que ele pede 7.500$00, o Rosa na carta pedia 

6.500$00. 

Informado por pessoas de Idanha, que aqui teem parentes, sube [sic] que o povo daquelas 

regiões fronteiriças não é de boa índole, de modo que não pretendo deixár lá a pele, e viver mais 

uns anos, e assim escrevi <novamente> ao padre, visto ele se ter mostrado tam amavel, nas 

seguintes condições: 

Oferta maxima pela imagem 5.000$00 
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Retirada da imagem da igreija para casa dele, ou para cada de pessoa de confiança. 

Resposta rapida e definitiva, afim de eu ir por ela. 

Aguardo por estes dias resposta do padre, e seguirei imediatamente. 

A acrescentar á lista das pessoas que eu sabia que teem andado naquela região, á procura de 

antiguidades, acrece [sic] agora pela carta do padre, o nome do sr: de Torres Novas. 

Junto mais um postal do meu agente na região de Aveiro comunicando que nada feito em 

Avanca, visto que o professor Egas Moniz, que é natural dali e ali tem sumptuosa residência, 

pretender faser museu. 

De outros pontos, nada mais a acrescentár. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO]: carta dactilografada 

M/A 

Exmo. Senhor Antonio Saraiva Nunes 

Acabo de receber a presada carta de V. Exa. que muito e muito agradeço. 

Por uma carta que hoje recebi já sei que o meu Exmo. Prelado me dá todas as licenças. 

Esta semana é que não é muito propria para V. Exa. vir. Quinta feira é festa por ser Quinta feira 

da Ascenção de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

No dia 5 (Domingo) de Maio tenho a festa de S. Sebastião etc…. 

Portanto será melhor V. Exa. vir na proxima semana – de 6 a 11 de Maio – em dia a 

combinarmos. 

V. Exa. virá por Castelo Branco… Idanha-a-Nova… Alcafoses onde mandarei um rapaz para 

ensinar o caminho a V. Exa. que de Alcafoses até aqui não tem estrada, mas, sim, - caminho por 

onde passam os carros – mas caminho velho. 

Esta freguezia ainda não tem estrada!!! 

V. Exa. diz-me qual dos dias escolhe e eu direi como a viagem de V. Exa. de há-de fazer. 

Tudo há-de correr bem, se Deus quizer, e V. Exa. há-de gostar de ver estes sitios. 

Ao dispôr de V. Exa. e até breve, se Deus quizer. 

Penha Garcia, 28/4º./940 

(a) Pe. Manuel Matias 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Abril 1940, 

dactilografada.
840

 

Coimbra em 30 de abril de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exas. 

Não tem tido noticias de mim, porque tenho estado em constante correspondencia com o paroco 

de Penha Garcia. 

Na semana finda recebi outra carta dele, em que se mostrava mais benevolo e me fasia crer que 

vendia a santa por os esc. 5 mil, e me disia que tinha ali mais 3 em madeira antiquissimas
841

 que 

tambem vendia, caso servissem. Mas…deixou-me desapontado porque dizia que nessa data 

tinha pedido para o Prelado auctorisação de venda das coisas da igreija e que sem essa 

auctorisação nada, nada fasia. Fiquei desapontado, como deve prever, e escrevi-lhe disendo que 

naturalmente nada se fasia, visto que alguns senhores Prelados, não auctorisavam vendas. 

Nela disia ao paroco que ia seguir esta semana para ali afim de se faser uma representação do 

povo junto do Prelado, fasendo ver o fim beneficente a que revertia o dinheiro da igreija. 

Hoje recebi a carta, que junto, pela qual verá a amabilidade do padre e como com a minha 

diplomacia, consegui dele um bom amigo. Tenho de lá estar conforme manda o padre, de 6 a 

11, e como vê o Prelado auctorisou. 
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Como levo uns contos para despesas e ainda para qualquer compra que noutras freguesias, 

consiga realisár, e como não convem levar quantia importante, nem posso dispor dela, logo que 

feche o negocio, da Idanha envio telegrama para Derre [sic], a V. Exa. imediato me manda um 

vale ou cheque da importancia dos 5 contos, afim de eu pagar ao padre. Depois direi o nome da 

casa bancaria
842

 de lá em que haja mais facilidade de rapido eu levantar o dinheiro. 

De resto por aqui mais nada. 

Enviei já para Sintra o armario, agora tenho de enviar para Lisboa os recibos afim de 

organisárem processo, que creio é demorado. Rogo me devolva a carta do padre. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra.  

 

 

Bilhete Postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Maio 1940, 

manuscrito. 

Coimbra, em 5-5-940 

Exmo. Snr. Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a dizer a V. Exa. que recebi hontem uma carta c/ doc. que á tempos 

enviei para ahi. E recebi anteriormente 2 cartas registadas, o que tudo agradeço. 

Paguei ao Abreu os 190$00. 

Conforme as ordens do padre, começo a Viagem na 2ª feira dia 6. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Bilhete Postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Idanha a Nova, 7 de Maio 1940, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12, 2º 

Lisboa 

Remete: Antonio Saraiva Nunes 

-Pensão Comercial – Idanha aNova – Distrito de Castelo Branco 

 

Idanha a Nova 7-5-940 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Sahi hontem 10 ½ manha e cheguei Castelo Branco ás 7 tárde, dormi lá e sahi hoje para aqui na 

Camionete das 8 manhã 34k. Amanhã 4ª saio d’aqui a cavalo manhã cedo, em direcção à 

fronteira umas boas léguas, á tal Penha Garcia. 

Aqui os entornos e aldeias são diferentes do Norte, grande distancia d’uma localidade á outra. 

Vou hoje ver o que por cá arranjo em Idanha e entrevistar alguns padres que de relance por aqui 

vi.  

De V. Exa. muito obgº 
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a) Saraiva 

 

 

Bilhete Postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Idanha a Nova, 10 de Maio 

1940, manuscrito. 

[Sobrescrito] Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12, 2º 

Lisboa 

 

Idanha a Nova 10/5/940 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Depois de 4 dias de estadia permanente nesta região, sigo para Beira Alta, via Guarda, onde em 

Nellas e noutros pontos vou fotografar umas imagens. Do que aqui se passou em breve digo em 

meu relatorio. O padre é muito leviano, e se eu não fosse ali aplanar dificuldades e 

desentendidos na localidade, nada se fazia. Esta imagem fica a V. Exa. cara, porque aqui é tudo 

caro. 

De V. Exa. mto. Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 13 de Maio 1940, 

dactilografada. 
Coimbra em 13 de Maio de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em 6 – partida de Coimbra por Entroncamento, almoço aqui e depois jantar e dormir em 

Castelo Branco. 

Em 7 – Saída para Idanha, na unica camionete ás 8 manha, que fica á distancia de 34k. 

Idanha a Nova – nada existe em antiguidades para vender, os ricos e os muito ricos apanham 

tudo e pagam por todo o preço
843

. Tem esta localidade as capelas do E. Santo, com um santo 

deste orago apenas, em pedra, renascença. Capela de S. João, c/ este santo em páu. Capela da 

Ribeira ao pé do rio com uma santa apenas em páu. São tudo capelas publicas e de muita 

devoção. Existem 3 capelas particulares que tambem nada de notavel teem. A Misericórdia, com 

2 imagens de roca, e com 2 horriveis quadros em madeira na sacristia. E a matriz que é templo 

enorme, tudo com santos em páu e sem nada de bom ou máu em pedra escondido. Numa das 

portas lateráes a que dá para a vila tem por cima um nicho envidraçado e por dentro uma 

imagem de pedra de Ança, de mãos postas e tendo em baixo pianha com cabeças de anjos, e a 

seguinte inscrição gravada na pedra. 

ESTA IMAGEM DE N.S.ra E PATRONA MANDOV. POR. AQVI O DEVOTO JOSEPH. 

GASCÃO D. FARA. NO ANNO DE 1698. 

Nos postais que enviei há tempos ia do sr. Reitor desta vila em que dizia que em pedra aqui 

nada havia, como de facto não há. 

Esta região quasi alto Alentejo com imensas campinas, não tem a propriedade dividida, sendo o 

terreno apenas de 8 a 10
844

 localidades imensamente afastadas umas das outras, sendo 

impossivel corre-las com facilidade o que só podia ser feito com imenso dispêndio, e os autos 

saem caríssimos nesta parte do paiz. A cavalo não me ageito [sic] e mesmo assim era necessario 

levar guia. 

Em 8 – Sahi como tinha combinado com o padre de Peña Garcia ou Penha Garcia, de auto em 

direcção a Alcafozes, distante de Idanha 14k. Qual não foi o meu espanto quando ali só 

encontrei o criado do padre, sem besta alguma que me transportasse
845

. O carro em que segui até 

ali, limite de estrada não quis seguir viagem visto ser carro em bom estado e não querer arriscar-

se a ficar sem molas ou sem semi-eixo. Dei recado ao criado do padre que no dia seguinte, 
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voltaria ali e seguiria, mas no único carro que em Idanha há, um Ford velhíssimo – único que se 

arrisca a seguir viagem, para lá na tremenda estrada atravez da campina. Regressei novamente á 

Idanha, tendo claro de regresso percorrido outros 14k. 

Em 9 – Sahi de manhã em direcção <a P. G.> em carro velho, justo por preço caríssimo 130$00, 

por todo o dia em direcção a Penha Garcia. De Idanha lá são 34k por estrada atravez da campina 

o mais horrível que pode haver, basta diser que demorei 2h e meia.
846

 Solavancos, frequentes 

paragens, mudanças de velocidade, passagens a váo em dois ribeiros emfim [sic] um perfeito 

inferno. Estrada pior do que de carro de bois cá no norte, e sempre a imensa campina sem 

arvores, sem arrotiamentos de terras, sem nada, paisagem infinda de imensos rebanhos de gado 

e porcos e ao longe azinheiros. Só o Antonio Trigueiros de Idanha, se arrisca a esta viagem… 

Chegado a Penha Garcia, fui ali recebido por um sugeito, que não tem nada que faser e que 

parecia, que me esperava.
847

 

Expliquei-lhe o fim da minha viagem e amavelmente me encaminhou para a Igreija, onde o sr. 

Abáde, estava celebrando um casamento. Fomos para a Sacristia e ali estive admirando a santa, 

cuja viagem ali me levou. Sube [sic] depois que este cavalheiro é do grupo de oposição da 

venda da santa. 

Vindo o padre, este se mostrou muito contente com a minha vinda. Vi os paramentos da igreija 

e nada de notavel. Um palio comprado á anos de damasco branco com ramagens e rozas 

bordadas, um corporal completo com epoca de D. João Vº damasco branco, com ramagens 

bordadas a prata doirada, muita farrapada, muita cangalhada em metaes, vestidos de santos de 

sedas bordadas e mais nada de valor positivo. Igreija quasi a cair. Junto da santa na sacristia 3 

monos de madeira obra concerteza de pastores, Santo Antonio, Santo Bispo, Santo Sebastião 

arremedando a epoca da renascença. 

Penha Garcia é terra farta com mais de 300 fogos
848

, com posto da guarda fiscal, de fiscal dos 

tabacos, com pelourinho muito bem conservado, e vestigios de casa da Camara. Ausencia de 

casas brazonadas, fica numa encosta tendo ao cimo arruinado castelo
849

, tendo um baluarte 

intacto e este com duas peças de artilharia, antigas bombardas. 

Pinho Leal, descreve esta antiga, hoje extinta vila, disendo [sic] ter sido poderosa noutros 

tempos e tambem Padre Baptista de Castro. Pertenceu á Ordem de Cristo, bem como Idanha a 

Nova e outras terras, desta região. Por detráz do castelo entre fragas de caprichosos feitios, corre 

o rio Monsul, para lá o couto de Vale Abrigoso, extensas terras de mais de 6 leguas que uma 

sociedade agrícola de Lisboa explora, ou seja o que se pode chamar em Africa uma Roça.
850

 

Os condes de Penha Garcia, nunca tiverão [sic] aqui residencia e como de Alcafozes até aqui os 

terrenos da campina são deles e do irmão Franco, compraram o titulo de Condes de Penha 

Garcia. 

Juntou-se depois ao padre o sr. Presidente da Junta e me disseram que o Prelado, ainda não deu 

oficialmente despacho ao requerimento, que ele sabendo o fim útil do dinheiro está na 

disposição de lhes ser agradavel
851

, que há dias, esperando minha viagem e o despacho do 

Bispo, levaram a santa para uma casa particular, mas que o povo os obrigou a levá-la novamente 

para a igreija. A imagem é interessante, não sendo nenhuma maravilha, cara dela horrível e 

menino que parece um sápo, muito cavada nas costas, e apenas a inscrição a pode sálvár. 

Quantas maravilhas eu tenho mandado a V. Exa. sem nunca terem atingido de longe ou de perto 

a importancia, que V. Exa. dá por esta!
852

 

Vieram á tempos aqui uns cavalheiros de visita a Monsanto, depois um deles veio ver aqui um 

cavalheiro de Lisboa que aqui estava veraniando, e que era amigo de um deles, foram eles que 

puseram V. Exa. ao facto
853

 desta imagem. São sos senhores Dr. Jaime Lopes Dias e Sales 

Viana. 
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Estes cavalheiros são tolos, porque nada em paramentos ráros aqui há, apenas vestigios de 

antiga grandeza. 

Nada em paramentos goticos bordados a oiro ou sedas, veludos, tapetes ou pratas. 

Bom e verdadeiramente antigo só a Santa de Pedra e a Pia Baptismal. 

Junto a esta igreija arruinada, andam brigadas de operários, desbastando pedras, removendo 

terras, para uma futura…igreija de que dinheiro algum existe. Fui informado que o padre é 

leviano e auctoritario, que já tem tido pequenas questões com o povo. Disem que o outro que ali 

esteve 28 anos, nunca teve o arrojo de faser o que este está fasendo estando ali apenas á [sic] 

meses. No entanto é de aspecto simpático e Padre a Valer. Como tem necessidade de dinheiro 

pretende vender tudo bom ou máu. Ficou a santa justa em Cinco contos de reis. 

Disse-me que poucas pessoas da terra sabem o valor porque ela é vendida, e que ao povo não 

lhe dá a importancia de diser se vende ou não. 

Ficou combinado, logo que venha o requerimento despachado, que seja levada a santa dentro 

dum carro de bois, devidamente acondicionada, em direcção, por caminho velho a Monsanto, 

que dista daqui 11k. Eu ir lá com um carro ligeiro e ser a santa ali transácionáda
854

, visto que 

não convém eu ir novamente Penha Garcia, nem tampouco passar pela vila de Idanha a Nova. 

Ofereceu-me e ao Presidente da Junta, um opiparo almoço, com farta e variada copia de 

iguarias, vinhos, doces, cremes, etc. Um verdadeiro banquete em qualquer paiz. 

Levou-me a casa das pessoas gradas da terra, aos pontos pitorescos e depois estive em casa do 

sugeito que primeiro encontrei e que é chefe dos legionarios locais, e marido da professora. 

Conversa pucha [sic] conversa, chegámos á conclusão de que nos conhecemos em pequenos, 

visto o pai dele ter sido escrivão de fasenda em minha terra Trancoso e eles terem sido 

inquilinos dum predio de habitação de meu pai. Veio a mãe, perguntas sobre coisas passadas e 

prometeu-me que acabaria com a oposição e levaria o povo rebelde a anuir.
855

 

Como não quero enfeitar-me com loiros que me não pertencem e como a receção [sic] do padre 

era feita a uma pessoa como V. Exa. e como pelo meu aspecto ele viu bem, que eu não era 

pessoa para ir gastar com a santa a quantia que se pretende, eu confessei-lhe que a santa era para 

V. Exa. grande colecionador [sic] em Portugal e grande apaixonado por estas coisas e pedi-lhe 

mesmo para escrever a V. Exa. disendo eu lá ter estado e ainda disendo que em breve virá o 

despacho do Prelado. Creio que a estas horas V. Exa. deverá já estar de posse da carta deste 

padre. 

Para V. Exa. faser uma ideia desta distancia, basta diser-lhe que pessoas pobres para irem de 

P.G. á vila de Idanha, gastam de ida e volta 12 horas.
856

 

Ha neste concelho proprietários que pagam aos 110 contos de contribuição predial, mas não 

constroem uma única estrada á sua custa, nem amanham as terras, querem gados e porcos, 

queijo etc. 
857

 Só este concelho tem 23 mil cabeças de gado lanigero
858

. O falecido Conde de 

Penha Garcia, á pouco falecido, em que nos jornais vinham grandes parangonas, contando os 

méritos deste cavalheiro e os lugares que exerceu, nunca deu um chavo, para a Igreija de Penha 

Garcia, que como baluarte viagia de longe as terras deste magnate e ele e o irmão
859

 Franco, 

pagavam aos trabalhadores uns míseros 4 escudos por dia. 

De resto só miseria e pobreza por toda a parte. Foi por isso que o governo se resolveu a faser as 

grandes obras hidráulicas, as Barragens de Idanha
860

, que custam milhares de contos e que vão 

irrigar centenas de quilómetros e obrigam os potentados desta região a dividir as campinas em 

glebas para serem arrendadas a quem precisa de viver. Só um potentado dáva ao Estado 11 mil 

contos para as barragens não serem feitas
861

, por que ele recebe agora Mil e 500 contos de 

rendimento só na Idanha pagando cento e dez contos de contribuição, e porque sabia que depois 
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iria pagar pelo menos 500 contos de contribuição com a terra valorisáda [sic] pela agua e para 

outras diversas culturas. 

Deixei Penha Garcia á tarde, fasendo votos para nunca mais cá voltar e quando tenha que viajar 

ir até Angola, que deve ser melhor e visitei a igreija de Alcafozes. 

Igreija enorme, ao culto só santos horríveis de páu, como horrível é a arquitectura de todas estas 

igreijas. 

Por detráz do Altár-mór, santa renascença mono, sem cabeça, um Santo Antonio, máu e mais 

outro manhoso doutro santo, tudo pedra. São autenticos santos monos e mesmo assim puseram-

me logo de condição que não se vendiam, por estarem arrolados, o que eu imensamente folgo, 

disse ao padre.
862

 

Terra enorme muito suja sem agua, as fontes raras de chafurdo fourgonetes sanitarias, cheiro 

horrivel a desinfectantes, há 3 meses que se debate com o tifo
863

. Presentemente tem para cima 

de 100 pessoas de cama. 

Eis um quadro desta malfadada e triste região de Portugal. 

Regressado á Idanha, no dia seguinte á tarde, unica camionete que tinha espantei-me. Ainda 

escrevi a V. Exa. disendo que seguia em direcção á Guarda, para passar para a Beira Alta, mas 

isso era uma viagem horrivel, em carruagens horríveis que só se usam em Portugal na Beira 

Baixa e Alemtejo [sic], e voltei pelo mesmo caminho por onde segui, chegando aqui sabado dia 

11 ás 4 horas da manhã, muito moido, muito cheio de porcarias de comidas daquela região em 

que nem agua nem vinho existe em condições
864

. 

Hoje 13, estou escrevendo, vai agora para o correio, e amanhã 14 sigo para a Beira Alta, onde 

devo tirár algumas fotos de imagens correspondentes a cartas que tenho em meu poder, e cujos 

resultados depois enviarei em 2º relatorio, acompanhado por fotos e despesas efectuadas. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Junho 1940, 

dactilografada. 
865

 

Coimbra em 2 de Junho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em 14, findo recebi uma carta de V. Exa. registada, que muito agradeço, ultima 

correspondencia de V. Exa. estimando a saude de V. Exa. e Exma. familia. 

Refere-se V. Exa. ao padre de P. Garcia que lhe escreveu, pedindo mais dinheiro, fez V. Exa. 

bem em confirmar os cinco contos
866

, preço ajustado. Para mim nunca mais me escreveu apesar 

de eu já lhe ter escrito duas vezes. 

Bem sei que a imagem é rara e que só se conhecem duas iguáis. Julguei que fossem as pessoas 

que eu citei que o tivessem posto ao facto da imagem. 

Com referencia ao Santo Antão de Alabastro, está o caso arrumado, pois vi logo que não havia 

grande interesse nele. Junto contas até ao presente referentes ao ano que corre
867

. É favor V. 

Exa. não mandar mais dinheiro do que aquele que vai marcado, pois isso me causa transtorno 

nas minhas contas, e eu não preciso de remuneração alguma. Tem-se vendido um bocado de 

coisas varias já recebi dinheiro do armario e além disso vai neste relatorio uma imagem foto
868

, 

que se pode adquirir já, e que é boa, e de cujo lucro eu já fico remunerado. Comerciantes e 

particulares varios, teem-me deixado esgotado, do pouco que aqui tinha e ainda de algumas 

coisas que tenho adquirido
869

. Este mez especialmente dei uma boa volta á procura das coisas 

que a V. Exa. interessam ficando assim já uma boa parte vista. Em breves dias enviarei a V. 
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Exa. uma nota para lhe submeter á apreciação outras viagens
870

, isto no caso de V. Exa. 

entender que as devo faser [sic]. Nas viagens de V. Exa. como verá e como tem sido procuro 

sempre faser pelo mais barato possivel, e nunca meto despesas que faço comigo, jornais, 

cigarros etc, porque essas coisas gasto-as sempre, mesmo quando estou em Coimbra, isto é 

cinjo-me sempre a viagens, comida, e autos o menos possivel, e ainda a gratificação de quem 

me acompanhe, coisa essencial para mim, porque tenho sempre medo de ser maltratado, tanto 

por homens como por cães, e mesmo é um guia que nos ensina os mais proximos caminhos
871

. 

O Abreu, tem andado mais metido com tirár fotos de pratas para a exposição do que imagens. 

RELATORIO 

Sahi em 16 de Maio para o Carregal do Sal. 

Aqui como tenho dito, não existe nada antigo e nem mesmo igreija tem, é povoação muito 

moderna. 

Fui de novo a Currelos falar com o prior, que no ano findo vendeu algumas coisas, mas não 

sabia de mais nada, segui depois para Alvarelhos, onde tambem nada consegui. Depois segui 

para Oliveira do Conde. 

Junto postal do paroco daqui, já em meu poder desde fins de Abril, é o nº 1. No postal diz que 

só depois de 13 do corrente eu lá podia ir. É um padre muito bom, mas muito medroso, junto 

foto nº 1. 

Senhora, 0,91 de alto, col, de feições belas
872

, coroada e de bom gotico. Devido ás procissões, 

está partida, como se vê na foto e falta a cabeça do menino, de resto a cabeça está sem defeito e 

ligada ao corpo na mesma pedra e igualmente a parte dos pés. Os defeitos são só os dois que 

aponto. É uma boa peça. Dirá V. Exa. seu preço. 

Era esta imagem pertença da capela de Oliveirinha
873

, a que este ano já me tinha referido num 

relatorio. 

Este paroco segundo provas que agora me deu, como é pregador é que aconselhou no ano findo 

e já este ano varios padres amigos a venderem-me
874

. Como ele é todo da intimidade da fidalga 

de Alvarelhos e como eu tambem sou das relações desta senhora, temos-nos [sic] encontrado ali 

varias vezes e vem dahi a razão de me querer ser agradavel. 

Regressei depois ao Carregal, depois de ter percorrido estas aldeias em 6 horas. No dia seguinte 

segui para Nelas. 

Nesta vila, como tenho dito nada existe de bom ou máu. É terra moderna como o Carregal, 

valorisadas [sic] pelo caminho de ferro. A sede do concelho era antigamente Senhorim, distante 

6k. 

Dirijo-me mais uma vez a esta localidade. Leia V. Exa. a carta nº 2. 

Em meu relatorio do ano findo, referi-me a este padre, que me tratou mal quando ali apareci na 

igreija, e dizia até que ao culto e ao cimo do altar mór, estava uma belíssima imagem de senhora 

coroada e sentada com menino ao colo, bastante grande, col, para mim impossivel fotografá-la 

visto estar a uma grande altura. Disse-me depois V. Exa. que quando fosse para aqueles lados 

este ano a iria ver. Recorda-se? 

Junto foto nº 2. 

É num dos altares laterais, um Sam Bráz, col, 0,44. Tem apenas na base um bocado de um pé 

partido mas que se une, ficando a não se perceber. 

Muito amavel desta vez o padre, visto que estava recomendado pelo padre de Canas de 

Senhorim, disse-me que vendia esta imagem, caso o preço lhe fosse agradavel, visto que 

dinheiro não precisa, nem ele nem a igreija, e que há anos ali foi um sr. do Porto que lhe 

ofereceu uma conta boa, e ainda que o falecido A. Moreira tambem a pretendia. 

Disse-lhe que só depois de tirada a foto, me podia pronunciar por tal coisa. Estive aqui em 17. 

Em 18 e 19 irradiei por varias aldeias, umas desconhecidas e outras já minhas conhecidas, e 

assim percorri, sempre a pé, como tudo o que tenho feito neste relatorio de Canas de Senhorim, 
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mais nada o prior me soube dizer que tinha ou sabia. Como V. Exa. sabe daqui já no ano findo 

foram para Lisboa 2 exemplares, um que V. Exa. não gostou e outro que gostou e tinha até uma 

inscrição de que V. Exa. me mandou depois o decalque. Segui depois para Carvalhal Redondo, 

de onde foi este ano já uma imagem coroada para V. Exa. Segui depois para Aguieira. 

Nunca tinha vindo a esta localidade, é possuidora ainda de pelourinho e de varias casa 

particulares brazonadas. 

Na igreija ao culto, nada em pedra, apenas no altár mór 2 magnificos retabulos retangulares, 

pintura em madeira escola de Grão Vasco
875

. 

Na sacristia, fui encontrár dentro dum arcáz, uma imagem que por não gostar dela a não 

fotografei. 

S. Simão, col. em pedra, 0,75 de alto, com cabeça separada do tronco, pés nus e com um livro 

numa mão. 

Não sei se o vendem. Barbas curtas. Já de noite regresso a Nellas e no dia seguinte vim para 

Coimbra. 

Em 27 segui na camionete em direcção a Oliveira de Azemeis. 

V. Exa. na ultima viagem a esta cidade disse-me para eu vir por aqui para ver as actividades do 

sr. Adelino de Carvalho. 

Estive com ele, nada tem há muito arranjado em pedra, nem sabe de coisa alguma, e se alguma 

tivesse arranjado era para V. Exa. Diz ele que nada por ali há e isso é verdade, porque antes dele 

bati eu aquilo e bateu-o os meus agentes de Requeixo e Ovar, em biciclete [sic]. Disse-me estar 

desgostoso com V. Exa. pois tendo ali tido uma rica arca com pinturas e ferragens do sec. 17 e 

com brazões e datas
876

, a rogou a V. Exa. e V. Exa. a não quis e que desgostoso a vendeu para 

um bric á brac de Lisboa. 

Segui depois para S. Martinho da Gandara, de onde á [sic] anos mandei para Lisboa aquele 

enorme e pezado calvario muito bom e um Martir em pedra. Como esse padre morreu, vim 

visitar o que agora aqui paroqueia, que estava em Ul, de onde tambem foram para Lisboa 3 

imagens. Junto postal nº 3. 

Muito bem recebido, não me poude se agradavel, disendo que não tem nada em pedra, nem sabe 

de nada, e que eu em tempos esgotei este concelho. Vê V. Exa. que o de Oliveira de Azemeis, 

tem razão. Ainda fui ao Outeiro de Santiago, avistar-me com um amigo meu que é um grande 

escultor, mas de nada me soube diser. Este cavalheiro Alipio Brandão
877

, estava dando as 

ultimas demãos a 40 cadeiráes góticos de castanho, que deviam seguir hontem para a Sé de 

Lisboa e foi ele que executou todos os trabalhos em talha para a Exposição de Belém, baixos 

relevos com assuntos coloniáes. Um desses quadros tem 9 m. Quando V. Exa. os vir já sabe 

quem os executou, aqui numa aldeia manhosa. 

Este cavalheiro tudo o que aparecesse de bom, se houvesse nesta região seria para mim, pois 

desde á muitos anos que me deve favores desde que esteve aqui em Coimbra a praticar. 

Dei umas boas voltas a pé e á noite regressei a Coimbra. Junto 2 bilhetes de camionete, a 

distancia é grande e são caritos. 

Para satisfaser V. Exa. ainda sahi mais duas vezes este mez, que passo a descrever. Devo diser 

que além das viagens mencionadas neste relatorio e por assuntos meus e á minha custa e vendo 

sempre coisas para V. Exa. neste mez e no outro fui a uma infinidade de localidades de que 

poderei citar: Soure, 2 vezes, Figueira da Foz, Pombal, Ílhavo, Aveiro, Estarreja, Ança, Taveiro, 

e desenas delas aqui no concelho. 

Em 29 sahi de Coimbra para Santa Comba Dão. Visitei neste dia e no dia 30 Couto do Mosteiro, 

onde existe a rica imagem de Santo Antão, em pedra a que me referi no ano passado, e que 

depois mandei correspondencia do padre, dizendo ele até “que quando puder apita”
878

. Nada 

ainda poude arranjar. Segui depois para S. Joaninho, junto novamente postal nº 4 que V. Exa. já 

viu e que desde que o recebi, nunca vim aqui senão agora. Muito bem recebido, mostrou-me 
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depois Um Sam Bráz
879

 ao culto, tipo e tamanho do que envio hoje em foto e um Sam 

Lourenço
880

, muito perfeito, este fora do culto. Disse-me que está como padre apenas á 7 mezes 

ou seja desde que me escreveu, e que vái pedir auctorisações ao seu prelado, pois necessita de 

vender. Passou-me uma carta, <nº 3>, que não cheguei a entregar, por encontrár a porta aberta, 

para ver as imagens de uma anexa, Vila Pouca, nada tem ao culto de bom ou máu. 

Apresentou-me aqui ao padre de Treixedo, que estava com ele fasendo confissões. Prestou-me 

valiosas informações sobre igreijas desta região, e disse-me que tem lá na igreija dele uma pedra 

com um santo em baixo relevo, que tambem ma vende
881

 e que vae já pedir auctorisação ao 

Prelado dele claro que é o de Vizeu
882

. 

Todos os padres desta região me teem dito que agora já podem vender, pois que a Concordata, 

os auctorisa!?
883

 

Eles estam nessa doce impressão e eu digo-lhes que sim… 

Informaram-me que em Mouráz, antiga vila do districto de Vizeu, foi agora substituída uma 

santa de pedra, e o padre de S. Joaninho disse-me que a terra dele é Figueiredo das Donas, para 

os lados de Vouzela, e que numa anexa, estam muitos santos arrumados. Estou agora com a 

escrituração para os padres destas duas terras indicadas. 

Resumo estes dois padres estam na boa disposição de venderem, mas querem a auctorisação do 

Bispo. 

Dou aqui por terminado este relatorio. 

Nossos respeitos, para V. Exa Exma Senhora Dona Amelia e Exmo Senhor Doutor Julio. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

1ª Folha de despesa do ano de 1940 

 

Fevereiro – entreguei em Coimbra, relatorio 

13- Sangalhos, c. ferro, 3ª classe e almoço…………………………….…..…...14$30 

17- De Coimbra Oliveirinha, na B. Alta, c.ferro, 3ª c, rap…………………..…16$00 

18- Carregal a Pampilhosa, 3ªc. c.ferro………………………………………....13$00 

18- c. ferro de Pampilhosa a Salreu, 3ª c…………………………………….....10$50 

19- c. ferro, regresso de Salreu a Coimbra………………………………….…....8$90 

 3 diarias, 17, 18, 19, media a 20$00……………………………….…...60$00 

 2 fotos entregues de uma capela em Salreu……………………….…….6$00 

                  128$70 

 

Maio – Viagem à Beira Baixa, enviei relatorio 

c. ferro 3ª c., de Coimbra a Castelo Branco……………………………………...43$10 

Camionetes de ida e volta, Castelo B. a Idanha Nova…………………………..22$00 

Auto de Idanha a Alcafozes……………………………………………………...35$00 

Auto de Idanha a Penha Garcia…………………………………………………130$00 

Gratificação em P. Garcia, á sobrinha do Padre que serviu á mesa………….....10$00 

De 10 para 11, regresso de Castelo Branco a Coimª……………………………..43$10 

Diarias, pensão em 6,7,8,9,10, media 20$00……………………………………100$00 

                  383$10 

 

Maio – Viagem Beira Alta, relatorio agora junto 

16- c. ferro de Coimbra a Carregal do Sal, 3ª c, rap………………………………15$60 

 1 carreto de mala……………………………………………………………1$50 

 1 homem para me acompanhar a Currelos, Alvarelhos e Oliveira do 
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     Conde…………………………………..10$00 

 1 diaria no Carregal……………………………………………………….20$00 

17- c. ferro Carregal a Nelas………………………………………………………..3$80 

20- c. ferro de Nellas a Coimbra………………………………………………......13$80 

 3 diarias em Nelas em 17, 18, 19………………………………………....60$00 

 2 fotos, das imagens de Senhorim e Oliveira Conde……………………...6$00 

                   130$70 

 

Maio – Viagem a Oliveira Azemeis, relatorio junto 

27- Camionete ida e volta Cª a Oliveira Azemeis………………………...……33$00 

 1 diaria em Oliveira de Azemeis……………………………………….23$00 

 1 homem que me acompanhou a 2 terras……………………………..10$00 

                 66$00 

 

Maio – Beira Alta, idem neste relatorio 

29- c. ferro Coimbra a Santa Comba Dão…………………………………….....9$50 

30- regresso a Coimbra…………………………………………………………..9$50 

 2 diarias em Santa Comba Dão………………………………………..40$00 

                 59$00 

        TOTAL 767$50 

 

Coimbra em 2 de Junho de 1940 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

Nota – As ultimas viagens que fiz pagas por V. Exa., foram mencionadas em m/ relatorio de 

5/12/39. 

Neste ano e especialmente nos meses de Abril e Maio, tenho feito muitas mais viagens a tratar 

de assuntos varios e que aproveitei sempre para tratar dos assuntos de V. Exa. e que por forma 

alguma mencionaria na conta de V. Exa. De todas as viagens, enviei sempre a V. Exa. postais, 

para certificar que estava lá, sendo os últimos datados de Oliveira de Azemeis e Santa Comba 

Dão. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 8 de Junho 1940, 

dactilografada.
884

 

Coimbra em 8 de Junho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Grato por sua carta com data de 4, sou a agradecer o incluso cheque de escudos 768$00, 

referente a viagens. 

Vi tudo quanto V. Exa. diz, na parte referente á concordata, farei o que V. Exa. diz, ir falando 

com alguns padres de coisas que V. Exa pretende
885

. 

Vi hoje aqui o de Sangalhos, que me disse a mesma coisa, mas que a concordata tem o praso de 

60 dias, para entrega dos bens. 

Vi o que V. Exa. diz com referencia ao Adelino de Carvalho de Oliveira de Azemeis e Padre de 

Penha Garcia. 

Santo Antão de Alabastro, quando o vendi ao de Braga em conjunto com outras coisas, disse-lhe 

de facto que se dirigisse a V. Exa. pois possivel era que o quisesse. 

Este homem não percebe nada de estatuaria, e tem comprado aqui em Coimbra, muita 

trapalhada, visto que o novo museu de Braga agora a inaugurar é dirigido por um incompetente 

que o governo mandou ao estrangeiro em missão de estudo. O Viana vendeu-lhe um dos 

celebres calvarios agora feitos e gostaram tanto que mandaram pedir com toda a urgencia a 

proveniencia para lá isso ficar estipulado em cartão pendente. Está o Viana, mandando pôr 
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cabeças e braços a santas para o mesmo efeito, visto o Director, grande capacidade, gostar deste 

genero de antiguidades. 

Folgo imenso com o que V. Exa. diz referente ás novas instalações da sua preciosa colecção e 

ainda de duas imagens figurarem na exposição dos primitivos. 

De imagens boas continua a aparecer por aqui o que V. Exa. sabe, Nada. 

Da foto que enviei não aparece a cabeça do menino, impossível. 

Já a mandei vir e em breves dias a enviarei é muito boa, e vale muito mais do que V. Exa. 

ofereceu (1.400$00). 

O Abreu, enviou na outra semana, umas fotos, se V. Exa. não lhe mandou o dinheiro ainda 

directamente para ele, rogo mo envie para mim, afim de eu lho entregar, visto que ele em geral 

me pede sempre adiantado, todo ou em parte, e para pagar é um bocado caoseiro [sic]. 

Junto um postal datado de 11 do 5º a que não pude ainda responder. 

É o seguinte: Este amavel padre, de que já em princípios deste ano, mandei outro postal, tem um 

sam Sebastião gotico
886

, no qual pedia 500$00, e continua na mesma. Levou-me em Abril a 

Aveiro, e que não consentiu que eu o fotografasse. É gotico porque semelhante a todos os que 

tenho enviado, tem as mãos atráz das costas, amarradas, sem defeito nenhum ahi 0,70 alto, e 

atráz da cabeça o cabelo encaracolado. Enbirrei [sic] e não lhe dei os 500$00, depois fiquei com 

pena, e mantive sempre correspondencia com o padre, a ver se ele me conseguia arranjar outras 

peças. Este caso o submeto á sua apreciação. 

Se fosse outra qualidade de imagem a teria comprado, mas lembro-me que vi ahi muito santo 

Sebastião…E não o comprei. 

Prometeu-me arranjar uma boa imagem que o Lobo de Requeixo, nas suas pesquisas viu na 

serra. Senhora coroada gotica de boas características. 

Outro caso importante --- 

O V. Correia, esteve em quarta-feira desta semana no Sebal Grande (perto de Condeixa) foi a 

fotografar pratas para a exposição do mez que vem em Coimbra e aproveitou a fotografar os 

santos. O padre muito amavel reteve-o perto de 4 horas, fez-lhe correr a casa toda até á retrete o 

levou, deu-lhe chá e bolos, mostrou-lhe as abelhas, deu-lhe um favo de mel, e mil carícias.
887

 

Mas o sam Pedro, não foi fotografado, porque lá não estava. Teria-o [sic] padre vendido ou 

esperando já esta visita o teria escondido? 

Eu escrevi ao padre, para no caso de o ter escondido mo vender agora, visto que fui lá 2 vezes e 

mandei lá o de Taveiro e o Lobo. 

Esteve sempre renitente em mo vender, alegando Bispo, alegando que não vendia imagens etc. 

Para o caso de o ter ainda, o que será provavel [sic] eu fiz-lhe uma proposta agora. 

Creio caçar ainda algumas imagens cá da diocese com a nova lei da concordata, vamos a ver. 

Nesta diocese o que mata é um malandro dum padre que está junto do V. Correia e que dorme 

no seminario e que é todo contra a venda de santos. 

Como padre é todo do Bispo, como homem é todo do V. Correia, visto que ali ganha 600$00 

como conservador, para nada faser [sic]. 

O Viana, anda muito animado, com uma santa preciosa que V. Exa. lhe indicou e que ele quer 

ver se adquire. No sitio onde ela está, possível é que se arranje. É preciso notar que ele apenas 

me disse algumas coisas, mas nem eu lhe procurei nem ele me disse onde era, esteja V. Exa. 

descansádo. 

Ele apenas quer ver se a consegue. 

V. Exa. não residindo aqui, cá vai descobrindo estas coisas, nas suas peregrinações. É curioso! 

Creio não ter outros assuntos, por hoje, para diser a V. Exa. 

Recomendações do pessoal cá da casa para V. Exas. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Junho 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 11 de Junho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 9, que muito agradeço. 

Caso do Sebal – Plenamente arrumado e pela carta e pelo que eu já tinha dito, V. Exa. verá que 

eu me mecho [sic] e que procuro angariar-lhe o maior numero de coisas boas. 

Em face do que sube [sic] tinha que ter essa atitude para com o padre. 

Caso de Penha Garcia – Junto postal do homem e pelo arrazoado de falta de selos, verá V. Exa. 

que ele é idiota. 

Já há dias que estou informado por intermedio do conego Relvas que aqui se encontra em 

tratamento e que casualmente se encontrou com um amigo meu que mo apresentou, conego este 

da Sé de Portalegre, que o requerimento do dito padre ao Bispo de Portalegre, foi indeferido, e 

ainda com a agravante de que se a peça Já tivesse saído, ser reposta no lugar imediatamente. 

Resumo: Caso de P. Garcia, plenamente arrumado. 

Junto guia, referente á imagem a que se referia esta carta de V. Exa. e a anterior. Vai em dois 

caixotes, porque está em 2 partes. Como V. Exa. verá as feições e trabalho são magníficos, e 

merece uma boa oferta ou pagamento de V. Exa. 

Deve ser de influencia francesa, visto a cara ser muito linda e um lançamento de corpo e 

roupagens, magnifico. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº. 

a) Saraiva 

 

 

Cartão de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Junho 1940, 

manuscrito. 

Coimbra em 12-6-40 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Recebi hoje carta de V. Exa. com o postal do Padre, que vende o S. Sebastião. 

Esqueceu-me tambem de dizer, que os 2 caixotes até pôr na estação fizeram de despeza 20$00. 

De V. Exa. Muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 14 de Junho 1940, 

manuscrito.
888

 

Exmo. Snr Ernesto de Vilhena 

Coimbra 14-6-40 

Como já disse a V. Exa. não existe a cabeça do Menino. 

Quando a fui buscar (Imagem) tinha espetado com um prego uma cabeça de boneca em loiça, 

que foi arrancada e deitada fóra. Agradeço o postal il. de V. Exa. 

Fui hoje ver á rua do Arnado, casa de um Canteiro uma pequena imagem gotica cavada com 

Menino ao colo, igual á que em tempos fizeram para V. Exa. e Museu, mas não se vende por 

dinheiro algum. 

De V. Exa, mº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 22 de Junho 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 22 de Junho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 
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Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. registada, com data de 17 do 

c/ mez, que muito agradeço. 

Penhorado agradeço os 1.800$00 do pg da santa, e fiz entrega ao Abreu do dinheiro de que 

junto recibo. 

Por aqui não há novidade alguma, nem de coisas vistas, nem de novas. 

Tomei nota e arrecadei os papeis que V. Exa. me mandou, correio de varios. 

Nossos cumprimentos, para Exª Snra Dona Amelia e Exmo Snr Dr. Julio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO, manuscrito] 

Recebi de 43 fotografias 

a importancia de 215$00 (duzentos e quinze escudos) 

Coimbra 19 de Junho de 1940 

a) M Abreu 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Julho 1940, 

dactilografada.
889

 

Coimbra em 9 de Julho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a vir saber noticias de V. Exas. e tambem a comunicar-lhe 

que nada do que tenho em vista se tem arranjado. 

Nada, nem esperanças tam depressa de coisa alguma. 

Fui á poucos dias chamado, por umas pessoas aqui dos arrabaldes de Coimbra, para ver um Sam 

Sebastião, em pedra. 

Fui lá no domingo e é uma peça ahi de 70 cm de alto, bastante interessante, visto que se presta a 

um estudo, e nunca encontrei nenhum nestas condições. 

É pedra de ança, col, sem defeito algum, com a altura supra, mas tem a curiosidade do seguinte: 

As duas mãos, em ver [sic] de estarem amarradas uma á outra detraz das costas, estam livres, e 

apoiadas cada uma delas nas ilhargas. 

A meu ver e da transição do gotico, para a renascença, visto que o afastamento das mãos isso 

indica, na epoca da renascença, ficou uma atráz e outra veio para cima agarrada á arvore. 

Não tenho nada com este assunto e envio isto apenas por curiosidade, visto que a primeira 

pessoa a ser chamada foi o sr. A. Viana, e eu não quero por forma alguma imiscuir-me nos 

negocios dele. 

De outros assuntos meus, quando houver alguma novidade, escreverei. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) A. Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Julho 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 16 de Julho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer o postal ilustrado e ainda a carta hoje recebida. 

Ignorava por completo que o Abreu, tivesse enviado outras fotos a V. Exa., lá lhe fiz hoje 

entrega do dinheiro.
890

 

Continua a nada aparecer do que V. Exa. pretende. 

O pessoal cá da casa recomenda-se a V. Exas. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO]  

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 20 de Julho 1940, 

dactilografada.
891

 

Coimbra em 20 de Julho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a escrever a V. Exa. sobre o seguinte assunto: 

Tendo escrito há tempos novamente ao senhor arcipreste de Silva Escura, que tem vendido 

varias imagens, e que era detentor de mais uma do Martir Sam Sebastião, ele me escreveu o 

postal que junto envio e fui novamente a Aveiro nesta quarta-feira e lho comprei pelo preço que 

ele sempre marcou e de que em tempos enviei a V. Exa. um postal com esse preço que ele 

nunca quiz baixar de escudos 500$00. 

Para não estar a tirar foto, junto o envio hoje despachado na forma do costume, está com 

despesas em esc:510$50. 

Se V. Exa. entende que deve ficar com ele, pagará só essa importancia, se entender que deve dár 

10% dará, se entende que o deve recambiar, assim o fará e eu tratarei de o passar. 

Esse senhor padre é detentor ainda de uma senhora gotica de feições francesas a que um pouco 

se refere neste postal, mas que me disse agora que só um pouco mais tarde a poderá enviar. 

E de resto mais nada. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Julho 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 27 de Julho de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

                                                      
890

 Sublinhado manuscrito. 
891

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: R em 22/7/40 c/ cheque 600$00. 



427 

 

Acuso recebida a carta registada de V. Exa. com data de 22, contendo o dinheiro de pagamento 

do Mártir, que muito agradeço. 

Ainda bem que V. Exa. ficou contente, pois como era coisa sem foto estava a ter medo, que V. 

Exa. o não quisesse. 

Foi uma aventura em que me meti, em o comprar, sem primeiro o submeter á apreciação de V. 

Exa. 

Estou tam assoberbado com serviço, a ver, que na proxima segunda 29 de manhã, sáio para o 

districto de Viseu, e de lá escreverei, viagem por minha conta sem quaesquer encargos para V. 

Exa., porque sei, que algo hei-de arranjar. 

Por Coimbra nada se tem arranjado e creio que o Viana, também não, apesar dele ter anuncio 

permanente no jornal a Gazeta. 

Recomendações cá da casa para V. Exas. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 5 de Agosto 1940, 

dactilografada. 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a enviar a V. Exas. uma carta de meu filho, redacção feita 

por ele, e um cartão do liceu, em que se confirma o que a carta diz. Rogo a V. Exa. que quando 

tenha de me enviar carta registada mo devolva
892

. 

Estimamos saber que V. Exas. estejam bem de saude. 

Vou relatar o que fiz na viagem da semana finda, de que mandei ainda 2 postais e cuja viagem 

como já disse é sem encargos para V. Exa.
893

 

Andei por lá os dias 29, 30 e 31, e 1 e parte do 2 deste mez. 

Percorri as seguintes localidades: 

Treixedo – Mouráz – Viseu, isto na estrada que de Santa Comba segue a Viseu. 

Vila de Igreija – Lamas – Convento de Ferreira de Aves – Vila Boa de Ferreira e S. Miguel de 

Vila Boa, na região em que no mapa se chama Sátam. Propriamente Sátam, não existe nenhuma 

terra, a este aglomerado e outros é que se dá esse nome. Isto na estrada que de Viseu segue para 

Moimenta da Beira. 

Depois Povolide, noutra estrada de regresso a Viseu. 

Depois Fataunços, a 18k de Viseu na estrada que desta cidade conduz a Vousela [sic] e outras 

localidades. 

Posto isto vou descrever os meus trabalhos nestas localidades e que constituíram a minha 

viagem, umas vezes percorrida de auto e outras de camionete e ainda a pé. 

Tomei por 3 pontos diferentes tomando sempre por base a cidade de Viseu. Em meu ultimo 

relatorio de 26 junho de 940, referi-me no fim a um encontro que tive em S. Joaninho com o sr. 

padre de Treixedo e a valiosas informações que ele me prestou não só desta terra como de 

outras
894

. 
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Treixedo – 

Localidade com 3 solares e estes com capelas, a igreija matriz afastada da [sic] centro da 

localidade, num planalto, em baixo as ruinas da igreija romanica ja sem nada de grandesa, 

existindo apenas o portico central. A actual de epoca sec: 17º tem interiormente algumas 

sumidas pinturas a fresco, nos altares laterais, nada em pedra, nem ao culto nem arrumado, 

santos de páu e ordinario. Na sacristia um horrível quadro pintado em madeira, todo estragado. 

Paramentos nada em termos nem outras alfáias.
 895 

Mouráz –  

Fica mais acima a poucos quilómetros, fui acompanhado pelo padre de Treixedo que é daqui. 

Vendo Pinho Leal, vê-se que foi vila famosa, com forais etc. Terra pobríssima, que nada revela 

da sua antiga grandesa [sic]. Igreija, pequena pobre e de baixas dimensões, ao culto 

absolutamente nada em pedra
896

. Santos de madeira e mássa de máu gosto. Por cima da 

sacristia, tem arrumada uma má imagem <de pedra> renascença com menino ao colo, igual a 

tantas outras que há e V. Exa. não gosta. De notavel e digno de ver é o seguinte: 

Colocados na parede da igreija 4 magnificos quadros pintados em madeira
897

. Um de grandes 

dimensões representa Sam Pedro, tipo Viseu e Tarouca. Outro muito bom a Anunciação, outro 

S. Sebastião e outro que é um amor tem varias figuras, e é retangular [sic], figuras em meio 

corpo, configuração do do Mestre não Identificado – Santa Margarida e Santa Madalena, que 

está na exposição de Lxª dos Primitivos Portugueses. Para ver o que eles fasem [sic] ofereci por 

tudo 10 contos
898

. Regular estado. Não devem ser conhecidos ahi dos críticos de pintura. À 

entrada da igreija, uma pia estreita com báse da mesma pedra e ligada, que não é vulgar. 

Paramentos, alfaias, nada. Sacristia muito pequenina. 

 
Viseu – 

Estive aqui por varias vezes, percorri varias entidades que me podiam favorecer nas minhas 

pesquisas, mas nada encontrei. Comprei a um santeiro a imagem de madeira de que envio a foto 

nº 1.
899

 

É em madeira, com dourados e pinturas varias, já um pouco desbotadas, mede 49 cm de alto, é 

identico a uma que vem descrita no livro da Exposição de Arte Ornamental do Districto de 

Viana do Castelo a pg 56. 

Percorri depois num carro a região do Satam, vendo assim: 

Vila da Igreija – sede do concelho, na matriz que é romanica
900

, nada em pedra, esta terra já 

descrevi a igreija em anteriores relatorios. Ao culto nada em pedra, e de páu tudo máu. Nesta 

região havia 7 conventos
901

, existindo ainda alguns. Lamas – na igreija nada em pedra.
902

 

Convento de Ferreira de Aves – fundado pelos antigos Marqueses de Ferreira, que tambem são 

Duques de Cadaval e Condes de Tentúgal, na igreija preciosa obra de talha, ricas imagens de 

madeira, nada em pedra. No altár mor dois preciosos tocheiros com 2 metros e 20 de alto cada, 

de belo douramento e talha tam miúda que parece renda. Os dourados dos altares muito bem 

conservados. No coro de baixo e no de cima, 6 quadros goticos interessantes.
903

 

No coro de baixo, um lustre de madeira com argolões, curioso, tamboretes dispersos, mesas de 

torcidos etc etc. 
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Teem aqui um solar e fartas propriedades, os duques de Cadaval. No solár deve haver coisas de 

primeira ordem, mas entrar lá?
904

 

S. Miguel de Vila Boa – Igreija muito ordinaria, altares e santos tudo em madeira e fraco. Fui 

encontrár detráz da tribuna, uma imagem de pedra de ança sem cabeça, eta um sam Bráz 

gotico
905

. Disse o padre que nunca soube da cabeça, e o corpo da imagem está numa lástima, 

dando a impressão que andaram a jogar a bola com ele. Agora por jogar a bola, estive numa 

casa particular nos arrabaldes de Viseu, onde me disiam [sic] existir um martir [sic]. 

Efectivamente estava lá, mas já não tinha pernas, o pescoço partido, rosto irreconhecível, era 

gotico e tinha na cabeça uma boina
906

, caindo-lhe os caracoes para os lados, foi um padre e 

ainda há pouco tempo, ali das redondesas que o poz na rua, isto é deito-o [sic] fóra e o rapasio 

andou divertindo-se com o S. Sebastião até o porem naquele estado. Isto é de pasmar e numa 

cidade com museu…
907

  

Mas continuando na região do Sátam: 

Terminei por este dia em Vila Boa de Ferreira, onde tenho uma criatura que me indicou algumas 

coisas. Vi ali muitas mesas de estilo, armarios, santos marfim e comprei lá apenas a imagem que 

váe com o nº 2. 

Estava na sacristia da igreija desta localidade, onde tambem não existia nada em pedra. Esta 

imagem com as dimensões no verso é de madeira de castanho suponho eu. Está magnificamente 

conservada, com bela pintura estofo D. João em varias côres e com dourados
908

. Os rostos teem 

nas faces uns encarnados a mais. 

A caminho de Viseu, seguindo outra estrada estive em Povolide – antiga vila extinta, sem nada 

de notavel. A igreija tem <exteriormente> varias coisas em pedra do romanico
909

, mas dentro 

absolutamente nada em pedra. Já a descrevi em anteriores relatorios. 

Fataunços – a 18k de Vizeu, a caminho de Vousela. 

Terra de solares, e de brazões
910

. 

Tem a matriz e a capela de Santo Antonio. Na matriz nada de pedra ou de notavel. Na capela de 

Santo Antonio, logo á entrada da povoação, tem um nicho na frontaria, com um horrível Santo 

Antonio de granito. 

Existe aqui uma familia titular de nome Francisco de Menezes, que tem em casa e herdou dum 

tio, que foi aqui padre, a rica imagem, que envio com o nº 3. É um Sam Miguel, gotico, de pedra 

de Ança, com 0,90 certos de alto, não é cavado nas costas, a pintura pode-se diser que 

desapareceu por completo, tendo fracos vestigios, e nas ondas do cabelo ainda vestigios de 

douramento
911

. É no mesmo genero da do Museu M. Castro, descrita m fig. 10, no Livro de 

Estatuaria de Mestre Gonçalves. Como na do Museu, tem na mão direita qualquer coisa em que 

parece está a pentiar-se [sic] ou a segurar o cabelo. 

A cabeça do diabo, nesta é do lado direito, na do museu é do lado esquerdo. Nesta a capa, está 

francamente aberta, na do museu um pouco fechada, não nos deixando ver bem a fivela, em que 

nesta se vê completa. Vê-se que o artista foi o mesmo, mas dando a cada, posições diferentes. A 

única mutilação apreciável é a narina do lado esq. partida
912

. Disseram-me que foi um 

trambulhão que a imagem deu na capela lá da casa, caindo para a frente. Quando ali cheguei e 

depois de examinár a imagem, que me foi indicada pelo paroco desta localidade, disseram-me 

que um sr. parente de Vousella a tinha avaliado em 3 mil escudos, insisti por outro preço, mais 

equitativo e disseram-me para eu oferecer coisa que fosse agradavel, eu disse-lhe que não me 

podia pronunciar, sem primeiro tirár uma foto e confrontar com os meus livros.
913
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Termina, o meu relatorio. Por aqui vê V. Exa. por tam longa distancia percorrida que só uma 

imagem apareceu, de epoca gotica. 

Resumo:-------------vam 3 fotos 

          2 de madeira <que comprei>, para V. Exa. ver se lhe convem alguma e 

preço. 

          1 de pedra, que ainda está no sitio. 

 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 21 de Agosto 1940, 

dactilografada. 

Coimbra em 21 de Agosto de 1940      Quinta de D. João à Arregaça – Coimbra 

Excelentissimo Senhor Doutor Julio 

Muito estimo que tenha passado umas boas férias, com boa saude e alegria. 

Hontem estiveram aqui em casa, seus Exmos. Pais, mas tendo saído momentos antes, não tive o 

praser [sic] de os ver. 

A Aurora contou-me que vinham muito bem dispostos e cada vez mais novos. Folguei imenso 

com isso e dou ao meu Exmo. Doutor os parabéns. 

O Snr Ernesto de Vilhena, já conhecia por foto um Sam Miguel curioso e bom gotico, e agora 

veio e viu-o. Por estes dias o despacharei por Lisboa. 

É pena que o Snr. Doutor, não venha tambem por aqui pois tinha interesse em lhe mostrar uns 

quadros goticos que descobri nesta ultima minha viagem
914

, e que fasem parte do antigo recheio 

duma igreija do Districto de Viseu. Neles, existe um 3º Sam Pedro, caso desconhecido dos 

investigadores. 

Tencionava pedir ao seu Exmo Pái, um favor aqui para um visinho [sic] meu e habitante desta 

quinta. Como hoje escrevo a V. Exa. aproveito a ocasião para a V. Exa. faser este pedido. Trata-

se do seguinte: Disseram-me que V. Exas. são muito da intimidade do Dr. Carneiro Pacheco. 

Pretendia que este requerimento V. Exa. lho mandasse directamente, recomendando para ser 

deferido. 

O rapaz tem uma grande paixão pela agricultura e deseja que a matricula seja auctorisáda o que 

só depende do Ministro. Era um grande favor que V. Exa. me fasia. 

Com os nossos cumprimentos, sou de V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 25 de Agosto 1940, 

manuscrita.
915

 

Coimbra em 25 de Agosto de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimo que V. Exas. tenham passado bem. Fiqui pezaroso de não estar em casa, quando 

V. Exas. aqui vieram, mas pode-se dizer que estive quase toda a semana, aqui sem sair. 

Acuso recebida a Carta de V. Exa, que agradeço. 

O S. Miguel, já V. Exa. sábe que custou menos, mas que fica em 3.000.00, para meu lucro. 

Sant’Ana, seria bom que V. Exa. a puzesse em 450.00, para me dar algum lucro. Foi muito cára, 

e é boa. 

As 2 peças já estam aqui Muito Bem acondicionadas, para S. Miguel tive de mandar fazer 1 

caixa, pois não havia caixotes. 

Ribeira de Fráguas – indiquei e recomendei o caso, ao meu agente de Requeixo. Desde que ali 

estive e relatei estes casos a V. Exa. escrevi repetidas vezes ao paroco e nunca ele me 

respondeu. Já voltei ali 2 vezes e não o encontrei. O S. Thiago é de verdade Bom, mas está 

muito á vista. A S. Catarina desconfio que não se apanha por um preço abdicando do meu lucro. 

Hoje os padres teem uma missa muito especial para preços. 
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Quinta de S. Jorge – está V. Exa. equivocado. A 1ª vez que V. Exa. ali esteve (assim me 

declararam V. Exas.) foi na minha companhia. Vimos a igreija, claustro, corredores, casa do 

capitulo e sacristias e arrumações. Na igreija lado esq. (arco cruzeiro) está uma imagem Senhora 

gotica, que V. Exa. muito apreciou.  

Há tempos o A. Viana, disse-me que V. Exa. o tinha encarregado dessa aquisição, mas que nada 

poude arranjar. 

Isso deve ser verdade porque a herdeira é uma senhora muito beata e que vive com um padre, ou 

coisa parecida. 

Alem disso é uma senhora Muito Rica, no entanto farei os esforços por alguma coisa fazer. 

Não respondi mais cedo á carta de V. Exa. porque estive uns dias esta semana por a região de 

Vizeu, para ver se alguma coisa em pedra conseguia. 

Isto de santos está mesmo muito máu. A não ser que haja pessoas que lhe cáiam do céo, eu não 

vejo grandes probabilidades de serem fornecidas Boas peças a V. Exa. 

Eu que viajo imenso, que tenho numerosos agentes, e que escrevo imenso, este ano de 1940, é 

com este S. Miguel, apenas Sete pedra [sic] imagens que lhe adquiro. É pasmoso! 

Claro que podia fornecer muitos, se juntasse a colecção de mármores, que V. Exa. foi encontrar 

em casa do sr. A. Viana. 

A Aurora disse-me que V. Exas. estavam muito bem dispostos e cada vez mais novos, folgo 

imenso com isso.  

Disse-me que V. Exas. vinham por cá nesta 3ª feira dia 27, cá os espero. 

Como estava todos os dias á espera de V. Exa. pretendia pedir-lhe a recomendação d’um 

requerimento para o sr. Ministro de Instrução auctorisár a matricula aqui na Escola agrícola (6º 

ano) ao filho do meu senhorio. Fiz esse pedido para o Exmo Sr. Dr. Julio para o Hotel do 

Facho. 

Escreveu-me hoje uma atenciosa carta, como sempre, dizendo não ter relações nem V. Exa com 

o dito sr. Ministro de Instrução. 

Diz que todos tiveram um inverno muito trabalhoso, e que estam agora a gozar um merecido 

repouzo. 

De resto nada de novo. 

Meus respeitos à Exma. Senhora D. Amelia. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva 

 

Nota: - 

O R. Lino, não aceitou. Envio a resposta que na epoca, me enviou. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 27 de Agosto 1940, 

manuscrita.
916

 

Coimbra em 27 de Agosto 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Desejando a continuação do bem estar de V. Exas. agradeço a carta hoje recebida. 

Quando V. Exa. vier, levará um gráfico que estou a organisár [sic] onde rapidamente verá, o que 

tem a visitar no Districto de Vizeu. Assim V. Exa. passará uns dias naquela região, vendo coisas 

de que V. Exa. é um apaixonado amador de estatuária. 

Não se preocupe V. Exa. com o dinheiro das peças que aqui adquiri. Em Lisboa e com vagar, V. 

Exa. verá que são duas peças explendidas [sic]. 

Desculpe os 50.00 que lhe pedi a mais, mas foi em o meu lucro, como madeira comprei cáro. 

Além da conta dos 3.450.00, V. Exa. acrescentará mais 38.00 das 2 caixas, e carroça, pois tive 

que mandar fazer uma em madeira de forro, para o S. Miguel. 

Diga-me V. Exa. se devo despachar já para Lisboa, ou se espero, que o Exmo. Senhor Dr. Julio 

regresse. 
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Mandei hontem ao sr. Dr. Julio um postal com uma linda tricana de Aveiro, a agradecer a carta 

delle. 

De verdade o sr. Raul Lino, foi muito amavel na carta que me enviou. 

Fiquei apenas desgostoso com ele não aceitar, o que eu com tam Boa Vontade lhe enviei. 

A minha consciencia ficou tranquila, pois enviei de Boa Vontade. 

Muitos respeitos para a Exma Senhora D. Amelia. 

De V. Exa. muito Obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Agosto 1940, 

manuscrita. 

Coimbra em 30 de Agosto 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Recebi uma carta de V. Exa. indicando a totalidade das contas e nome da pessoa a quem devia 

mandar a guia das 2 esculturas. E hontem um telegrama. 

Hoje foram os 2 caixotes despachados e enviei a guia ao sr. Manuel Furtado, rua de S. Bento nº 

191. 

Logo a seguir ao recebimento do telegrama 6 da tarde, arranjei-me e parti de mota, fui a casa do 

sr. Aniceto. 

Estava com uma cara, que nem parecia que a companheira de tantos anos, lhe tinha falecido e 

ido enterrá-la nesse dia. 

Comuniquei-lhe o fim que ali me levava e que para dar cumprimento do telegrama de V. Exa. 

precizava [sic] das contas do funeral etc. 

Insisti e teimei que ia prevenido com dinheiro, nada consegui. 

Recusou-se terminantemente a aceitar dinheiro, alegando que V. Exa. em breve por esta cidade 

viria e que daria o que quizesse, visto que tinha varias recordações da falecida para entregar a V. 

Exa. como retratos da familia de V. Exa. um relógio pequeno de oiro, que pertenceu a Sra. 

Maria, etc. 

Disse-me que ainda hoje lá esteve a D. Letícia e que tinha apartado umas coisas, etc. etc. 

Consegui apenas que me disse-se que as despezas geráes de funeral tinham andádo á volta de 

350$00, quiz dár-lhe essa importancia, não quis, alegando que o dono da casa funerária era 

amigo dele e que não tinha pressa, etc. etc. 

Quis dár-lhe 500.00 entregando-me elle o relógio e essas fotos, nada consegui. 

De V. Exa. com a maior Consideração mº Obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 6 de Setembro 1940, 

manuscrita.
917

 

Coimbra em 6 de Setembro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimamos a saude de V. Exas. 

Recebi a carta de V. Exa. e pelos jornais V. Exa. verá que havia razão em a Sª D. Amelia estar 

com receio da trovoada. 

Foi aqui um verdadeiro pavor, em inundações, um incendio [sic] pavoroso etc. 

                                                      
917

 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: R. 8/9/40. 
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Já na de Maio, causou no Seminario prejuízo tam grave que ainda anda em reparação. 

Na igreija da Gandara, quem manda é o Pe. de Sangalhos. 

Ancas e Mamaroza, não sei 

Sozal (?) tambem não conheço. Só conheço a Soza ao pé de Vagos. 

Deve-me dizer tambem o valor do S. Thiago de Ribeira de Fráguas (na frontaria). 

Vizeu – toma entrada de Mangualde e ahi a 7k a partir de Vizeu, torna á esq. fica adiante 

Povolide. 

Veja V. Exa. na frontaria da igreija um S. Bráz. O padre muito amavel mora ao pé. Continuando 

depois para a ponte, corta um pouco adiante por um ramal á direita e vai a Pindo. 

No entender do Pe. de Povolide, que é natural desta região, é a igreija de Pindo a mais antiga 

desta região. 

Povolide, foi o berço dos Condes de Povolide, mas nada atesta isso a igreija matriz. 

Crendo [sic] ir para o Sátam, pode ir pela continuação desta estrada de Povolide. 

Por mandado de V. Exa. já á [sic] anos, vim ás Corgas (freguesia de Pindo) ver a Nª Sª da 

Expectação. 

Há nesta freguezia uma capela muito antiga (Nª Senhª de Entre Aguas). Povolide pertenceu a 

Tristão da Cunha Athaide, descendente de Tristão da Cunha. Formam o ramo principal dos 

Cunhas de Portugal, com palacio [sic] em Lisboa no Largo da Anunciada. Ver nesta região uma 

igreija em Abrunhosa, com rica paramentaria e tapetes. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Setembro 1940, 

manuscrita. 

Coimbra 11 de Setembro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em meu poder um postal ilustrado com data de 7 e carta com data de 8 datádas de Vizeu. Á 

correspondencia anterior já respondi. 

Para Vizeu enviei 2 cartas, com varias indicações. 

Hontem 10, remeti ao sr. Furtado, guia c.f. de 2 caixotes de imagens 2, em madeira que V. Exa. 

aqui adquiriu, e que enviei conforme ordem de V. Exa. As 2 caixas fizeram de embalagem e 

carro 15.00 de despeza. Total 215.00. 

Vi que V. Exa. percorreu uma grande ária em investigações e que todos os quadros nos 2 lados, 

nada válem. 

Soza – já á [sic] muitos anos que tentei este caso. Nada se fáz. 

S. Joaninho – V. Exa. nada me diz, com referencia ao S. Lourenço, por cima da Sacristia. E da 

casula? 

Canas de Sabugoza –  

Sou das relações do padre. Já me tinha falado no Sacrário, era duma velhíssima igreija, junto á 

Linha c.f. de que só resta o Campanário e uma parede. 

Ruinas muito curiosas. 

Presente outro postal de V. Exa. com data de 10. Cá espero V. Exa. em 13 depois de almoço 

para conversarmos. 

Ainda recebi outro postal de Vizeu a que dei resposta, em que me comunicava que os quadros 

ao pé de Tondela nada válem. Eu sou fraco em tudo e em pintura, muito mais, de modo que não 

admira que eu dê de vez em quando estas tremendas gáfes. 

Na Mamaroza, já á muitos anos que conheço o Santo Antonio, por cima da taberna, tenho até 

em quaesquer apontamentos o nome do taberneiro e muito bem o S. Simão. 

Em Currellos, região que bem conheço, não me lembro do sitio a Caminho do Mondego 

(Capela) com o mártir. Desta vez V. Exa. cumpriu Bem em ver todas as minhas indicações 

archeologicas. 

De V. Exa. com a Maior Consideração mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia 



434 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 15 de Setembro 1940, 

manuscrita.
918

 

Coimbra em 15 Setembro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exa. tenha chegado Bem e Exma. Senhora Dona Amelia. 

Estou pondo os apontamentos que teve a bondade de me dár, com ordem afim de dár á ária de 

Vizeu uma volta, antes de irmos a Lixboa. 

Nos itinerários que mandei para Vizeu, de todo me esqueceu, S. João de Lourósa, que fica a 4k 

de Vizeu, afim de V. Exa. ver uma igreija monumental com bons trabalhos e de ver nas 

arrecadações superiores uma imagem de pedra, que está arrumada e que descrevi no ano 

passado por este tempo. Foi um erro meu de palmatória. 

Junto a foto dum quadro, que está nos arrabaldes de Vizeu, em Casa particular, que me 

encarregaram de vender. 

Vão as indicações no verso, não queria que fosse vendido sem V. Exa. ser sabedor. 

Dizem que a figura que segura a cruz, por detrás de Cristo, tem semelhanças com o quadro de 

mestre Sam Bento, existente nas Janelas Verdes. 

Pedem 15 contos. Era favor V. Exa. consultar Keill [sic] – Mardel – ou um tal Dr. José de 

Figueiredo (medico) muito entendido tambem em quadros e creio que conservador num Museu 

de Lisboa.  

V. Exa. depois dirá sua opinião. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Setembro 1940, 

manuscrita.
919

 

Coimbra 18 de Setembro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Junto uma carta do Pe. de Penha Garcia. Chegaram aqui em 17 as coisas que deviam vir quando 

V. Exa. cá estava. Acondicionei uns assuntos melhor e hoje envio, tarifa 8, com portes pagos ao 

Domicilio o seguinte: 

8 peças, conforme diz a Carta 

2 castiçáis estanho 

1 castiçal metal amarelo 

1 lampada metal amarelo 

1 caixa estanho 

1 naveta forma de Galião 

1 cruz metal, gotica 

1 caldeirinha em metal. 

O padre quer por tudo 160$00. Á cruz cortaram-lhe as juntas e puzeram-nas pregadas em baixo. 

Se V. Exa. vir que isso vále os 160.00, fará o favor de mandar um vále do correio para Padre 

Manuel Matias, morador em Penha Garcia, a pg em Idanha a Nova. Registado. Não crendo [sic] 

em seu nome, noutro qualquer. Não crendo fará favor de conforme recebeu mandar com tarifa 8, 

ou como encomenda postal para a Idanha a Nova – Pe. Manuel Matias residente em Penha 

Garcia, e mandar-me a senha para mim, afim de eu lhe escrever uma carta. Se ficar V. Exa. com 

isto nada me deve de comissão, pois já cá deixou a mais 85.00. que chegam e sobram para estas 

coisas. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Setembro 1940, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor  

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12 – 2º 

Lisboa 

Remete:  

Saraiva Nunes 

Coimbra 

 

Coimbra em 24-Setº 940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em nome do Mathias, agradeço o ter ficado com os metáes. Recebi carta de V. Exa. c/ v. correio 

180.00, e agradeço a diferença. 

Vou de imediato mandar o Dinheiro ao homem. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 7 de Outubro 1940, 

manuscrita.
920

 

Coimbra em 7 Outubro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejamos a saude de V. Exa. e Exma. Senhora Dona Amelia e Snr. Dr. Julio. Nós Bem. 

Acabo de chegar duma longa e tormentosa viagem de bastantes dias, de que esta semana lhe 

darei noticia. 

Junto carta do Pe. Penha Garcia, respondi-lhe que sim, que eu confirmo a oferta dos 5 contos 

pela imagem. 

O processo já não é novo, no tempo dos veludos, comprei perto de 12 contos em Soure tambem 

com auctorisação de Roma. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Outubro 1940, 

manuscrita.
921

 

Coimbra em 16-10-940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos e desejos de Boa Saude para V. Exa. sou a acusar uma carta de V. 

Exa. registada hontem recebida, com a carta inclusa do Pe. Penha Garcia e Vale de esc. 130$00 

do envio ultimo de fotos do Abreu, que este agradece. 

Começáram á [sic] dias novamente com o inventario, e estam com concelhos de Oliveira do 

Hospital e Tábua, tendo já tirado numerosas fotos. Teem estado a rever os concelhos já vistos, 

peças que escapáram
922

, tendo o Abreu 2 fotos que deve enviar depois com os concelhos supra e 

que representam: uma S. Antonio com peixes na pianha, da igreija de Murtede, conc. 

Cantanhede e outra S. João do Prado, em nicho de altar tambem de pedra dos campos de 

Montemor o Velho. 

Junto 3 correspondencias de localidades para onde escrevi, por já saber da inutilidade da minha 

ida lá. Uma Carta é do Padre de Senhorim, conc. Nellas que já quando ali fui me pediu 2 contos, 

por o S. Bráz, e a oferta de V. Exa. já contando comigo foi de esc: 800$00. Já da outra vez que 
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 Anotação manuscrita no canto superior direito da página: R. 13/10/40. 
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 Sublinhado manuscrito. 



436 

 

lá estive lhe falei na venda da Senhora, sentada, cimo da Tribuna. Como então lhe contei o 

padre até me descompôs, dizendo que era imagem de grande devoção do povo e muito 

conhecida, nunca se venderia, que isso seria um sacrilégio. Agora toquei-lhe novamente nisto, e 

como V. Exa. verá, ele nem a isso se refere. 

Um postal é do Padre de Canas de Senhorim – Na correspondencia que enviei a este cidadão 

padre pedia-lhe a venda de todas as peças que nesta vila interessavam a V. Exa. A resposta vai 
923

no postal que envio. 

Outra carta é d’um amigo meu de Nellas, tambem Beira Alta. 

Responde elle que falou com o Reitor da Irmandade e com o Padre, e que declararam que não 

vendiam pois o S. Miguel, é o padroeiro da igreija e da irmandade
924

. 

As imagens arrumadas na sacristia da igreija a que elle se refere, em meus relatorios anteriores 

já disse a V. Exa. que não valiam nada. 

Espero correio de outras terras da Beira Alta e depois mandarei a V. Exa. 

Aquando V. Exa. aqui esteve e que visitou certas localidades da B. Alta, eu já sabia previamente 

da quasi inutilidade em tantas estas coisas. Mas para não desgostar V. Exa.
925

 nada lhe disse, 

escrevi para muitas e tentei apenas visitar 2 localidades o que eu fiz em fim do mez passado e 

varios dias deste. Apenas gastei dois dias nas freguezias das 2 tendo os restantes foi [sic] noutra 

localidade a que adiante me refiro. 

Segui daqui a Vizeu e ali aluguei um carro que me levou a S. Miguel do Outeiro. Como aqui 

disse a V. Exa. já á [sic] 4 anos, aqui vim e isso relatei a V. Exa. Estive na igreija voltei a ver o 

S. Miguel, acompanhado pelo padre, e este me disse que era impossivel a venda, pois o povo 

tem por elle grande veneração. E mesmo que isso não fosse, não vendia sem auctorização do 

seu Prelado
926

. Regressado a Vizeu no dia seguinte, segui manhã para Algodres conc. Fornos 

Algodres. Estive com o Bruto do Padre meu velho conhecido, que me declarou que enquanto 

fosse vivo nada vendia. Falei-lhe no Cristo madeira – Santo Antonio e Senhora do Leite e prato 

Flamengo. Regressado á tarde na camionete da Guarda a Vizeu, aqui no Seminario (Velho) fui 

visitar um rapaz que está quasi a tomar ordens e que me informou d’um assunto 

importantíssimo que se passa na terra de sua naturalidade, tendo eu imediato para ali ido. Segui 

no comboio até Tondela
927

 e dali segui num carro ligeiro para o Caramulo, e daqui com um guia 

a pé – “viagem tormentosa” até Mosteirinho – 14k a pé do Caramulo. Em casa do Padre, onde 

me deu guarida e ali me foi dito o que eu já sabia pelo Seminarista de Vizeu, que ao culto e 

arrumado, havia na matriz 7 imagens de pedra que imediato se vendiam afim de custear 

importantes obras a realisar [sic] na igreija. 

No dia seguinte de manhã com o paroco e os maioráis da localidade, incluindo os da Junta fui 

visitar a igreija, e em face do importante que vi, marchei de imediato para Coimbra, 

atravessando novamente os contrafortes da serra, até chegar a Águeda e ali tomei a Camionete 

para Coimbra 

 
Um dia e 2 noites de merecido repouso em Coimbra, ahi vou eu com maquina fotografica e 

chássis, de Coimbra a Águeda de camionete, aqui tomar a camionete que de Aveiro segue ao 

Caramulo, e em sitio combinado atras o ali estar um homem de Mosteirinho a minha espera 

onde por veredas e caminhos tortuosos ao fim de 2 horas de marcha chegámos a Mosteirinho. 

Na varanda da casa do padre, ali montei um atelier fotográfico e pausadamente ali tirei 7 fotos e 

inutilisei [sic] algumas chápas. Como vê nesta tragedia de cigano, era impossivel escrever a V. 
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Exa. Chegado a Coimbra outro aborrecimento o Abreu de cama alguns dias, depois a revelação 

das 7 peliculas que ficáram óptimas. Depois mandei-lhe ampliar 3, não mandando fazer isso a 

todas, por ficar caríssimo e porque já tinha gasto imenso dinheiro e tudo isto de fotos é caro. 

Junto envio neste correio 7 fotos 9x12 e 3 ampliações 18x24 ou creio que mais. 

As fotos vão numeradas e no verso de cada váe a indicação. 

Observações de minha lavra e documentos e informação 

A imagem nº 5 dizem lá na terra que é dos princípios da Nacionalidade. Por fotos enviadas do 

Inventario artistico, são do mesmo artista o S. Mamede de Bolho e o S. Julião de Portunhos e 

ainda o tumulo em Santa Cruz de Coimbra da Rainha Santa. Os santos com a capinha são ráros. 

Dizem que esta igreija de Mosteirinho era do Padroado Riál [sic]. 

Tem as obras orçadas em 15 contos e pediram-me esta importancia pelas 7 imagens. Diga-me 

V. Exa. quanto dá afim de eu tratar disto com urgencia. Aqui não há empates com Bispos, nem 

com nada, gente e padre de boa qualidade. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Outubro 1940, 

manuscrita.
928

 

Coimbra em 23 de Outubro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os meus cumprimentos, sou a acusar recebido um telegrama em 17 e uma carta registada 

em 21, com as correspondencias que há dias enviei a V. Exa. 

Recebido o telegrama imediato segui para Mosteirinho, e consegui passado um dia de efectuar o 

negocio e transportar em carro de bois o artigo das 7 pedras, convenientemente arrumádas [sic] 

até Agueda e daqui num automovel grande dos antigos para Coimbra. 

Procedi depois aqui á [sic] conveniente embalagem e seguiram hontem 7 caixas em grande 

velocidade (Domicilio) para ahi. 

Junto envio a V. Exa. a guia c. ferro. 

Os 7 caixotes, ____
929

 prego e carpinteiro, importou aqui em Coimbra em 90$00. 

Sobre o assunto da carta com data de 21; de facto o sº Antonio de Murtedo, já o tínhamos visto 

e é muito interessante. É rialmente [sic] um caminho bom o andar a falar-se com o Pe. Antonio, 

que é quem tudo manda. 

O S. Bráz de Senhorim não presta ou não vale mais do que V. Exa. ofereceu. O Pe. é um 

gananciozo e julga que os outros acham o dinheiro, como elle o recebeu, pois sendo Pe. no 

Brasil ali abriu uma subscrição para a feitura duma igreija e depois raspou-se com os 300 contos 

para Portugal. 

Não me esqueço de nada, nem das peças de Vilar Seco, nem do S. Bráz da pequena Ermida de 

S. Miguel do Outeiro a Tondela. 

De V. Exa. com a Maior Consideração mº obgº 

a) Saraiva Nunes 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Outubro 1940, 

manuscrita. 

Coimbra 24 outubro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Hoje, mais bem disposto de todas as massádas geráis dos 7 santos, venho dizer algumas coisas 

que hontem me esqueceu. 

Não contando com o dia da viagem, tive que lá estár mais 1 dia inteiro, e só no 3º é que 

regressei com o carro de bois para Águeda. 

Sempre a debater no mesmo assunto até que consegui a entrega por 10.000.00. Mostrei o 

telegrama de V. Exa. e disse-lhes que era justo que eu ao menos lucrasse 800.00 visto que 

200.00 era para o que eu tinha gasto e havia de gastar até chegar a Coimbra. 

Outro assunto. Creio que o Abreu anda para fóra com o inventario. 

Na semana passada (princípios) disse-me que em conversa com o V. Correia este lhe disse 

claramente, que em face das novas leis, os padres agora podiam vender se quizessem. 

Seria interessante V. Exa. depois de ter as fotos de todo o Districto de Coimbra, me enviasse 

uma nota, por igreijas, freguesias e concelhos daquelas que fossem boas. 

E depois de futuro fazer-se uma escolha detalhada junto dos padres, alegando a “Concordata” 

pois creio que alguma coisa se conseguirá. 

Claro que o Districto de Coimbra, nem em Agosto de 1941, está terminado. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Outubro 1940, 

manuscrita. 

Coimbra em 30 d’outubro 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos para V. Exas. sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 26 

do corrente e o incluso cheque de 11.230.00, que muito agradeço. 

Desta importancia tirei 140.00, que entreguei ao Abreu e junto o recibo desta importancia e da 

anterior. 

Imediato enviei para Mosteirinho o resto da importancia, que ali fiquei a dever. 

Existem lá imensas madeiras em talha doirada de altares varios que enchem bem uma 

camionete, e que tenciono comprár. E estam lá ainda 2 pedras com imagens que não averiguei o 

que era, mas que trarei ou mandarei vir.
 930

 

Possivel é que debaixo daquela mole imensa de madeiras, apareça mais alguma ou algumas 

imagens. 

Tudo isso eu farei na 1ª altura que por lá vá e rebuscarei melhor. O tempo tem estado horrivel, e 

espero melhor ocasião. 

Das madeiras entalhadas, não adquiri, nada se vende sem V. Exa. as ver, como é meu dever. 

Por outros pontos nada me teem informado de Bom, só muito Máu. Diariamente recebo correio, 

mas é coisas que não vale a pena. 

Á [sic] 3 dias fui a Aveiro ver uma imagem era renascença ordinaria, uma Senhora com as mãos 

unidas, em pedra.  

O rapáz cá vai indo e creio que muito Bem, mas hoje é um coisa tremenda os estudos. Livros 

caríssimos e uma infinidade de coisas para trabalhos manuáes, para Desenho, etc, etc. 

Os Mestres creio estarem contentes com elle, porque em toda a turma elle salienta-se, não tem 

pápas [sic] na lingua, levanta-se pede explicações, responde a qualquer pergunta que o Mestre 

fáz á Classe, pede notas dos exercícios, isto enquanto os outros estam com medo. É duma 

audácia extraordinaria. Em face disto é de prever boas notas pelo Natal. 

Como se meteram as aulas, á Exposição não sei quando iremos; mas ou todos ou em separado, e 

o que diga á Exma. Senhora D. Amelia que traremos depois o que ela tem para o rapaz. 

Meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Senhor Dr. Julio. 
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De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Novembro 1940, 

manuscrita.
931

 

Coimbra em 18 de Novembro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. de Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Dr. Julio. 

Comunico-lhe que nada mais tenho arranjado e que não voltei a Mosteirinho. Junto um postal e 

umas imagens de pedra, que querem vender em Granja do Ulmeiro, onde está situada a estação 

de Alfarellos. 

V. Exa. deve saber muito bem as que lhe conveem e o que válem. 

Revendo os apontamentos que V. Exa. me deu, aqui no Verão, referentes a viagens na Bairrada 

e B. Alta, vejo uma coisa extraordinaria. No Districto de Vizeu, V. Exma. deu-me a indicação 

d’um Prato flamengo com 2 legendas e 1 cordeiro (1.500.00) como pertencente á igreija de 

Algodres – no concelho de Fornos de Algodres, mas lá não existe em qualquer igreija ou capela 

nenhum prato flamengo, onde é? V. Exa. mo dirá! 

Existe outro que eu já conhecia e de que em Relatorio dei a indicação a V. Exa e que no verão 

V. Exa. viu em Sernancelhe. 

Á espera de qualquer novidade a dár só hoje 22 termino esta carta. 

Em 19 recebi a carta de V. Exa. referente a Oliveira de Azemeis. Eu não ofereço senão 2.000.00 

pelo rico calvário. Durante 8 anos que nos conhecemos nunca telefonei a V. Exa. por motivos 

de negocio. Apenas uma vez de Santarem, num domingo, para visitar o Museu de V. Exa. O N. 

Carvalho de O. Azemeis, telefonou sobre o Calvário para V. Exa. Sinal de que elle reputa o 

assunto muito importante. O caso para mim está arrumado. 

Foi o seguinte. Tem chovido e trovejado extraordinariamente aqui, para espantar o tempo 

escrevi, escrevi a tudo e todos nada menos de 60 cartas e postais. 

Nesta ocasião foi uma carta para o Dr. Beleza d’Oliveira, oferecendo 2.000$00. Não me 

respondeu, mas pelo que vejo foi ter com o N. Carvalho. 

Vê V. Exa. que não sou mesquinho a oferecer dinheiro e que a minha fortuna não pode ser 

grande…nada! 

Admira-me o N. Carvalho andar com estas partes gagas, quando ele atende lá na terra, quem lhe 

indicou o Calvario fui eu, pois, á [sic] 8 anos o conheço e tenho justamente feito a V. Exa. 

referencia a sua peça. 

Vejo que são peças de que V. Exa. deve ter abundância e não vále a pena interessar-me por 

outras que um dia se poderiam arranjár. 

De quanto do postal que junto envio, devo declarar a V. Exa. que o Viana tambem foi avisádo 

como outros antiquarios ou particulares. Este N. Carvalho de O. Azemeis é extraordinário!!! 

Ainda á [sic] 12 dias me escreveu a dizer que esteve em Lisboa, que viu o Museu-Casa de V. 

Exa. e ficou maravilhado. Pedia a seguir parecer para comprár uns pratos ingleses que tinha em 

viste. Disse ao homem como resposta, que lhe vendia 4 por 20$00, e que não percebia o que elle 
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tinha aprendido até agora. Nem o que viu em casa de V. Exa. visto que Loiça Ingleza é Zero. 

Tudo isto brincadeiras para se ir passando os tristes dias da vida. 

De V. Exa. muito grato. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Novembro 1940, 

manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros Nº 12-2º 

Lisboa 

 

Coimbra em 28-11-940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Perante a carta de V. Exa. com data de 24. Caso de O. Azemeis isso é lá com a autoridades [sic] 

da terra, que eu não me meto mais nisso. Fornos de Algodres ou Algodres – cá tenho os 

apontamentos de V. Exa. Ulmeiro – não percebo. 

Voltei outra vez a Mosteirinho, não existe o resto do Cálvario [sic], as pedras (2) que eu julgava 

ter algum valor nada válem. São 2 pequenos anjos Renascença. A Tálha, que eu julgava ter 

algum valor, está muito pôdre, custo e transporte é dinheiro perdido. 

De resto mais nada, de novo. 

De V. Exa. com muita consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Mogofores, 14 de Dezembro 

1940, manuscrito. 
[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Rua de S. Bento Nº 187 

Lisboa 

Remete: A. Saraiva Nunes 

Mogofores 

 

Mogofores 14-12-940  

(Bairrada) 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Como sei que é agradavel a V. Exa. receber minha correspondencia, direi que: 

Visitei os assuntos que determinou no Verão, nesta região 

Ancas – Amoreira da Gandara e Mamaons. 

Ámanha de Coimbra, direi o resultado das minhas investigações. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Dezembro 1940, 

manuscrita.
932

 

Coimbra em 16 de Dezembro de 1940 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 
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Com os nossos cumprimentos, venho espor [sic] os meus trabalhos na Bairrada, de que enviei a 

Exa. em 14 um postal de Mogofores. 

Ancas – apontamentos de V. Exa. e indicações desta minha ultima viagem. 

Foi ali o Lobo e entendeu-se com o P. da Junta, visto lá não haver padre. 

Escrevi a este cavaleiro e repreendeu-me. Junto a carta dele marcando-me o encontro para 14, 

dia em que ali ia o juis de S. Lourenço do Bairro. Imagem de pedra do áltár mór Senhora com 

Menino ao colo, é a padroeira venerada naquela região, não vendem por dinheiro algum. Cristo 

de madeira, da sacristia, muito venerado, conhecido nas festas Semana Santa, não se vende. 

Vendiam alguns da sucata ao culto, mas como verá esses não válem um Centavo. Pretendiam 

vender uma bandeira da Sacristia que nada vale e castiçáes de estanho. 

Amoreira da Gandara – Calvario, da sacristia não se vende por dinheiro nenhum. 

_____
933

 

Fui a casa do homem da loja comercial, que tem na frontaria num nicho o Santo Antonio, 

vende-o por 400.00 ou seja a importancia que V. Exa. a mim me dá. Para dar alguma coisa para 

eu pagar ao Lobo, tem de lhes pagar o preço de 500.00. Diga se lhe convem.  

Despesa com auto, e almoço e comboio ida e volta para Mogofores 47.00. Se V. Exa. quiser o 

Santo Antonio nada me devera desta despeza. Não crendo [sic] pagar-me já os 47.00. Veja V. 

Exa. 

De V. Exa. sempre muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 24 de Dezembro 1940, 

manuscrita. 
Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, somos a desejar a V. Exas. muito Boas Festas e um feliz Ano 

Novo. 

Nós bem e á dias com uma vaga de frio horrivel. 

Antiguidades do que V. Exa. deseja, nada. 

E o Viana tambem creio que nada. 

Recebi o postal de 17. Se vierem tragam bons agasalhos, pois aqui é Sibéria. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

1941 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Janeiro 1941, 

manuscrita.
934

 

Coimbra 12 janeiro 1941 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Estimo que V. Exas. tivessem chegado Bem.  

Hoje Coimbra, em Vale Canas – em Picoto dos Borlados, está com neve 0,40 alto. 

Coimbra, hontem e hoje é de morrer. 

Recebi pelo correio (do Astoria) carta de V. Exa. que me socegou [sic] a respeito dos 180$00. Já 

liquidei com o homem. 

Ficámos contristados com a não vinda de V. Exas. novamente cá a casa. 

Casa lavadinha e papeleira com os pés. Desta em breve lhe mando a foto. 
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Desejo que V. Exa. já esteja de posse da Mesa e cadeira. 

Já vendi as 4 colunas, que V. Exa. aqui viu. 

Estimo que V. Exa. tivesse feito bons negocios, em compras no Norte. 

De V. Exa. 

Com a Maior Consideração mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 16 de Janeiro 1941, 

manuscrita.
935

 

Coimbra em 16 de Janeiro 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. 

Recebida a carta de 13 e um vale do correio com 430.00. 

180.00 para o sr. Abreu 

250.00 para o sr. Antonio Nunes da Silva (D. Inez de Castro) Braga. 

Esqueceu-se V. Exa dos 20$00, boa embalagem da mesa e cadeira e carretos para a estação de 

Coimbra, mesmo á reta e creio não ser caro, pois foi boa embalagem. 

Isto no caso de V. Exa. crer [sic] isto pagar, porque senão, não tem importancia. 

Para o Astoria, mandei a conta disto junto com a factura c.f. e nas cartas que V. Exa. me 

escreveu de Coimbra, me dizia que de Lisboa mandava a embalagem. 

Desculpe V. Exa. eu estar a citar estas coisas. Pelo conteudo das cartas vejo que nós cá os de 

Coimbra, já não temos antiguidades nem possibilidades de as arranjar. 

Que só o Porto ou Norte tem agora essas vantagens. 

Mas desconfie V. Exa. das compras feitas no Porto, especialmente estatuaria em pedra. 

Tudo o que é novo em pedra segue para o Porto e Braga. 

Só eu _____
936

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 1 de Fevereiro 1941, 

manuscrita.
937

 

Coimbra em 1 de Fevereiro 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, somos a desejar a saude de V. Exa. Senhora D. Amelia e Snr. Dr. 

Julio. 

Estou envergonhado, de não ter escrito á mais tempo, mas desejava acrescentar qualquer 

trabalho que fosse bom, mas isso não tem aparecido. O tempo tambem tem estado horrivel. 

A Exma. Senhora D. Amelia, tambem me deixou aqui uns trabalhos…mas é boa gente. Refiro-

me a uma Senhora de Évora, esposa de sr. José Cabral que estava em Coimbra, no Astoria a 

tratar-se com o Dr. Elísio de Moura. Veio aqui uma vez, para ver coisas antigas e depois sempre 

que havia aguaceiros medonhos, dizia que estava aborrecida no Hotel, e lá vinham de automovel 

e mandavam-me chamar para os acompanhar a passear. ____
938

 de passeios a chover a bom 
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chover. Coitada tinha a mania de eu ir descobrir um pratinho azul, lá duma marca e feitio 

inventado por ela, para levar de presente á filha para Évora. Outras vezes, desejava que eu 

descobrisse outra mesinha carunchosa, idêntica á que V. Exas. aqui agora compraram, e que a 

Exma. Senhora D. Amelia lhe tinha descrito. Doutra vez fomos a Aveiro, comprár doces e foi 

tambem a esposa do Dr. Elizio de Moura. Mas estas delicias, sempre a chover. Lá se foram para 

Évora e de lá me agradeceram. 

Tenho presente o Seculo de 12 de Janeiro, com a linda e ingénua colecção de Santo Antonio, de 

artigo do Matos Sequeira. Alguem me disse que o V. Correia, ficou danado com esse artigo, e 

que ia contraditar o que o Matos Sequeira diz. 

Junto 2 fotos e uma película, para melhor V. Exa. ver os assuntos a que se refere. Os 4 Leões se 

para alguma coisa servirem, de V. Exa. por os 4=200.00 já incluída condução. A Santa se 

alguma coisa servir, tambem se adquire barata. 

Presente a carta de V. Exa. registada com data de 17 do mez findo e os 20.00 que incluia, pg. da 

embalagem que agradeço. Mas, já pela rapidez do envio, já pela pequena importancia do debito 

de V. Exa. isso podia ficar, para novas contas futuras, pois assim deu-me a impressão que V. 

Exa. ficou zangado e de mau comigo, pois parecia que era o fim de todas as transações comigo. 

Vi tudo quanto V. Exa. dizia em sua carta. 

De V. Exa. com consideração Muito Obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Fevereiro 1941, 

manuscrita.
939

 

Coimbra 26-2-941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Escrevi a V. Exa. em 14 de Estarreja. 

Dei volta a algumas localidades e não encontrei nada digno de nota. 

Em ocasião de forte nevão e frio que este ano houve, recebi a foto que envio, que tem uma 

imagem em cima duma cadeira e esta enterrada em neve. 

Como não se percebia bem, fui á localidade de onde me foi enviada a imagem e achei-a 

interessante e truxe-a [sic] para Coimbra. 

Esta localidade é Junqueira – concelho de Maceira de Cambra, e a imagem estava arrumada na 

igreija de Junqueira e vendida pelo Pe. José Joaquim Tavares, o mesmo que á [sic] ou 6 anos a 

meu pedido enviou a V. Exa. uma Cruz de Latão Gótica. 

Em Coimbra tirei-lhe outra foto, mas dei-lhe exposição de mais e ficou horrivel. 

A imagem é uma senhora gotica, á côr da pedra, com um ou outro vestígio de colorido, e que 

devia ser dourada, leves indícios. Falta-lhe o fundo. Tem as mãos em concha. Mede 0,45 cm. 

Como digo é melhor do que a foto indica e querendo posso mandar-lha e não crendo [sic] 

devolve-ma. 

Comprei outra mesa idêntica á que foi agora d’aqui (ferias do Natal) 2 gavetas e 1 gavetão – 

Tálha um pouco diferente nalguns pontos, mas tamanho e feitio geral o mesmo e caso curioso o 

mesmo estado de conservação. 

Não queria vende-la sem V. Exa. ser ouvido. 

Desejando-a fica pelo mesmo preço da outra, e envio-lha. Não crendo vai para a Senhora de 

Évora, que desejava uma mesa igual á de V. Exas. 

V. Exa. dirá. 

Nesta viagem – estive em Vagos. 

Fui ali visitar o novo pároco, transferido de Angeja para ali á [sic] 1 mez. 

Ofereci-lhe 3.000.00 por a Sª Catarina da Capela do Campo – disse-me que se dessem 5 contos, 

que resolvia o negocio. 

E mais nada de notavel. 

Meus respeitos á Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Sr. Doutor Julio. 

De V. Exa. Muito obgº 
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a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 3 de Março 1941, 

manuscrita.
940

 

Coimbra em 3 Março 1941 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. 

Agradeço a carta de V. Exa. com data de 27 passado. 

Estou de facto cheio de inveja e não sei que voltas hei-de dar ás antiguidades, pela razão de V. 

Exa. me dizer que tem feito muitas aquisições. 

Junto guia do envio de Meza [sic] e Imagem, peças a que me referi em meu ultimo correio. 

A imagem de pedra não é Estatuaria Popular, é como V. Exa. verá uma peça boa e muito antiga, 

sendo pena estár incompleta. 

A meza fez de despeza_____15.00 na gráde. 

Darei as voltas exigidas, em referencia á Sª Catarina de Vagos. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 10 de Março 1941, 

manuscrita.
941

 

Coimbra em 10 Março 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Acuso recebida a carta de V. Exa. com data de 8. 

Está muito bem o preço da Imagem mutilada em pedra. 

Esta importancia com a da mesa e embalagem 268.00, pode V. Exa. mandar quando quiser. 

Cá está outra vez a D. Celeste e sr. José Cabral. 

É boa gente e como agradecimento do passeio que dei com eles, trouxeram-me um presente de 

chourição caseiro. 

Para qualquer coisa, veem consultar-me. Agora mandei para o Astoria, um agente de Vinhos do 

Porto, de que eles querem adquirir quantidade para a freguesia de Évora. Diz ela que gosta 

muito de conversar comigo. 

Manias! 

Já me compraram algumas coisas. Por tudo muito obrigado a V. Exas. 

Meus respeitos para V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Snr. Doutor Julio. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 17 de Março 1941, 

manuscrita. 

Coimbra em 17 de Março de 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos para V. Exas. sou a acusar a carta registada com data de 12 do 

corrente mez e a importancia inclusa de 568.00, como pagamento da mesa e imagem de pedra o 

que tudo muito agradeço. 

Na altura do recebimento desta carta, já a Snra. D. Celeste e marido, tinham saído, de modo que 

não pude apresentar os cumprimentos de V. Exas. 

De V. Exa. com a maior consideração mº obgº 

a) Saraiva 
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[ANEXO] 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 9 de Abril 1941, 

manuscrita.
942

 

Coimbra 9 de Abril de 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Snr. Dr. Julio. 

Desejamos a V. Exa. muito Boas Festas. 

Conforme o que eu comuniquei antes do Natal, agora direi o mesmo, imagens de pedra, nada 

tenho nem esperanças. 

Fechei este assunto nos fins do ano passado, com chave de ouro. 

Esperando sempre as noticias de V. Exa. 

Sou com a maior consideração sempre muito grato 

a) Saraiva 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 2 de Maio 1941, 

dactilografada.
943

 

Coimbra em 2 de Maio de 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Em primeiro lugar, sou a estimar as melhoras de V. Exma. Senhora, que tem estado mál, e bem 

assim a saude de V. Exa. Exma. Senhora Dona Amelia, e Exmo Snr Doutor Julio. 

Por cá tudo fino, só muito apreensivos com a marcha da guerra. 

Reconhecido com o postal de V. Exa. de 14 do 4, em que me comunicava que desta vez não 

vinham a Coimbra e muito reconhecido pela amavel e boa carta que a Exma. Senhora Dona 

Amelia, e que ele guardará religiosamente. A carta que ele escreveu, eu apenas lhe disse – o que 

mais ou menos ele devia diser, pois de resto foi tudo lavra dele, sem eu lhe mexer. 

O maroto do rapaz não é tolo, para estudar é uma tragedia, só á força de pancada. 

Eu já devia ter escrito a V. Exa., mas sempre á espera de lhe dár qualquer boa novidade, o que 

infelismente [sic] a respeito de imagens, nada posso diser, pois nada existe. 

Tambem reconheço que a epoca não é de molde a estarmos com estas coisas, mas o caso 

engraçado e muito curioso é que a falta veio precisamente com a má situação internacional. 

Devo diser a V. Exa. que de outras coisas antigas tenho vendido um bocado e mão me tenho 

resentido [sic], o pior é que para algumas coisas que tenho pedidos, as coisas não aparecem. 

Disponha sempre V. Exa. nesta cidade e onde o meu prestimo for preciso, deste seu criado, que 

por isso se sentirá muito satisfeito. 

Nesta casa V. Exas. nunca esquecem. 

Do Viana, não sei nada, pois á [sic] muito que por ali não vou, para não ouvir os queixumes da 

amiga e dele. A ultima vez que lá estive foi para lhe comprar a papeleira que V. Exas. lá viram e 

que um freguez meu, pretendia. 

A Aurora e o rapaz recomendam-se a V. Exas. 

Os meus respeitos para a Exma. Senhora Dona Amelia e Exmo. Snr Doutor Julio. 

De V. Exa. sempre muito obgº 

a) Saraiva 
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[ANEXO] 

Nota
944

 

Tenho aqui um visinho [sic] que á pouco foi transferido para Elvas, e vem aqui de vez em 

quando ver a familia. 

É empregado dos Caminhos de Ferro, veio aqui hoje e contou-me que em Hespanha lavra uma 

grande epidemia, que se verifica já na fronteira, e que é um bixo [sic], que ataca o nariz e 

cabeça. 

Doença mortal. 

A meu ver deve ser doença derivada dos milhares de cadáveres da guerra de Hespanha. 

Tenha V. Exa. e o Snr Dr. Julio cuidado, pois é possivel que cá se deem tambem casos destes. 

Isto deve se uma 2ª edição da Pneumónica e do Tifo brantemático [sic]. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Junho 1941, 

manuscrita. 
Coimbra 30-6-941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito desejamos a saude de V. Exa. Exma. Senhora D. Amelia e Exmo. Sr. Dr. Julio. 

Em ___
945

 do corrente o rapaz escreveu carta a V. Exa. dando parte dos estudos, e dizia que eu 

ia tentar enviar algumas fotos a V. Exa. o que faço hoje. 

Tanta tem sido a infelicidade este ano, que já estou um pouco destreinado destes assuntos.  

Em casa particular encontrei num jardim as 2 imagens, pedra ança, muito repintadas, cujas fotos 

envio, as dimensões vão no verso. 

Com uma lente V. Exa. verá que a Senhora apesar de estar em cabelo tem um pé á vista, e um 

sapato em Bico. 

Quanto valem as 2, ou a que interesse a V. Exa? 

Cumprimentos cá do pessoal para V. Exas. e Meus tambem. 

De V. Exa. sempre muito grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á Arregáça 

Coimbra 

Nota: Inventario Artistico, este ano parado. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 12 de Julho 1941, 

manuscrita.
946

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Coimbra 12-7-941 

Muito estimamos que V. Exas. tivessem chegado bem. 

Junto a guia das 2 arcas, em pequena velocidade ao Domicilio. 

Como não teem chaves, vái o tampo amarrado com arame e leva cada a sua gráde. 

De modo que á conta á [sic] a acrescentar mais a embalagem, que é uma pequena importancia. 

2 arcas……………………………..700.00 

Prato………………………………...15.00 

embalagem  e carreto ao c.ferro…….21.00  736.00 

 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á arregáça        Coimbra 
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Cartão de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 18 de Julho 1941, 

dactilografado. 

Coimbra em 18 de Julho de 1941 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito obrigado pelo v. correio, hoje recebido do pg. do prato e 2 arcas. 

Tenho aqui a carta do Padre de Monsanto, e doutro que em breve envio a V. Exa. 

Não me interessou a Exposição, mas gostaria de assistir ao embarque de V. Exa. porque lhe sou 

devedor de tudo o que presentemente faço. 

De V. Exa. muito obgº. 

a) Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

 
 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 26 de Outubro 1941, 

manuscrita.
947

 

Coimbra em 26 de Julho de 1941 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e Exma. Senhora D. Amelia e Sr. Dr. Julio. 

Em meu ultimo postal, em que acusava e agradecia o v. correio, dizia que ia mandar a V. Exa. 

umas correspondencias de padres. 

Junto um postal e uma carta. 

O postal é do padre de Silva Escura e que se refere ás imagens da Capela de Lilhó na vila de 

Albergaria a Velha no Vale do Vouga. Essas imagens já V. Exa. as viu e por serem muito feias, 

não as quiz. 

A carta é do Padre de Monsanto, localidade onde nunca estive, mas cuja igreija possivel é seja 

conhecida de V. Exa. 

Pedi ao padre informações detalhadas das respectivas imagens que até agora não me deu. De 

resto mais nada. 

De V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 22 de Outubro 1941, 

manuscrita.
948

 

Coimbra 22 outubro 1941 

Excelentissimo Senhor Doutor 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e da Exma. Senhora Dona Amelia. 

Agradeço a carta que há tempos recebi de V. Exa. com data de 6-9- Luanda recebi um postal do 

Exmo. Sr. E. Vilhena. 

Pelo que V. Exa. me disse e pelo postal, vejo que seu Exmo. Pai está Bem. 
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Tenho viajado muito e nada tem aparecido. Vi há dias em Aveiro a Imagem de pedra 0,30 (Sª 

Piedade) que junto foto e carta do dono em que pede 250$00
949

. 

Veja V. Exa. na colecção de Imagens uma com cara semelhante, mas que tem entre as pernas 3 

figuras com chapeus e quasi deste tamanho. 

Não se parecem? A que está ahi tem até gravado na Báse: __ N-SRA-DO EN. 

Como V. Exa. verá pela carta não a dão por menos. 

Valerá a pena eu comprar e guardar para o regresso do Sr. Vilhena? 

A cabeça está colada e os pés estam tambem colados. 

Aguardo as ordens de V. Exa. 

Com os nossos cumprimentos sou de V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta Dom João á Arregaça 

Coimbra 

 

 

Cartão de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 5 de Novembro 1941, 

dactilografado.
950

 

Coimbra em 5 de Novembro de 1941 

Exmo. Senhor Doutor 

Nossos respeitos, desejando saude de V. Exa. e de sua Exma. MÃE e boas noticias de seu 

Exmo. PAI. 

Grato por carta de V. Exa. de 2 e v. correio de 400$00 da santa de pedra
951

, o que tudo muito 

agradeço. Causou-nos verdadeira satisfação a subscrição aberta em Lisboa a favor de João do 

Nascimento (familia) e a contribuição de V. Exas. a favor dela. À [sic] cerca de 2 meses esteve 

aqui e disse-me, Saraiva – felecidades [sic]; deve ser a ultima vez que o vejo. Coitado já está na 

paz e no seio de Deus. 

De V. Exas. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Lisboa, 2 de Novembro de 1941 

Snr. Saraiva Nunes e meu 

Exmo. Amigo. 

 

Acuso a recepção da sua carta de 31 último, que acompanhava uma senha relativa ao transporte, 

a domicilio, da imagem de pedra. 

Junto envio a favor do Snr. Saraiva Nunes um <vale do correio> sobre Coimbra, da importância 

de 400$00, para pagamento do custo, comissão, despesas de embalagem e transporte da referida 

imagem, a qual chegou bem. 

Soube ontem a triste notícia do falecimento do João Nascimento, que me fez, e à Mãe, 

verdadeira pena. Segundo me disseram também deixa a família em grande miséria. Na 

subscrição que a favor dela se organizou aqui, contribui cá por casa com um donativo já de certo 

modo importante. É interessante notar que na respectiva lista vi figurarem numerosos 

antiquários, e esse facto causa satisfação. 

Apareceram por cá os primeiros frios, e não poucos dos chamados “andaços”, estes últimos bem 

dispensáveis, na verdade. 

Estimo que o snr. Saraiva Nunes se encontre bem de saúde e assim todos os seus. 

Creia-me, sempre, com consideração, seu 

Amgº Atº e Vnr. 

a) Júlio de Vilhena 
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Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 1 de Dezembro 1941, 

manuscrita. 

Coimbra 1 Dezembro 1941 

Exmo. Snr Doutor 

Muito estimamos a saude de V. Exa. sua Exma. Mãe e Boas Noticias do Seu Exmo. Pai. Recebi 

a carta de V. Exa. com data de 26 que muito agradeço e junto o cheque esc. 200$00
952

 que o 

Abreu reconhecido agradece. Logo que possa enviarei o relatorio para V. Exa. enviar para seu 

Exmo. Pai o qual lhe deve achar gosto em tam longincuas [sic] paragens. 

Nossos respeitos para V. Exa. e Exma. Mãe e minhas recomendações quando escrever a seu 

Exmo. Pai. 

De V. Exa. sempre muito grato 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 24 de Dezembro 1941, 

dactilografada. 

Coimbra em 24 de Desembro [sic] de 1941 

Exmo. Sr. Dr. 

Muito agradecemos o gentil postal de V. Exa. com carta hoje recebida. Retribuimos as Boas 

Festas e Feliz Ano Novo desejando a V. Exa. sua Exma. Mãe e Exmo. Pái, o meu bom amigo, 

as maiores venturas e prosperidades. 

De seu Exmo. Pái, recebi o 2º postal il. datado de 26 do 10, e recebido em 2 de Desembro [sic]. 

Estimo imenso em saber que nesta ocasião se encontra bem, pois certamente terá telegrafado. 

Estou com o relatorio em mãos e por estes dias envio a V. Exa. afim de depois o enviar para 

Africa, tem uma coisas aproveitaveis [sic]. Minhas aquisições nada. 

A Exma. Senhora Dona Amélia, bem? Por aqui frio horrivel e tudo carissimo. Vamos a ver o 

Natal de 1942, se será melhor. Esta historia das imagens é muito curiosa e faço ideia que o sr. 

seu Pai, deve estar arreliado comigo, mas eu lhe provarei que tenho procurado e que nada posso 

faser…não os havendo.  

Nossos respeitos á Exma. Senhª D. Amelia e respeitos a V. Exa. tambem. 

Sempre muito grato 

a) Saraiva Nunes 

 

 

1942 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 28 de Janeiro 1942, 

dactilografada. 

Coimbra em 28 de Janeiro de 1942 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Muito estimamos que V. Exa. tenha passado bem de saude e que em breve regresse a Portugal. 

Agradeço reconhecido o ter-se em tam longas paragens lembrado de mim e enviar-me os dois 

postais. 

Vou-lhe dár uma ideia do que passiei no ano de 1941
953

, e em que procurando antiguidades 

diversas, em 1º procurava sempre imagens. Não calcula o que eu escrevi mas dá a impressão 

que as imagens de pedra se sumiram pelo chão abaixo.
954
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Escrevi para terras da Beira, mas aqui por estes tempos, nem pensár em comprár imagens. A 

terra portuguesa está cheia de dinheiro e quanto mais fraca for a aldeia, mais dinheiro tem
955

. 

Veem-se labregos de gabardines caras, com relógios caros, comendo em bons hotéis, bebendo 

só vinho fino e cerveja, e ostentando nas festas e feiras metidas entre as fitas do chapeu, notas 

de 500 e Mil esc. 

Veem-se padres como o padre José de Trancoso a receberem aos 680 contos, e veem-se 

guardadores de gado como um de Viseu, que só de uma assentada recebeu 35 mil contos. Ve-se 

ainda um cavalheiro de Castro Daire que á [sic] 20 anos quando se casou ter ficado a dever a 

cama do casamento no valor de 3$50, e hoje ter uma fortuna de mais de cem mil contos. E tudo 

isto pela abundancia fantastica que Portugal tem de Wolframio, tanto de aluvião, como em 

minas, que as melhores passáram e estam a passar para as mãos dos ingleses e alemães.
956

 

É destes e doutros países que vem esta riquesa – fantastica, que a maioria estraga e desperdiça. 

Estudantes há, que este ano não vieram a estudar e dois conheço eu, que mandaram diser que 

viriam em breve a Coimbra para queimar os livros que por cá deixaram. É uma luta tremenda, 

entre o homem e a terra, e que neste ano de miseria, se vão ver os resultados, visto que a maioria 

da terra não é cultivada. 

Quem visitar a Penitenciária de Coimbra e as cadeias do paiz, encontra creaturas de todas as 

posições sociais, roubo e pancada, tudo pela ambição do Minerio. 

Feliz ou infelismente, este ano não á [sic] crise de trabalho. 

Motivado pelas condições expostas, a minha actividade em estatuaria, redundou no ano findo, 

em zero.
957

 

O inventario artistico no districto de Coimbra, está pode-se diser concluido, e tanto assim que o 

Dr. Vergilio Correia, já começou com o districto de Aveiro iniciando por Barcoiço, onde 

mandou fotografar aquelas 2 pedras com diseres que estavam em cima do arcaz da sacristia e 

que V. Exa. muito bem conhece. 

De Janeiro a fins de Desembro findo, vou dár em I. uma nota das terras percorridas. 

Janeiro 1941 

Miranda do Corvo – Aveiro e sua região e arredores de Eixo. Borralha e Águeda. Novamente 

Aveiro e arredores. 

Fevereiro – Amial e Ceira – Taveiro, no conc. de Coimbra. Aveiro e arredores. Botão – 

Souselas e Vilela, no conc. de Coimbra e ainda novamente Amial, Marmeleira, Botão e 

Souselas. 

Março – Miranda do Corvo- Vilela – Quinta da Ribeira 

Eiras e Vilarinho – Brasfemes e Botão – Souselas – Torre de Vilela –Taveiro – Ribeira e Casais 

– Bemcanta – Barcoiço e Sargento Mór – Oiteiro do Botão, tudo arredores de Coimbra 

Abril – Láges – Taveiro – Figueira da Foz – Mealhada – Senhor da Serra – Semide e Casal da 

Senhora – Aguim - Souselas – Vilela e Torre. 

Maio – Ovar e Estarreja – Taveiro e Amial – Souselas Botão e Monte Redondo – Vilela – 

Taveiro e Amial. 

Junho – Lordemão e Coselhas – Souselas e Brasfemes – Logo de Deus e Vilela – Barcoiço – 

Feira Nova e Coselhas. 

Julho – Geria – Ança – S. Silvestre – Torre de Vilela. 

Vilela – Santa Luzia – Penacova – Casa e Figueira de Lorvão – Alagoa e Monte Redondo – 

Souselas – Eiras e Murtal – Botão – Vilela e Logo de Deus. 

Agosto – Souselas e Eiras – Aveiro e Cúria – Figueira da Foz – Aveiro. 

Setembro – Sangalhos e Málaposta – Redinha – Casáes de Soure e Soure – Aveiro – Lamego – 

Régua – Porto e Espinho. 

Tondela. 

Outubro – Eiras – Vilela – Espinho e Ovar – Aveiro – Vagos – Ílhavo – Mira e Cantanhede – 

Taveiro. 

Novembro – Soure e Condeixa – Vilela – Cantanhede – Aveiro. 
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Desembro – Aveiro – Ílhavo e Vagos – Botão, e novamente as terras supra. 

 

Como V. Exa. vê nem me estendi para os districtos de Viseu e Guarda, como era meu costume, 

pela razão apontada da abundancia do dinheiro, motivada pelo Wolframio, pois era tempo 

perdido e mesmo as cartas que de Castro Daire e outras terras eu recebi,diziam que a ocasião 

não era oportuna para disso ir tratar.
958

 

Agentes que em varias localidades eu tinha bons, para o minerio se mudaram. 

Assistiu-se a uma coisa curiosa, toda a mônaria de imagens que V. Exa. não cria [sic], 

negociantes de Lisboa, mas especialmente do Porto e Braga, andaram pelo districto de Aveiro e 

Vale do Vouga e tudo leváram. 

Museus, exemplo o de Braga e coleccionadores varios estam cheios desta sucáta. 

Para ali se teem deslocado negociantes que antes não vinham, como Nascimento dos leilões de 

Lisboa – Costa Guerra – Pedro da Silva – Nunes de Braga e tantos outros. 

Não quero com isto diser que não se arranjem ainda muitas coisas, mas a verdade é que para 

isso é necessario muito dinheiro e eu não o tenha para longas e dispendiosas viagens, para mais 

agora em que o nivel do custo de vida está caríssimo. 

Vou respigar alguns dados, sobre viagens feitas e que podem vir a interessar: 

Vágos 

Para lá foi um padre meu conhecido, e que teve a rára coragem de ir á capela, com cupula 

mourisca que está fora da vila <de Santo Antonio> e retirou de lá a Santa Catarina
959

 que V. 

Exa. sempre pretendeu e ele quer os 5 contos
960

, tem-a escondida na igreija, disendo que é para 

esquecer e colocou lá um santo de páu. 

Botão 

Fiseram-se lindas obras de restauro na igreija, arrancando altares, pondo outros a descoberto em 

pedra, descobrindo portas e túmulos etc. Vieram para a rua camionetes de madeiras velhas de 

altares imperio de outros com lindas talhas e inclusive a do arco cruzeiro que era maravilhosa. 

Umas as que não prestavam foram para lenha, outras foram vendidas para obras várias e a talha 

boa comprou-a o Dr. Bissaia Barreto, para uma capela dele. O Museu comprou um santo 

enorme em madeira, muito curioso com longas barbas e curioso por ser um raro exemplar 

Manuelino, pois na cabeça tinha uma chapeu [sic] identico aos que se veem nos paineis 

quinhentistas e que varias figuras da epoca usavam. Estava muito carcomido o Dr. deu por ele 

escudos Mil. A minha oferta foi de 700$00. Se V. Exa. cá estivesse creio bem que daria mais do 

que o Dr. Vergilio. 

Estam ainda duas imagens uma santita pequena coroada e um santo de barbas, que vamos a ver 

se os vendem, pois os homens precisam muito de dinheiro, e o Bispo não se opõe ás vendas.
961

 

Desse santo ou já foi ou está para ir em remessa de fotos do Abreu. 

Redinha 

Teem aqui propriedades umas senhoras residentes habitualmente em Coimbra, de grande 

fortuna. Existe na adega e celeiro, arrumado a um canto, uma rica imagem de S. Pedro em 

pedra
962

, com a mitra das 3 ordens e identico ao de Cantanhede. Está muito mutilado, quando V. 

Exa. vier por aqui iremos lá e depois se darão as voltas necessarias para se adquirir. Estava este 

santo numa capela destas senhoras, chamada de S. Pedro, dentro de uma propriedade que elas 

possuem nos arredores de Soure
963

, capela sem telhado e que do inventario ou já foi ou está para 

ir uma foto, é curiosa esta capela por ter um arco cruzeiro romanico e lindos capiteis tambem 

romanicos. É esta capela desmantelada muito curiosa.
964

 

Soure 
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Numa das minhas visitas do ano findo, consegui entrar dentro de uma capela particular da 

familia Matoso, que fica encostada á quinta de Sam Thomé, onde se comprou a Senhora de 

Finisterra. 

Esta capela é exteriormente Manuelina, e descobri dentro uma imagem grande que é 

precisamente idêntica á do Museu (feições) é de Juão de Ruão. 

Vai ficar admirado quando de perto a vir, e desconfio que se apanha
965

, o dono é rico, mas os 

outros de S. Thomé tambem o eram e ainda mais, e venderam a Sª Finisterra. Com dinheiro tudo 

se consegue. Do inventario tambem já foi ou está para ir a foto desta rára peça. É a unica peça 

em pedra dentro da capela, que nem altar nem nada tem que a recomende. O portico é que é 

lindo exteriormente. 

Penha Garcia  

Concelho de Idanha a Nova, Districto de Castelo Branco. 

Nos fins do ano recebi a carta do Padre e junto a carta que tambem envio do Bispado. Isto a 

propósito da imagem onde eu fui, e que tem gravado na báse a inscrição. Viagem por ordem de 

V. Exa. em 1940. 

Monsanto ----- Beira Baixa. 

Junto uma correspondencia, carta e postal, referentes a umas imagens que nunca vi, e cujo padre 

me escreveu no ano findo por intermedio do padre de Penha Garcia. 

 

No ano findo faleceu na quinta do Mosteiro em Arganil o Dr. Ventura da Camara, que como V. 

Exa. sabe tinha coisas muito boas, escrevi para lá, mas por disposição testamentaria deixou ficar 

tudo inclusive as antiguidades ao Dr. Adolfo de Andrade do Diario de Noticias de Lisboa e a 

uma irmã dele, filhos do Dr. Abel de Andrade, que tambem nada vendem. 

Faleceu o ano findo aqui em Coimbra o Dr. Garcia de Vasconcellos, lente de Letras, que 

tambem tinha muitas e boas antiguidades, mas os herdeiros ainda andam em litigio nos 

tribunais. 

 

Mira 

Tem estado com as antiguidades, por sinal bem poucas em venda, o Visconde da Corujeira
966

, 

aqui residente, no entanto possivel é que V. Exa. quando vier ali encontre alguma coisa que lhe 

sirva, pois nada vendeu. Por curiosidade e porque me lembrei do Pelourinho de Tentúgal, que 

tanto interesse V. Exa, mostrou em repor no seu lugar, se aparecesse o que infelismente nunca 

se deu, vim encontrar o Pelourinho de Mira, que concertesa nenhum archeologo desta 

especialidade sonha onde ele esteja, pois saiba V. Exa. que dentro do jardim do Visconde, e 

coisa a que ele nada liga.  

Este Visconde da Corujeira, julgo que seja destes antigos Viscondes arranjados á pressa, pois 

ele tem mais de lavrador do que de fidalgo. 

Torre de Vilela – Concelho de Coimbra 

Vim a esta localidade varias veses para comprar uma imagem de pedra, que vi arrumada numa 

arrecadação e que representa um santo com 0,60 sapatos em bico e todas as características do 

gotico
967

, com a cara muito estragada, faces sem barba, mas que é um curioso valor daquela 

epoca. A Junta ou irmandade reunio e resolveu vender, mas o padre que vive e Brasfemes, fez 

oposição e lá ficou no mesmo sitio. 

Comprei em Vágos e tenho aqui em casa, um Sto Antonio de pedra de Ança de que envio a foto, 

tem 0,70 de altura, é muito interessante, mas…tem a falta do braço direito, e o menino que está 

sobre o livro, não tem cabeça, está á cor da pedra. 

Comprei-o ao sacristão de Vagos, que me disse que este é que estava antigamente na capela de 

Santo Antonio, com cupula mourisca, onde esteve a Santa Catarina a que atráz faço referencia e 

assim devia ser, pois o santo Antonio, que lá está é de pau e mál feito. 

Peço por ele 400$00. 
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ANO DE 1942 

Neste mes e ano de 1942, já sahi algumas veses, mas lembrou-me de dár umas voltas por 

Tentúgal e arrabaldes, onde nada de notavel ou que eu não conhecesse encontrei. 

Na vila de Tentúgal, fiz algumas tentativas de compras que V. Exa. me tinha dado nota e preços, 

e assim comprei ao fundo da vila do lado esquerdo, antes de chegarmos ao palacio dos Duques, 

em casa dum negociante de gado, duas imagens pequenas em pedra, de Uma Senhora da 

Piedade com Cristo nos braços e uma outra santa com menino ao colo, tambem pequena e com 

menino ao colo. 

Comprei-as com a báse de preço que V. Exa. marcou e tenho escriturado de 400$00, e com 

viagens e minha comissão fica em 500$00, que neste dia envio a V. Exa. para Lisboa. 

Com este preço tinha V. Exa. dado tambem nota e preço da grimpa da igreija, arrumada, do 

corrimão de madeira do convento e doutra santa Senhora da Piedade com cruz de madeira á 

retaguarda, coisas que não consegui comprar.
968

 

Termino desejando a V. Exa. muita saude e breve regresso, com recomendações da Aurora que 

a miudo fala em V. Exa. e do rapaz, que cá vai atamancando o 2º ano do liceu.
969

 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra. 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 10 de Fevereiro 1942, 

manuscrita. 

Coimbra 10-2-942 

Excelentissimo Senhor Doutor 

Nossos cumprimentos para V. Exa. e sua Exma. Mãe. 

Junto senha g. velocidade. V. Exa. só tem ahi de pagar o c. ferro d’um caixote com o S. Antonio 

pedra. 

Reconhecido agradeço o cheque 1.000.00
970

, pagamento deste santo agora enviado e dos 2 que 

já ahi estão. 

O Abreu agradece os 100.00 das Fotos. 

Junto á maquina mais um assunto como complemento do que enviei. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 7 de Março 1942, manuscrita. 

Coimbra em 7 Março 1942 

Excelentissimo Senhor Dr. Julio 

Muito estimamos a saude de V. Exa. de sua Exma. Mãe, e que haja Boas Noticias do Exmo. 

Senhor seu Pái, e nosso muito estimado e sempre lembrado Amigo. 

Investigações: No mez de fevereiro, quasi não sahi, apenas fui a Redinha, onde vi em casa d’um 

particular uma rica e enorme santa de pedra, com os panejamentos profundamente cavados
971

 e 

bem lançado, gotica, mas… sem a cabeça da santa e sem a cabeça do Menino que tem ao colo. 

Devia ser uma peça de 1ª categoria. Na mesma casa vi uma cabeça d’um santo, corpo não 

existe, devia ter sido tambem uma peça Boa. 

Estavam estas pedras enterradas. 

Junto um postal – Andei com correio com o padre de Muconho, concelho de Tábua, por causa 

daquelas 2 imagens arrumádas, a que me referi á pouco e que o Abreu mandou foto á pouco. 

Pela leitura V. Exa. verá, que nada feito. 

O Prelado de Coimbra, agora auctorisa as vendas, mas só para o Museu. 
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Em tempos nem para o Museu, nem para particulares. 

Padres que aqui tenho encontrado dam-me a mesma resposta: O nosso Prelado só auctorisa para 

o Museu. 

O V. Correia tinha agora boa oportunidade se o governo desse dinheiro de encher o Museu com 

coisas boas. 

Nossos respeitos para a Exma. Senhora Sua Mãe e cá de casa tambem para V. Exa. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 20 de Março 1942, 

manuscrito. 

Coimbra 20 de Março 1942 

Exmo. Senhor Doutor 

Estimando a saude de V. Exa., da Exma. Senhora sua Mãe e desejando boas noticias do Exmo. 

Sr. Ernesto de Vilhena, venho comunicar o seguinte: 

Pelo processo que indiquei, já o Museu comprou ao Padre de Podentes
972

 (conc. de Penela) a 

Imagem de pedra, que tentei comprár, e que foi para V. Exa. a Foto. 

E agora vai tudo assim. 

Meus respeito á Exma. Senhora Sua Mãe e cá de casa tambem para V. Exa.  

De V. Exa. mº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Júlio de Vilhena para Saraiva Nunes, Lisboa, 11 de Março 1942, dactilografada. 

Lisboa, 11 de Março de 1942 

Snr. Saraiva Nunes e meu 

Exmo. Amigo 

Acuso a recepção da carta de 7 do corrente, que muito agradeço. 

Foi país que quási sempre andou abandonado nas suas coisas de arte, e assim não é de admirar 

que se nos deparem imagens desprovidas de suas cabeças. Estiveram enterradas essas, como diz, 

mas quando foram encontradas não houve o desejo ou curiosidade de procurar a parte delas que 

faltava! 

Sendo assim, também considero inútil pensar nessas imagens. 

Vejo que há agora uma orientação relativamente à eventual venda de esculturas. Pena é, na 

realidade, que o Museu não aproveite da mesma. Tem ele óptimas instalações, ainda não 

completamente ocupadas. 

Do pai, felizmente, boas notícias. Vamos a ver quando virá. 

A Mãe e eu enviamos ao Snr. Saraiva Nunes, e a todos os de sua casa, os nossos cumprimentos. 

Com consideração subscrevo-me, 

De V. Exa. Mtº Atº Vnr. Obgº 

a) Júlio de Vilhena 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 11 de Maio 1942, manuscrita. 

Coimbra 11 de Maio de 1942 

Excelentissimo Senhor Dr. Julio 

Mais uma vez os nossos agradecimentos por sua visita e amabilidades. 

Junto guia de 

2 caixotes cada com seu santo 

1 gráde para o Santo maior 

1 gráde para a mesa 

4 vol 

                                                      
972

 Sublinhado manuscrito. 
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 Conta 

Mesa    500.00 

3 Santos   300.00 

Embalagem e desp.    30.00 

    830.00 

Nossos respeitos para a Exma. Senhora D. Amelia e para V. Exa. 

Sempre mº grato 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta D. João á Arregáça 

Coimbra 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 19 de Maio 1942, 

manuscrito. 

Exmo. Senhor Dr.     Coimbra 19-5-942 

Em meu poder a carta de V. Exa. de 13 do corrente mez e cheque de 830$00
973

, o que tudo 

muito agradeço. Vou por estes dias a Montemor a saber se ainda lá está o sarcófago e informes 

sobre isto, depois direi a V. Exa. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 20 de Junho 1942, 

dactilografada. 

Coimbra em 20 de Junho de 1942 

Exmo. Senhor Doutor Julio 

Muito estimamos a saude de V. Exa. e de sua Exma. Mãe e muito boas noticias do Exmo. 

Senhor Ernesto de Vilhena. 

Com a saida do Snr. Ministro das Colonias para a Africa, pensei logo que seu Exmo. Pai, viria 

com ele, visto serem pessoas amigas, portanto o regresso deve demorar ainda algum tempo. 

Deve V. Exa. desculpar mas ainda não tive ocasião de ir a Montemór saber o minimo preço do 

sarcofago gotico, a que V. Exa. se referiu quando aqui esteve e a que eu me referi no meu 

relatorio do ano findo. 

Não demorarei muito a ir lá. 

Nesse meu relatorio do ano findo, referia-me a uma viagem a Torre de Vilela, igreija matriz e a 

uma imagem que lá fui encontrar abandonada, mutilada e a qual eu pedi para me venderem. 

Só agora á poucos dias consegui a venda dessa imagem, e hontem enviei-a para V. Exa. e dela 

junto a guia, vái ao domicilio. 

Num caixote vai uma imagem em pedra, creio que de 0,70, com a cabeça separada do tronco. É 

um santo Antonio de face glabra, do seculo 14º sapatos em bico, e os panejamentos, em linhas 

rectas, fortemente vincadas, formando canelados, do mesmo autor que fez o tumulo de pedra da 

Rainha Santa Isabel, e do mesmo autor de uma imagem de pedra que em fins de 1940, foram 

para ahi e que comprei
974

 ao Conde de Sucena, num grupo de 7. Um dia seu Exmo. Pai, 

mostrou-me uma existente na arrecadação da igreija de Góis e que é tambem desse artista, e 

deu-me como modelo a estatua jacente do tumulo de Coimbra. 

São raras as imagens de Santo Antonio, executadas logo após a canonisação. 

Morreu em 1231 – Canonisado em 1232. 

Tumulo da Rainha Santa concluido em 2ª ou 3ª década do seculo 14º, todas as imagens com 

estas características, devem ser pouco mais ou menos de 1320 e tál, e nesse numero devemos 

incluir esta que agora enviei a V. Exa. 

Claro esta imagem sofreu com o rodar dos tempos, grandes mutilações, deveria ter livro, que já 

está mutilado, pois me parece que aquelas que teem menino são de outra epoca posterior. 

                                                      
973

 Sublinhado manuscrito. 
974

 Sublinhado manuscrito. 



456 

 

Apesar das mutilações é peça pouco vulgar. 

Foi comprada directamente á Junta e padre. 

Esta minha mál alinhavada exposição, com referencia á época e autoria da escultura creio estar 

certo, agora o que pode é ser uma imagem de outro santo, que não seja Santo Antonio, mas 

tambem creio não me enganar. 

V. Exa. melhor do que eu sabe estas coisas.
975

 

Com referencia a preço, tenho a diser que o Exmo. Senhor seu Pai, aprecia muito este genero de 

escultura, e ele é que faz sempre o preço. Mas como ele cá não está, eu fasendo um preço 

barato, em relação ao que me custou e despesas que fiz, para a adquirir, e já incluindo despesas 

de envio, faço 500$00. 

V. Exa. dirá de sua Justiça.
976

 

Com os nossos cumprimentos, sou de V. Exa. muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

[ANEXO] 

Carta de Júlio de Vilhena para Saraiva Nunes, Lisboa, 25 de Junho 1942, dactilografada, 

com a nota manuscrita “Seguio manuscripta em 25 Junho 1942”. 

B.R. 

      Exmo. Snr 

      António Saraiva Nunes 

      Avenida de Dom João 

       à Arregaça 

       COIMBRA 

Lisboa, 25 de Junho de 1942 

Snr. Saraiva Nunes e meu Exmo. Amigo 

Devido a acumulação de afazeres só hoje se tornou possível responder á sua estimada carta de 

20 do presente, que muito agradeço. 

Tenho a pena de lhe participar que não achamos, cá em casa, que a escultura enviada possa 

servir. Na verdade, está muito destruída, e o que ainda se consegue ver mostra uma obra de 

reduzido valor artístico. Cremos, assim, que o Pai não seria comprador dela. E, como este, 

felizmente, segundo já sabemos, chegará breve a Lisboa, proponho, caso a sugestão lhe não 

traga prejuízo, que a imagem aqui continue, afim de ele próprio se pronunciar sobre o assunto. 

Trata-se, já, de obra feita no sec. XV, não podendo, assim, filiar-se na época da feitura do 

Túmulo da Rainha Santa; não tem, para mim, as características das obras ou escola de Mestre 

Pero, ___
977

 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 28 de Junho 1942, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Dr. Julio de Vilhena 

RUA DE SAM BENTO 187 

Lisboa 

 

Coimbra 28 de Junho de 1942 

Exmo. Senhor Dr. 

Muito satisfeito por a carta de V. Exa. não só do favor em me escrever, como em saber que o 

Exmo. Sr Ernesto de Vilhena, está prestes a chegar a Portugal. 

Deus o traga em boa hora. 

Pode V. Exa. ter em casa, todo o tempo que desejar a imagem de pedra. 

                                                      
975

 Sublinhado manuscrito. 
976

 Sublinhado manuscrito. 
977

 Parte restante da carta em falta. 
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Os nossos cumprimentos para a Exma. Senhora D. Amelia. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 14 de Julho 1942, dactilografada. 

Coimbra em 14 de Julho de 1942 

Excelentissimo Senhor Doutor Julio 

Só hontem 2ª sube que seu Exmo. Pái desde sabado se encontrava em Lisboa, e isso foi 

casualmente, pessoa amiga que mo veio comunicar. Assino o Diario de Noticias e este jornal 

nem uma palavra, quando o Seculo de Domingo, trasia uma noticia bastante extensa. 

À hora em que sube a feliz noticia, imediato mandei telegrama a sua Excelencia. 

Pela presente dou a V. Exa. os parabens e á Exma. Senhora Dona Amelia, por sua Excelência 

estár de novo junto dos dois entes mais queridos, e que esta ausencia nunca mais se repita, e que 

longos anos a familia esteja viva e com saude e sempre juntos. 

Esta fraca, modesta, mas sincera casa, encontra-se desde hontem em festa, pela jubilosa noticia 

do Exmo Senhor Ernesto de Vilhena estar de novo em Portugal. 

Portugal! Que nome abençoado e lindo, o da nossa terra. Veio com saude? Assim ardentemente 

o desejamos. Eu faço ideia, agora de novo rever as preciosidades que com tanto carinho e com 

tanto dispendio e jubilo, tantos anos levou a reunir. Passiando pelas salas da estatuaria, afagando 

uma ou outra imagem e por certo lembrando-se de mim, que não tenho a dita de ser santo… 

Coimbra que é bastante fraca em leilões, tem no domingo e seguintes, um leilão judicial 

importante. Do Dr. Garcia Ribeiro de Vasconcelos, herdeiros, que foi lente de letras e antes 

teologia e filosofia, padre, arcediago do Vouga, escritor consagrado etc etc. 

Vái á praça a valiosa e preciosa biblioteca, antiguidades em varios géneros e coisas de uso 

comum e moderno. Faço tenção de lá ir e se algo bom adquirir o comunico. 

V. Exa. já tem a linda mesa que aqui comprou, restaurada? Deve ficar lindíssima. 

Tirei á bocado a foto a uma comoda velhinha acharoada, 3 gavetões e 2 gavetas, que tem em 

cima uma peça curiosa. --- Em madeira, senhora da Conceição padroeira de Portugal, escultura 

sec. 17º mãos postas, roupagens bem lançadas cabelos esparsos nas costas, rosto virado ao céo, 

assenta sobre 3 cabeças de anjos, estas sobre uma bola, tendo á volta a tradicional serpente, e á 

frente as armas de Portugal pintadas de epoca 1640, esta bola assenta numa placa de feitio 

quadrado, tendo á frente um aro de ferro de encaixe. Nas costas uma argola. Tenho mais e 

pertencentes a esta imagem uma peça de cobre com 950g de pezo com 2 grampos de aparafusar 

em ferro. V. Exa. e seu Exmo. Pái que são muito eruditos, não sabem o que lhes vou explicar. 

Segundo livros da epoca o culto á padroeira de Portugal intensificou-se em 1640, e sobre isso á 

[sic] varios livros, sendo um do atráz aludido Dr. Garcia Ribeiro de Vasconcelos. Esta imagem 

segundo a tradição da casa onde a adquiri, servia para levar nos carroções que nessa epoca 

fasiam as longas viagens atravez do nosso paiz e possivelmente do estrangeiro. No encaixe da 

frente ia um lampião de ferro seguro, que iluminava as armas de Portugal e a imagem. Na argola 

das costas, ia metida a corrente de cobre, que depois se segurava pelos dois parafusos de ferro 

ao carro. E naturalmente o conjuncto geral ia assente numa pianha. 

Moveis e miudesas vulgares, e nada mais digno de nota ou mesmo menção especial. 

Os nossos respeitos, para o Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena e Exma. Senhora Dona Amelia e 

cá de casa igualmente para V. Exa. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra. 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 11 de Outubro 1942, 

manuscrito.
978

 

[Sobrescrito] 

                                                      
978

 Anotação manuscrita no canto superior direito: R. 13/10/42. 
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Exmo. Snr 

Ernesto de Vilhena 

Rua S. Bento Nº 187 

Lisboa 

Remete: A. Saraiva Nunes 

Coimbra 

 

Coimbra 11-10-942 

Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Nossos cumprimentos. Acabo de Receber carta do meu agente Aveiro. Foi a Vagos, o Pe. só 

quer os 5 contos por a Santa. Está renitente e não quer mais nem menos. Diz que é para honrar 

sua palavra, pois estando tudo mais cáro, devia ser muito mais. Como cá não tenho estado ainda 

não recebi a arca em que aqui falei. 

Amgº e obgº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Outubro 1942, 

manuscrita. 
Coimbra 30-10-942 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Com os nossos cumprimentos, sou a agradecer a carta de V. Exa. com data de 13. Não se fáz 

nada em Vagos. Fui ali – o povo logo que me conheceu, alevantou-se. As senhoras foram para a 

igreija, e cá fora pessoas grádas, espreitávão a atitude do Padre. 

Um grupo enorme ia conduzir novamente a imagem á Capela de onde ela saiu, disserão-me 

depois de eu sair. 

Alem da conta de 5 contos, se eu fosse a levar a V. Exa. a conta de todas as massadas, dezenas 

de viagens, tempo e dinheiro gasto e o que eu tenho pago ao meu agente a conta seria 5.000.00 – 

padre 

        2.000.00 para mim 

        7.000.00 

Mas nada disto é, porque nunca mais se vende. 

De V. Exa. com a maior consideração muito obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 26 de Dezembro 1942, 

dactilografado. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Senhor 

Dr. JULIO DE VILHENA 

RUA DE SAM BENTO Nº 187 

Lisboa 

 

Coimbra em 26 de Desembro de 1942 

Exmo. Senhor Dr. 

Com os nossos cumprimentos, para V. Exas., somos a desejar-lhes muito Boas Festas e um 

Feliz Ano Novo. 

De V. Exa. com a mais elevada consideração muito gº 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 30 de Dezembro 1942, 

dactilografada. 

Exmo Senhor Ernesto de Vilhena   Coimbra em 30 de Desembro 1942 

Enviamos a V. Exa. sua Exma. Esposa e Snr. Dr. Julio os nossos cumprimentos, desejos de boa 

saude e muito Boas Festas e Bom Ano Novo. 

Pelos preços que o sr. Nolasco tem feito á Estatuaria, verifico ao mesmo tempo, quanto perdi 

com V. Exa. em maravilhas que vendi e que enriqueceram a sua colecção, pois eu podia estar 

rico e estou pobre, e verifico ao mesmo tempo os favores que lhe devo em ter comprado muita 

estatuaria que nada valia. Mas o Bom, não contrabalança o mau, antes fica um grande desnível a 

favor de V. Exa. e contra mim. 

Esse desnível é a favor de V. Exa. pois que só uma das muitas imagens boas que vendi, e por 

preços que V. Exa. é que sempre marcava, dá plena indemnisação a todas as que eu vendi más. 

A riquesa imensa em estatuaria religiosa que V. Exa. possue é em grande parte devida ao 

esforço do meu trabalho, das minhas arrelias que isso provocou, das grandes canseiras e 

mortificações em noites mal dormidas, sempre a pensar na Justiça, nos padres e nas Juntas de 

Paroquia e Irmandades. 

Um dia V. Exa. quando a guerra acabar e que o seu espirito inteligente e sempre moço, nisto 

pensar e nas verdades que estou disendo, dirá pobre Saraivam quanto lhe devo e então pegará 

numas dúzias de contos e me indemnisará. 

Fui sempre sincero, liál, em palavras e em escritos quer por cartas, quer por relatorios, eu tudo 

esmiuçava, tudo relatava das imagens que ahi estam de todas eu dava a origem e a sua historia 

passada, ao passo que os meus colegas, faziam disso silencio, e nada diziam do que sabiam ou 

em algures, tinham visto, e do que eu digo é plena confirmação os meus relatorios, que 

representaram mais tarde, um grande páço, para o estudo da estatuaria em Portugal. 

Custou a entender-se comigo, vejo o passado em 1932, quando a pobre Aurora, doente com uma 

lesão no coração, miserável no trajar e na alimentação, para casa veio a chorar, e deu a entender 

a V. Exa. que com 200$00se iria buscar uma cruz e V. Exa. a tratou mál e a mim, disendo que 

isso era intrujisse e que nada havia e que tam boa era ela como eu. Anos passaram e lhe enchi a 

casa de maravilhas. Eu sei que V. Exa. me tratou bem dahi por diante, mas nestes dois ultimos 

anos eu vi em V. Exa. uma grande diferença a que não sabia a que isso atribuir. 

Achei exquisito antes de ir para Africa, depois durante o estagio de V. Exa. em Angola, eu 

escrevi mandei relatorios e agradecimento foi V. Exa. devolver-me quando chegou o S. Antonio 

de Torre de Vilela, quantia ínfima para V. Exa. que depois vendi com prejuiso para Braga e que 

possivel é que V. Exa. quando do regresso do Gerez lá tivesse comprado.  

Nesta ultima viagem de V. Exa. continuei a encontrar indiferença e afastamento da minha 

pessoa, como se fosse animal pestilento, recordo até que uma noite me entreteve passiando 

defronte do Montanha depois de jantar, certamente porque tinha pejo que eu avançasse mais e 

que o acompanhasse ao Nicola, onde estava o sr. Viana. 

Recordo que quando lhe falei na santa de Vagos, a que já anteriormente eu farto me tinha 

referido, pois ela há muito que tinha saído a meu pedido da sua capela, e V. Exa. duvidando que 

o padre quisesse os 5 contos e mais a esmola para o Seminario de Aveiro, me disse: veja o 

Saraiva se inclue seu trabalho e tudo nos cinco contos. Vi logo o desinteresse de V. Exa. por 

essa imagem, depois escrevi sempre martelando no mesmo, e V. Exa. respondeu disendo que 

arbitrasse eu o meu trabalho. Mandei-lhe uma nota circunstanciada do caso em que isso avaliava 

em 2 contos e não era nada de mais, mas V. Exa. fez perpetuo silencio e nem ao menos se 

limitou a diser quanto entendia que eu deveria receber. 

De Vagos atacavam-me constantemente disendo que a situação era insustentável e que fosse eu 

fazer os pagamentos. 

Foi nessa altura, fins de Outubro que apareceu o sr. Nolasco com o seu espirito vivo e alegre, 

em que numa tarde me comprou de tudo bom e máu e lhe indiquei outras coisas mais e ao 

mesmo tempo falando-se em estatuaria lhe mostrei a carta do padre de Cernache que tenho em 

meu poder, e que dizia: Tenho riálmente intenção de vender a imagem, tenho já varias 

propostas, mas diferentes e diversas, o que denota pouca seriedade dos compradores. Ainda 

ninguem lhe deu o seu valor riál, que ela tem e por isso ainda a não vendi.” 
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Quando V. Exa. aqui agora esteve eu sube que com o Viana andava tratando da sua aquisição e 

isso me era informado por 2 familias de Cernache que aqui, na arregáça, residem e teem 

propriedades e comercio, duvidando do padre vender, escrevi-lhe. 

Claro eu já estava habituado a estas brincadeiras de V. Exa. daquilo que eu tratava e tinha 

escriturado e de que tínhamos conversado, V. Exa. favorecer sempre os outros, visto que eu 

vivia do ár. Tenhamos em vista o S. Pedro do Sebál em que V. Exa. me avisou que não mexesse 

nisso, que andava outro a tratar do caso e tantas outras coisas em que eu ficava a ver navios no 

alto de Santa Catarina. 

Bem pobre é o Pedro da Silva e tantos outros e dão sempre comissão a dois (Eu e Viana) porque 

em geral o que sabe um o sábe o outro, mas quem diz o Viana, diz outro qualquer. 

E eu do caso do Sebál e de outros casos mais que se deram nada recebia de V. Exa. 

Apareceu o sr. Nolasco, comprou por 8 contos a santa de Cernache, recebi comissão e depois 

em 2ª viagem foi a Vagos, levou a santa pagou 5.500$00, e mandou-me de Aveiro um postal 

que conservo, disendo amanhã envio Mil escudos de Comissão e assim foi. 

Imagens estas que válem cada, mais de 20 contos, segundo me contam todas as pessoas que de 

Lisboa aqui veem e que as viram. 

Mas quantas maravilhas neste genero e melhores eu vendi a V. Exa.? 

Centos delas. Tenha em vista V. Exa. as que mandei juntas umas com as outras em Desembro 

de 1939, por Onze contos. 

Nunca lhe pedi um centavo emprestado, fiz viagens por conta de V. Exa. e nem um cigarro lhe 

meti em conta, tudo isto são honras para mim. 

Um grito soltei de álerta; 

Quando vi o pobre Nascimento, quasi moribundo aqui um mez antes de morrer a despedir-se e 

diser que não nos voltariamos mais a ver, e quando sube do seu falecimento e que até uma 

subscrição tinham aberto para o funeral, eu então Exmo. Senhor Vilhena, vi o abismo tremendo 

em que estava para me afundar, só com o negocio dos santos, e tratei de reagir e de me atirar a 

tudo; foi a minha salvação. 

Com o pagamento dos santos, e com o preço que V. Exa. fazia á data da morte do Nascimento, 

eu tinha 3.500$ de fortuna!! 

Se V. Exa. os tivesse pago como paga o sr. Nolasco, cláro eu já não me importava do seu valor 

riál, estava hoje com uma casinha por bem modesta que fosse, e assim estou na casa dos outros 

e deverei morrer num azilo. 

Se nos princípios de 1933, inicio a valer destas coisas em que durante anos eu trabalhei apenas 

para V. Exa. se V. Exa. tem arranjado comigo uma modalidade de negocios em que por 

exemplo me enviasse todos os meses 10 contos e depois os fosse durante o ano descontando em 

compras, eu claro estava hoje bem. 

Da inteligência e bom coração de V. Exa. rogo me releve qualquer má palavra em que veja, ser 

ofendido, pois eu sou sempre para com V. Exa. atencioso, úmilde e delicado. 

V. Exas. eram para nós como Deuses, na terra, e isso lhes foi muitas veses revelado. 

A nossa úmilde e pobre casa, vestia-se de galas, quando era a aproximação da visita de V. Exas. 

Nunca ninguem e isso que fique bem vincado, teve liál e respeitosa e sem simulação mentirosa, 

afeição por V. Exas. como nós. 

Aceitem V. Exas. todos os protestos da nossa mais sincera amisade 

a) Antonio Saraiva Nunes 

Antonio Saraiva Nunes – Quinta de Dom João á arregaça Coimbra 

 

Post Escriptum – Li esta carta á Aurora e no terminus ambos chorámos. 

V. Exa. nada perde, pois que outros pseudó anticuarios [sic] nesta terra se estam mexendo e 

creio que ainda á pouco lhe mandáram a foto dos 2 mamarráchos do Botão, que o padre tem em 

boa conta e valia. 

Assim como o sapateiro, quando vélho e cego deita fóra a fáca e a torquez, assim eu abandonei 

e vendi a maquina fotografica, por inutil e desnecessária. 

 

 

[ANEXO] 
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Carta de Saraiva Nunes para Nolasco Coimbra, 30 de Dezembro 1942, dactilografada. 

Meu caro amigo (Nolasco) 

Coimbra em 30 de Desembro de 1942 

Nossos cumprimentos. Recebi seu postal e respondo. 

Grato por o que me dá, que lhe parecendo que é pouco é muito. 

Revendo os meus apontamentos, respondo: 

Em 1932, conhecemos mais directamente o Exmo. Snr Vilhena. Não queria negocios comnosco, 

posto que nunca até ao presente lhe pedissemos um centavo. A Aurora cheia de doenças e 

miseria, foi ao Astoria vender-lhe qualquer insignificância, trato-a [sic] mál disse-lhe que nada 

queria a meu respeito, visto que estava informado por minha ex-mulher quem eu era. 

Disse-lhe que se algo tivesse a tratar que nada queria directo comigo, mas que se dirigisse 

sempre ao sr. Viana dos Olivais que ele seria o interprete. 

Nestas alturas eu desconhecia que ele comprava antiguidades, e dirigia-me sempre quando disso 

precisava ao Museu, Dr. Vergilio Correia, que me comprava as coisa por uma codia [sic], como 

aconteceu com um celebre Sam Pedro e com outras coisas mais. 

Tinha no entanto sempre qualquer coisa antigo em casa, mas como tinha pouco dinheiro, não 

me alargava. 

Claro isto tudo depois da minha queda na Sé Velha da minha Exma. Ex-Esposa se ter safado 

para Lxa. 

Pelos fins de 1932 – adquiri algumas coisas boas e tinha isso numa casa aqui na rua, onde 

morava, Um rico armario todo dourado, com anjos, párras etc, uma riquesa que comprei no 

convento de Tentúgal, e tendo nessa data ido por veses a Soure, adquiri na capela dum amigo 

meu que reside aqui em Coimbra e é grande proprietario, uma Imagem com menino, idêntica á 

que V. Exa. agora adquiriu em Cernache. 

Voltou o sr. Vilhena, novamente a Coimbra e foi á minha pobre casa, acompanhado pelo seu 

secretario sr. Viana dos Olivais. 

Devo notar que a capela desse meu amigo o sr. Malva dono da maior Livraria Editora a 

Atlantida de Coimbra tinha uma capela, mas manhosa, feita á poucos anos e ficava situada junto 

á linha férria [sic] em Soure, e chegámos á conclusão que as 2 imagens, pertenceram em tempos 

á mesma igreija e eram do mesmo artista e isso me foi mais tarde confirmado por um Ilustre 

Juiz que tem casa em Cernache e é devotado a antiguidades. 

Inda os 2 senhores a minha casa, o sr. Vilhena comprou o riquissimo armario, que já nesse 

tempo valia mais de 5 contos, e a rica imagem, ambas as peças nunca sube, quanto ao certo 

renderam. Sei que mais tarde o sr. Viana, me entregou pelas 2 peças uns míseros 2 mil escudos. 

É tudo quanto posso diser ao meu amigo. Em 1933 começou o sr. Vilhena, a negociar 

directamente comigo e deixei de ter tutor. 

Rogo a finesa de me enviar a carta inclusa ao sr. Damas, não percebi bem a direcção dele, e já 

fica sabendo o que eu queria a este senhor, é alem de tudo favor. 

Sempre ao seu dispor, sou mº obgº 

a) Saraiva Nunes 

Quinta de Dom João á arregáça – Coimbra 

 

Nota -  Junto tambem documento em como paguei ao sr. Viana. 

 

 

1943 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Júlio de Vilhena, Coimbra, 28 de Abril 1943, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 
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Dr. Julio de Vilhena 

R. S. Bento nº 187 

Lisboa 

 

Coimbra 28-4-943 

Exmo Snr Dr. 

Estimando a saude de V. Exa e de seus Exmos. Pais, somos a desejar Boas Festas. 

Temos V. Exas. sempre no pensamento, e com seus Exmos. Pais nos contentamos ao deitar e 

levantar, de olharmos para a fotografia deles. Nossos cumprimentos para todos e de V. Exa. 

sempre mº grato. 

a) Saraiva Nunes 

 

 

Cartão postal de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, 23 de Junho 1943, 

manuscrito. 

[Sobrescrito] 

Exmo. Sr. 

Ernesto de Vilhena 

Rua dos Fanqueiros 12-2º 

Lisboa 

 

Coimbra 23-6-943 

Exmo. Sr. 

É apenas para lhe comunicar que nada tive com o negocio da venda das imagens efectuado 

agora pelo sr. Adelino de Carvalho de Oliveira de Azemeis, ao capitalista Nolasco. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

 

SEM DATA 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, s.l., s.d. [1934 ?], manuscrita. 

Exmo. Senhor Vilhena 

Avanca – povoação com estação na Linha c. ferro, acima de Aveiro. É a terra do professor Dr. 

Egas Moniz. 

Não poderá V. Exa. arranjar uma recomendação para esse professor? 

Existe na igreija uma boa imagem
979

, mas é preciso curvar o padre, com forte recomendação. 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Lisboa, sem data [1934], manuscrita. 
Exmo. Senhor Ernesto de Vilhena 

Cheguei hontem á noute e sigo ámanha para o Alentejo. 

Desejava fazer-lhe uma exposição dos meus trabalhos. 

Se V. Exa. hoje tiver alguma hora á noute disponivel irei a casa de V. Exa. 

Pode V. Exa? Marcar hora para a Pensão Veiga – Avenida da Liberdade 3 – 3º Telefone Nº 

25916 

De V. Exa. mtº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

                                                      
979

 Sublinhado manuscrito. 
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Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, sem local, sem data [Novembro 1939?], 

dactilografada.
980

 

Excelentissimo Senhor Ernesto de Vilhena 

Tenho andado esta semana passada envolvido com estas imagens das fotos junto. 

Fui duas vezes a Eixo, e nada consegui, a mulher só pela santa Barbara, quer 500$00 agora 

pagamento á pessoa que ma indicou, minhas tres viagens e ainda qualquer outra que tenha que 

fazer, e meu lucro, dá tudo para uma importancia, que talvez ela não valia. 

Andei por outros sitios, e nada consegui. 

Só esta semana irei até à Beira, campo mais propicio a realisações [sic] do que este aqui. 

De V. Exa. muito obgº e boa viagem. 

a) Saraiva Nunes 

 

Carta de Saraiva Nunes para Ernesto de Vilhena, Coimbra, sem data, manuscrita. 

Exmo. Senhor 

Ernesto de Vilhena 

Com os meus respeitos, sou a diser, minha viagem a Requeixo-Aveiro foi inutil 2ª feira, fui 

avisado de que os donos tinham ido em dia para a feira de Palhaça, de modo que não passei de 

Aveiro. 

Hontem fui a Soure á quinta da falecida Baroneza de Paranhos, denominada Quinta da Cruz. Os 

santos em que me tinham falado eram de páu e mutilados. 

Hoje estou em Coimbra. V. Exa. amanhã sempre vae para Lisboa, ou fica mais uns dias? 

Não indo amanhã 5ª sempre eu daria mais uma volta. 

De V. Exa. mº obgº 

a) Saraiva Nunes 

 

Conta sem data, manuscrita. 

 
 

Transcrição da inscrição da imagem de Penha Garcia, manuscrita. 

 
                                                      
980

 Anotação manuscrita no topo da página: - Santa pintada – Quadro bandeira. 
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DOCUMENTO II.4 

Espólio Ernesto Jardim de Vilhena (Herdeiros), Notas sobre arte e archeologia. Vol. I. E. 

Vilhena, caderno manuscrito, 1933-1952. 

 

[colados na contracapa] 

 

 

 

 Recolhido em 18-9-54 na Capella do Santo, perto de 

Cantanhede. Esta imagem substituiu a antiga, de que temos, tambem registo e que damnificada 

por um ladrão, se encontra hoje na colecção Vilhena. 

 



465 

 

Egrejas romanicas 

 

 + Arnoso    + Manhente 

 + Bravães    + S. Romão de Arões 

 + Pombeiro    + Cerzedelo 

 + Travanca    + Roriz 

 - S. João da Ribeira   + Villar de Frades 

 + São Pedro de Rates   + Cette 

 + Cedofeita    + Jazente 

 + Sé de Braga    + Sé Velha de Coimbra 

 +Sé de Lisboa    + S. S. Thiago "  " 

 + Santo Abdão    + Rio Máo 

 - Longos Valles    - S. Vicente de Souza 

 - Villa Boa de Queiros   - Unhão 

 - Ganfei    - Sanfins de Friestas 

 - Outeiro Seco    - Vouzella 

 + Póvoa do Mileu   - Guarda 

 - S. Martinho    - Covilhan 

 + São Thiago de Antas   - Entre V. N. de Famalicão, e Seide 

 + Rio Máo    - Na estrada de Famalicão a Villa do   

      Conde, não longe d'ella, e à E.    

      de quem vem de Famalicão 

Em Agosto de 1958 

Em uma das Capellas anexas à Sé de Braga - série de Santos negros: 

x  Sto Antonio Denoto (franciscano) 

x  Stª Ifigenia, carmelita, princeza da Nuvia [sic] 

x          Sto Ilisbam, confessor, carmelita, pescador (?) 

x  S. Benedicto, franciscano 
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[fl. 1]    Districto de Coimbra 

- Buarcos - Visita em 12 Set. 1933 - Egreja matriz - Pouco interessante. No altar-mór, S. Pedro, 

em madeira, seculo XVIIII. Pequena capella à E forrada a azulejo azul antigo com o distico 

"Fundada no anno de 1766"; aos lados S. Braz e S. Jeronymo
981

, em pedra, de 0m,60 (p.m ou 

m.) coloridos, da epoca; interessantes. Alguns azulejos hisp.ar. em cruzes
982

, e outros sitios. 

O conjunto tem ar de modernisado. 

Ermida da S. da Encarnação - Em um alto, em boa vista sobre o oceano. Grande devoção, 

romaria concorrida. Renovada, ha pouco tempo, e toda caiada por fóra; apresenta, ainda assim, 

um aspecto de irregularidade interessante. A imagem da Sª, no altar-mór, é relativamente 

moderna; o cabello mudado mais de uma vez - apesar de se atribuir à ermida grande 

antiguidade. Nada de particularmente antigo, no interior. Inscripções, que parecem terem 

existido sobre as portas, desapareceram. Parece que havia lambris em azulejo azul, que foi 

tirado, por incompleto. Na chamada "casa dos milagres", ex-voto, pouco antigo, tendo sido os 

anteriores retirados por o tempo e a humidade os haverem deteriorado. Dizem que, na mudança 

de regimen, desapareceram os livros antigos da Ermida. 

Capella da Senhora da Conceição - À beira da estrada da Figueira, que corre entre ella e as 

antigas fortificações e construcções do seculo XVI, com data de 1536, duas vezes, na verga de 

uma das portas lateraes. Altar-mór em talha, sec. XVI ou XVII; quatro jarras de faiança port. 

antiga, na banqueta. À E. altar em talha pintada  de maneira curiosa. À D. altar em talha, ao 

centro imagem em pedra da S. do Rosario
983

, de cerca de 0m,70, que deve <é> ser do seculo 

XVI, grande manto traçado; não é uma perfeição, mas é interessante. A mulher que nos mostrou 

a capella, e d'ella toma conta, Maria Rosa Malina, diz que a imagem veio de uma outra capella, 

tambem muito antiga, depois demolida, que existio onde hoje é a farmacia. Sobre o arco 

cruzeiro, um pequeno painel da Sª da Conceição, em azulejo azul, com distico que não pude ler 

e a data de 1716. Azulejos de figura solta e paineis em grandes albarradas, interessantes. 

Alem d'estas tres egreja e capellas, outras existiam na terra, que fo/[fl. 2] ram demolidas. Esta 

mesma, da Sª da Conceição, parece haver ideia de a demolir ou cortar, para alargar a estrada (!). 

Diz a Malina que em dia de ameaças, ou de temporal, tocam o sino para avisar os pescadores, da 

função, e que alli se reune, então, a gente da terra. 

Pelourinho - Pouco interessante. Na especie de cubo, que o encima, deve ter tido lavores, já 

desaparecidos. Foi terra importante, de que se encontram espalhadas, muito antigas. 

- Figueira da Foz - Museo municipal - Installado no edificio dos Paços do Concelho, em 

installação provisoria, que ameaça tornar-se definitiva por a Camara não dispôr de fundos para 

esta. Uma parte da existencia consiste na collecção Santos Rocha, de pré-historia, 

principalmente, embora reuna, tambem, sem numeras [sic] especies, de natureza diversa. Muito 

interessante. Embora na parte que mais directamente me interessa, não possua grande 

abundancia de peças, tem algumas curiosas, e dignas de estudo, e mostra, mais uma vez, que 

existem ainda e, sobretudo, existiam, numerosissimos exemplares de estatuaria dos seculos XIV 

e XV. Existe um catalogo, bem feito, do primo Rocha, com aditamento, que comprei. Entra-se, 

precisamente, pela sala onde está a parte mais moderna, passando-se, depois, pelo salão entre as 

salas da Pre historia. 

Uma colleção interessante de grandes potes e jarras para agua ou vinho, uma d'ellas, de 1m,60, 

talvez, com a data, gravada, no barro, da 1661 e o <signo saimão>. Azulejos hispano-arabes e 

portugueses de vários padrões e peças de faiança portuguezas e hespanholas. Uma jarra e prato 
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 Sublinhados a vermelho. 
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 Sublinhados a azul. 
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 Sublinhado a vermelho. 
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louça beije - arabe irisada, das mais conhecidas, trazida, talvez, pelo S. Rocha da sua viagem. 

Uma grande bandeja, rectangular de faiança portuguesa com pintura de costumes portuguezes. 

Tem exemplares interessantes em pedra. Na sala chamada "de comparações", uma pequena 

imagem, muito rude, da Sª sentada, amamentando, com um sentimento de amor, é a nº 4791. 

Uma cabeça do Pe. Eterno com barrete em bico, que o catalogo diz ter vindo de Hespanha. Um 

S. Braz, sec. XVI, colorido, de 0m,80. um leão, alto relevo, romanico, nº 4806. Um calvario em 

granito, e outro em calcareo, interessa sobretudo o segundo, de 0m,70, do sec. XIV. Uma Stª 

Magdalena colorida, de 0,90, do sec. XIV, do mestre da Sta Barbara da nossa colecção. Um 

pequeno Stº Antonio, em pedra, um pouco estragado. Um archanjo
984

, colorido. Um baixo / [fl. 

3] relevo com Pe. Eterno sec. XVI. Uma grande figura de santo
985

, da Renascença. 

Em madeira, um santo, já sem forma, do caruncho e do fogo. Um grupo de Stª Anna. Duas 

pequenas imagens, de epoca incerta, Sª e S. João, e outras
986

 idem. 

Na sala das sessões (Salão nobre) no tecto um grande tapete, em tapeçaria, pano Arras, com a 

marca "Tavira", que o catalogo diz ser de una fabrica estabelecida no reinado de D. José: 

10mx4mx4m, talvez. 

Vasos ibero-punicos, de 0m,80 e outras dimensões, anforas e outros vasos diversos, em barro, 

notaveis. 

Numerosas peças de diversas, algumas sem grande importancia. 

Pensa-se, ou pensa o dr. Carriço, que no seu antigo edificio, chamado do Paço, que conviria 

installar o museo municipal. 

Visita em 13-9-33 - Posso fazer d'elle um exame mais profundo. 

Capella de Stª Catarina. Ou ermida. Dentro do forte ou, melhor, esperando aqui, foi o forte que 

foi construido à roda d'ella. Sobre a porta principal, uma inscripção (na anja) que já se não lê 

inteiramente, por que um pedreiro que veio reparar esta, o cortou sem racional; mas dizem ser 

do seculo XVI. No altar, imagem de Sta. Catarina
987

, em barro, do sec. XVIII (para onde terá 

ido a primitiva?) de 1,0m, colorida; uma mão sobre o peito, a outra com um livro e apertando 

entre elle e o corpo, os copos de uma espada, que parece ter tido lamina de madeira, 

desaparecida. Bem lançada, interessante. Aos lados, em baixo, duas estatuas em gesso e em 

porcelana da Senhora, sem valor. Na sachristia, nada; paramentos insignificantes. 

Sobre uma das paredes do pateo uma lapide mandada collocar, em 26-6-908, para enumerar a 

tomada d'elle aos princepes por o Notario academico e pasar de Monte-mor a Tentugal, sob o 

comando do academico Bernardo Antonio Zagallo, um seculo antes. Vista em 14-9-33. 

- Meãs. Nova visita à igreja matriz em 10-9-33. Examinei, de novo, as imagens dos altares 

lateraes, um S. Pedro, uma Sta. Luzia
988

 e mais uma ou duas outras. O S. Pedro é notavel, dentro 

das suas pequenas proporções; é do "Mestre de Passa-piolho" (Mestre Affonso). 

- Monte-Mor-O-Velho - Nova visita em 14-9-33. Muito que explorei; de cada vez, coisas novas. 

Museo municipal. Descoberto por acaso, em uma casa antiga, com / [fl. 4] interessantes 

varandas em ferro, de hastes espalmadas, differentes das demais, na rua, ladeira, que leva da 

parte baixa da villa à Egreja matriz, e onde, em parte d'ella, a cadeia. Imagens em pedra, 
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azulejos hispano-arabe e outros, ferragens, imagens em madeira etc; pobre no conjuncto e 

parece que bastante abandonado. 

Uma Sta. Catarina
989

, em pedra, de 1m,20, sec. XVI, esculptura pouco cuidada mas notavel pelo 

desenvolvimento dado á róda, e sobretudo ao rei dominado, que se vê em parte do corpo. Um 

crucifixo em pedra, sec. XVI. Outras imagens de menor apreço. 

Lista a azulejos hispano-arabes alguns de "cuerda-seca". 

Um crucifixo em madeira, sec. XVI. Uma interessante imagem de freira
990

 (?), pequena, de 

0m,25, sec. XIV [?]. Notavel. 

O tecto em madeira, e as guarnições das portas, colorido, esponjado, interessantes. 

Diz a mulher que guarda a sala, que, hoje, os vereadores já não se interessam pelo Museo. 

Egreja Matriz - No alto da villa. Tambem tem accesso por uma especie de escadorio do lado da 

Figueira. Muito transformada, mas, se não é de fundo romanico, como é provavel é, pelo menos 

gotica do primitivo, segundo parece mostrarem os arcos interiores em ogiva. Aos lados do arco 

cruzeiro, dois altares Renascença, simples, e decadente. No altar da D. um crucifixo
991

 em 

madeira interessante. Ha um ante altar à D., tambem, em talha interessante, um S. Sebastião
992

 

em pedra, de forma original, com um dos braços amarrado ao alto a um braço da arvore, e o 

outro atraz das costas. É já uma variação mais plastica, da pureza classica, primitiva; seculo 

XVII (?). 

Em um arco-solio à E. baixa, o tumulo com estatua jacente de um cavalleiro, armado, e sua 

mulher; 1524 a 1531. Parece que foi descoberto ha pouco tempo.; pela abertura de um tabique à 

direita veem-se os restos de oradas [?] e de ceramica. Conviria fazer moldagens nas paredes e 

outros logares d'esta egreja. 

Capella da Sª da Conceição. Existem aqui varias casas antigas interessantes, uma ou mais da 

familia Alarcão, com escudo. Esta capella está junto a uma casa de D. Luiz de Alarcão. Nada de 

notavel; talvez só, em uma / [fl. 5] pequena machineta, à D. uma Piedade
993

, de barro, ou de 

madeira, pequena, que não pude examinar com tempo. 

Hospital Velho - Fachada sobre a praça da Camara, interessante; na parte baixa, a esfera 

armillar e o escudo de D. Manuel, de um e outro lado da porta; no alto, aos lados do balcão, dois 

nichos envidraçados, um vasio, o outro contendo uma notavel Piedade
994

, talvez de 0m,60. A Sª 

tem o lenço e o panejamento inferior do "Mestre das Duas Manas", e olha em frente; a cabeça 

do Christo à direita do grupo, o<seu> braço esquerdo passa por cima do esquerdo da Sª. A 

branco. Notavel. Difficil de examinar. O que terão feito da imagem que deveria estar no outro 

nicho? Sec. XIV. 

No interior egreja com pouco de apreciavel. Tecto masseira, com florão ao centro. Uma parede 

taboa, com pintura mediocre. 

- Quinhendros - Deo trabalho a perceber o nome. Aldeia, antes e perto de Monte-Mór, vindo da 

Figueira. Ermida à beira da estrada. No altar-mór Calvario
995

, grande, curioso, de imagens de 

escultura popular do seculo XVIII (?). O Christo tem os braços partidos, pensam substitui-lo. 

Em nichos lateraes, santos grandes, esculptura popular. 
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- Monte-Mor-O-Velho - Em 18-9-33 passámos, de novo, em Monte-Mor e, procurando o 

provedor do Hospital Novo, para irmos ver os quadros, fiz conhecimento com o sr. Antonio de 

Campos, ajudante do Conservador do Registo Predial, e delegado dos Monumentos Nacionais 

do Norte, que a chave da Ermida do Stº Martyr e me acompanhou a vê-la. É inundada pelas 

aguas das cheias, e foi por elle restaurada. No altar-mór, os tres santos em que já fallei. O S. 

Sebastião é como os da nossa collecção: o mesmo laço na cinta e a mesma fita em roseta, 

cingindo-lhe a cabeça. No nicho da E., está um S. Pedro
996

, de 1, 0m, sentado, com restos da 

antiga pintura, que era do antigo hospital de S. Pedro, e que elle, Campos, alli collocou, tendo 

sido os dois nichos abertos por elle. Anteriormente, estava arrumado a um canto, e era atingido 

pelas aguas. Esculptura notavel. Não é um sec. XV, como outros conhecidos; parece-me, antes, 

uma Renascença, não perfeita como a do nosso Espirito Santo, mas talvez influenciado ainda 

pelos typos anteriores. Está sentado. A mão esquerda tem um livro, que apoia sobre o joelho, 

marcando um logar no texto com o dedo mettido entre as folhas; a mão direita, ao alto, em 

attitude de quem n'ella tinha qualquer cousa, talvez as chaves. Na cabeça a tiara. Cobre-se com 

um manto ligado no peito / [fl. 6] por uma tira transversal. Barbas já de Renascença mas <sem> 

o comprimento e o tratamento do nosso Espirito Santo. Muito interessante. 

Este Campos projecta proceder a umas sondagens e reconstituições na Alcaçova do Castello, 

para o que dispõe de 95 contos; conta-me varias coisas sobre os seus achados, e incidentes que 

os acompanharam. Fiz, talvez, mal, mas referi-lhe as S
as

 do Ó que eu conhecia, e a sua parente 

em a estatua jacente da Infante, em Sta. Clara-a-Nova, de Coimbra. 

O apontamento seguinte devia ir antes d'este, porque foi tomado em 17, na viagem da escrita 

anterior: 

"Ermida do Martyr Santo" (S. Sebastião). Á sahida de Monte-Mor, na estrada de Alfarellos, á 

direita. Curiosa com a sua cupula em meia laranja, corucheu e alpendre sobre columnas. Em 

frente, um freixo centenario, já oco. Tem santos no altar-mor, sendo S. Sebastião no centro, 

coroado por dois anjos, e à direita um S. Roque (santo da chaga), esta sem valor. 

O santo que está no nicho da direita é um S. João de Sahagun, seculo XVI, sem grande valor 

(D'esta vez, a observação foi feita pelas janellas). 

Pelo altar Renascença, pouco cuidada, a ermida, deve ser sec. XVI-XVII. 

Egreja da Alcaçova - No altar da D. (Renascença) a Sta. Anna
997

 com Sª e Menino, deve ser do 

autor da do Museo de Coimbra; o Menino tem a mesma posição de estar de bruços sobre os 

joelhos da Senhora. N'este altar, ao lado do templete, pequeno anjo
998

 com as azas cruzadas e as 

mãos postas. O templete é illuminado, por detraz, por um vitral, de vidros vermelhos; observa-

se, pelo lado exterior d'este absidiolo, que este foi aberto em uma torre, ou que, cobre a parede 

primitiva, se aplicou um acontecimento esplendido, porque, para descobrir o vitral, foi 

necessario abrir, n'ella, uma fresta de certa espessura. A talha do altar mór vai ser retirada; foi 

detraz d'ella, metida na parede, que se descobrio a Santa truncada, que depois collocaram sobre 

o tumulo da D. No altar da E., a Sª do Ó
999

, cada vez mais bonita; é bem a mais perfeita que 

tenho visto; diz o S. Campos que lhe disseram haver uma egual em Saragossa, o que provaria a 

origem hespanhola (aragonesa) d'estas esculpturas. O anjo à E.
1000

, n'esta capella, parece ser, 

pela sua cabeça, do mesmo autor, da Sª do Ó. Deve ter pertencido a uma Anunciação. 
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Na parede do corpo da egreja, à E, uma inscripção em letra gotica, de 1319, que estava antes 

fora, e alli foi collocada pelo Campos. Em um nicho Renascença de 1632, um pequeno S. 

Braz
1001

, colorido, interessante. / [fl. 7] 

Estas notas resultam da visita feita em 17-9-33, combinadas com as informações do Campos, 

em 18. Convem liga-las com outras, tomadas em outras visitas, e que ainda não foram aqui 

transcriptas. 

Figueira da Foz - Museo municipal - Visita de estudo, demorada em 18-9-33. Estas notas 

completam as da pag. 2 e 3. Secção de prehistoria, notavel, disposta com sciencia e cuidado. Em 

machados de bronze, o nosso é maior e mais perfeito do que os aqui existentes (Est. nº 10 da 

Edade do cobre, prateleira E nº 1636, 2511, 2512 e 2686 - Veio o Catalogo de 1905). Curioso 

um machado de bronze (Ed. do bronze, est 10 pr. F 7388). 

Inscripções em caracteres ibericos (Cat. pg. 29). Desenho a carvão do "Pithecanttropus erectus" 

(Cat. pg. 34). Ponta de lança triangular, em silex, do dolmen da Cabecinha (Cat. pg. 38 - nº 

2025). Vaso restaurado, do dolmen do Praso (Cat. pag. 44 nº 4738). Herminette encabada (Cat. 

p. 50, nº 1445). Instrumento de bronze, romano, para limpar os dentes e os ouvidos (Cat. pg. 62, 

nº 8222). 

Na "Sala da Comparação", um grande vespeiro do Valle do Mondego, como os de Africa (Cat. 

pg. 69 nº 4788), e uma defeza de elefante, achada no fundo do mar, na enseada de Buarcos (Cat. 

pg. 92, nº 3668). 

Na secção de Protohistoria, epoca luso-carthaginesa, anforas notaveis (ver Cat.) e um vaso 

barriloide, com vestigios de pintura a branco (Cat. pg. 117, nº 7993) e uma anfora restaurada, de 

forma curiosa (pg. 119, nº 7623). Não consegui ver o gato de estanho em vaso (pag. 130 nº 

1850). 

Na "Sub-secção da Edade Media aos tempos modernos: 

Peças em pedra: ver aqui, embora esteja, com o nº 4791, na estante H (Cat. pg 95) na "Sala da 

Comparação" (Prat. F) uma imagem em calcareo
1002

 (de Ançã?) da Senhora amamentando o 

Menino, a branco, de 0m,25. Formas barbaras, um verdadeiro icone. A Sª está sentada, tem na 

cabeça um rudimento de corôa, o Menino, em corpo inteiro, aplicado contra a Sª, pela sua mão 

esquerda. Na mão direita, segura um objecto, de forma incerta. Os pés do Menino parece 

chegarem até abaixo, ao nível dos pés da Senhora. Rudimento de cinto. Por debaixo da corôa, 

um manto curto. Perto d'esta imagem, o nº 7909, Sto Antonio
1003

 de 0m, 18, com chapeo ou 

corôa, o Menino em pé sobre o livro; muito menos antigo. 

Uma cabeça em pedra
1004

, proveniente de Hespanha, talvez de um Espirito Santo; tem barrete 

conico (Cat. pg. 159, nº 4804). Uma Magdalena
1005

 (santa com coroa na mão esquerda), de 0,90 

do sec. XV, segundo o Cat., proveniente do antigo povoado de Lavos, que se acha sepultado sob 

as areias. Faz lembrar o Mestre da Sta. Barbara, pelo rosto, peito e pregas da veste, mas muito 

menos perfeita. É o nº 4810 (Cat. pg. 160). Cabeça e par/te [fl. 8
1006

] de busto de um Espirito 

Santo (Cat. p. 164, nº 4884), Renascença, interessante. Fragmento de Christo (ou S. J. 

Baptista?), de 0m,35, Renascença, proveniente de Buarcos (Cat. 165, nº 4928). Um busto 

Renascença, do convento de Avô, de 0m,50 (s/ numero (pg. 165). Escultura, sem cabeça, 

proveniente de S. Marcos, de 0m,50 (pg. 1666, nº 4882). Santa Magdalena, de joelhos, da egreja 

dos Anjos, de Monte-Mor-o-Velho, Renascença, de 1,0m (Cat. pg. 166, nº 4902 ou 4900). Uma 
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grande figura, de 1m,60, Renascença, escola J. de Ruão, talvez santa ou freira, proveniente de S. 

Marcos (pg. 166, nº 4900 ou 4902). Um anjo Renascença, colorido, interessante, de 0m,60, 

proveniente de Buarcos (pag. 168 nº 4929). Um Sto Antonio, muito curioso, de 0m,35, do 

seculo XV (?) (pg. 168 nº 5008). Entre as vitrines P e Q está, entre outras peças, um meio corpo 

de santo ou de rei, de 0m,30, com coifa em flores de liz, do sec. XV (?) não indicado no 

Catalogo. Um S. Braz do seculo XVI, Renascença, colorido, interessante, está na pequena sala, 

ao pé de grandes jarras de barro (pg. 200, nº 5694). 

Outras pedras: Baixo relevo, em granito, leão, romanico, de Caminha (pg. 159 nº 4806). Dois 

calvarios notaveis: um em granito, o Christo com os pés sobrepostos, colorido grosseiro, de 

0m,50x0m,40, que faz lembrar os de Lamego e Marão (parece ser um dos nºs 4810 ou 4809, 

proveniente de Lavos, antigo (Cat. pg. 160); o outro, que deve ser o nº 7367, embora esteja no 

chão, da egreja das Alhadas, sec. XV (?) é de calcareo, colorido da epoca, muito mais cuidado, 

mesmo notavel; 0m80x0m,60. Peças de um retabulo em pedra, da egreja de Buarcos (sec. XVI 

ou XVII), sendo uma d'ellas um friso de 1,0mx0m,40, com o Padre Eterno e anjos; Renascença, 

interessante. 

Em madeira: Um Sto Antonio, de Tavarede, notavel. O Menino tem a mão no pescoço do santo. 

Muito carcomido; sec. XIV ou XV (Cat. pg. 162, nº 4813). Senhora e S. João (de um 

Calvário(?)), de 0m,30; sec. XV (?) (Cat. pg. 170, nºs 5010 e 5011). 

Outros objectos: Um prato de esmolas com os fructos da Terra da Promissão, e inscripção, egual 

ao nosso. Moldagem em gesso do emblema do pelourinho de Buarcos e um barco debaixo de 

um arco-iris (?) e de uma estrella. Os ferros da porta de M.-Mor-o-Velho, com argolas nas 

extremidades. Um leque com pinturas, do sec. XVI. Uma telha de Buarcos, com figura de 

mulher e datada de 1767. Um jarrão de louça esmaltada de verde, fabricado em Leiria. Um 

tabuleiro de louça de Coimbra, com figuras populares (6269). Um alguidar mudejar, de 1m,0 de 

diametro, de Buarcos (nº 7963). Colcha de chita estampada, com figura de Nelson e a "Victory" 

comemorando a batalha de Trafalgar (nº 5374) - Ver catalogo. / [fl. 9] 

Vê-se que Buarcos foi povoação importante, onde havia inumeras egrejas, e se sucederam 

diversas civilizações (Conjuga com o que vai dito a pag. 2 d'este livro e com o Catalogo citado.) 

Tavarede - Egreja (Visita em 19-9-33). O padre, que e quem, usualmente, mostra a egreja, mora 

um bocado adiante, em logar agradavel. A egreja, segundo o padre, é moderna; a antiga teria 

sido no lugar dos Quatro Caminhos e, assim, o que n'ella se encontra de antigo teria vindo da 

outra. Lambris de azulejo azul amarello do sec. XVII. A pia de agua benta tem a data de 1600, 

por baixo estão letras, que parece quererem mostrar uma data de Fevereiro. Na base do pulpito, 

iniciaes, que tambem não consegui apurar, por effeito da pintura. Na arrecadação à D., tres 

imagens em pedra: um Santo Aleixo, sem grande valor e um grupo de Sta. Anna, com a Sª e o 

Menino
1007

. Verdadeiramente interessante, embora longe do tippo classico da da Alcaçova de 

M. Mór e do Museu de Coimbra. Altura do grupo, de 0m,50. Sta. Anna está em pé, ao contrario 

d'aquellas, e a Sª em pé, tambem (0m,40) entre os braços da primeira Sta. Anna, de feições 

muito particulares, tem manto e passa sobre a frente e por debaixo da barba, como as freiras. A 

Sª, com corôa, ostenta, na mão direita uma romã, cujas bagas se distinguem bem, e, no braço 

esquerdo, sustenta o Menino, que tem um livro aberto; a cabeça d'este é redonda, com o cabello 

puchado à frente. Pés da Sta. Anna e sa Sª em bico. Colorido que parece da epoca. Sec. XIV ou 

XV, verdadeiramente notavel. O Sto. Aleixo tem 0m,60 de altura. 

Adiante da egreja ha uma casa em ar de capella, encimada por uma cruz, onde hoje se reune a 

Junta, e que nada tem dentro, alem do necessario para essas reuniões. 

A povoação é muito antiga. Parece que houve mesmo, n'ella, casas fidalgas, entre as quaes a de 

um conde de Tavarede, que hoje pertence a um carniceiro, mas que mostraria, ainda, segundo a 
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prima Maria Joana, uma janella manuelina. Em 3-7-33 já aqui viera para vêr aquelles santos, 

mas o padre não estava, e eu apenas pude lobrigar a cabeça de Sta. Anna espreitando, de cima 

do guarda lama do carro do Baptista, pela janella da arrecadação. 

- Brenha Egreja, que não tem padre proprio, e onde só vem um padre quando é chamado; pouco 

attendida, quasi abandonada. À D. altar com S. Braz, de pedra, de 0m,50, curioso, que deve ser 

do sec. XVI e, mais abaixo, uma pequena Sª
1008

 a que chamam da Graça, de 0, 35, com corôa, 

am/bos [fl. 10] coloridos. No altar-mor, um Espirito Santo
1009

, de 0m,50, á D, com corôa baixa 

redonda, interessante, talvez sec. XV, colorido. Atraz do altar dois santos de pedra, sem valor e 

uma Sª em madeira
1010

, gotica. Perto da pia baptismal, outros dois, idem. O sachristão chama-se 

Joaquim dos Santos Basilio. Visita em 19-9-33. 

- Alhadas de Cima - Em Alhadas de Baixo, não ha egreja. Na Egreja da primeira, o tecto da 

Capella-Mór é interessante: todo em caixilhos, pintadas aí caras conhecidas, com emblemas da 

história de S. Pedro. À E. a capella da Sª da Soledade, e n'ella, à D. sobre misula uma Sta. 

Luzia, em pedra, egual, valor e coloração à que possuimos, com fita de rosetas a cingir-lhe a 

cabeça; são, com certeza, do mesmo auctor. Visita em 19-3-33. 

- Capella de Sta. Eulalia, em Olaya. Vindo da Figueira para Coimbra, é entre a 6ª e a 7ª ponte de 

Maiorca, á D. e perto da estrada. Sobe-se para ella por uma <escada> de pouco 

desenvolvimento. Tem uma só imagem
1011

, a da mesma santa, que é de 0m,60 de altura e e tem, 

na base, a data de 1671, pintada. É colorida, e curiosa, notando-se os cabellos, à maneira dos S. 

Sebastião que possuimos. É provavel que no local existisse uma capella mais antiga, como 

parece poder concluir-se dos vestigios de alicerces, e outros, que se observam na esplanada, e 

porque o terreno em que está edificada, pertence à grande quinta da Foja, que foi dos frades de 

Sta. Cruz de Coimbra. Visita em 20-9-33. 

- Sandelgas. Visita em 20-9-33. Pareceo-me a povoação mais pequena do que quando a conheci 

em pequeno. Alcançámo-la peça estrada, ramal da de Coimbra, que a serve, e que vai dar em 

frente da capela de Sto. Antonio, unica da terra, depois de passar pela porta do antigo convento, 

que não sei se era a principal. A porta é uma Renascença decadente, tendo, sobre a verga, em 

tres nichos, tres santos em pedra, que, no entanto, são interessantes < Não são. Set. 1957>. Na 

capella, um Sto. Antonio em pedra, sem grande valor, e, ao alto, uma tela, muito damnificada, 

mas cuja moldura, em talha, é interessante. 

- Lavos.  Visita em 16-9-33 - Egreja Matriz. Grande, mas pouco interessante, em conjuncto. 

Sobre a verga da porta principal, a data de 1744 e, mais acima "J.P. 1878". Na frontaria nicho, 

com pequena imagem
1012

, muito carcomida, da cintura para baixo mais bem conservada, pregas 

de disposição / [fl. 11] curiosa (0m,50). No interior, em um altar à D. do arco cruzeiro, uma 

imagem da Sª da Conceição
1013

 em madeira, bonita, que dizem ter vindo de Italia, mas deve ser 

já do seculo XIX. Todo o tecto do corpo da egreja, de secções pentagonal é pintado à antiga, 

offerecendo um aspecto muito interessante. 

- Villa Nova de Anços - Capella da Misericordia - Visita em 22-9-33. Povoação que deve ter 

tido importancia, mas se acha hoje muito pobre. O altar mór em talha com um fundo de pintura 

sobre dourado, agradavel. Estão n'elle tres imagens em pedra, grandes, sendo a do meio, uma Sª 

com Menino
1014

, do sec. XVI, curiosa. Outros santos postos a um canto, sendo um d'elles um 

Padre. com grande valor. 
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Perto da capella um cruzeiro do genero dos que temos na collecção.  

Não vimos a egreja matriz. 

- Villa Nova da Barca - Egreja, que depende da freguesia de Verride. Visita em 22-9-33. No 

altar-mór, nada. No altar do cruzeiro, à E. ao centro, uma Sª do Rosario, em pedra, de 1,0m, 

esculptura rude, mas interessante, já do sec. XVI (?); ao seu lado direito, uma Sta. Catarina, de 

0m,80, boa esculptura do sec. XIV ou XV; ao lado esquerdo, um Sto Antonio sem valor. No 

altar da D. uma Sª da Rosa, a quem fazem festa, de 0m,40, muito curiosa, uma Santa Luzia e um 

S. Sebastião, de 0m,60 e 0m,40, respectivamente, esculturas populares, sem grande caracter mas 

curiosas. Na sachristia, tres santos, dois dos quaes interessantes. São todas as imagens em pedra 

e coloridas. Em uma capella à D. um Espirito Santo
1015

, de 0m,40, com o Christo em madeira, já 

do sec. XVI, mas verdadeiramente interessante, por muito differente das conhecidas. 

No pavimento duas campas brasonadas, do sec. XVII. 

- Verride - Egreja matriz - Visita em 22-9-33. Na parede exterior ao lado da porta principal, uma 

pedra com inscripção latina. À E. alta, uma capella Renascença, com portico interessante, 

datado de 1543, tendo nos cantos, no alto, dois medalhões com figuras. É fechada por uma 

grade em ferro forjado, curiosa. À E. baixa, capella com um retabulo em pedra, com S. Miguel e 

almas. Na capella da D. baixa, altar em talha tendo no alto um S. Pedro, em madeira, 

interessante. Perto da capella Renascença, na parede, uma lapide sepulchral de um D. Luiz de 

Moscoso. A egreja teve reforma em 1868. 

- Abrunheira - Visita em 22-9-33. Estão acabando de construir uma egre/ja [fl. 12], estylo Artes 

decorativas, que é um horror. Esta povoação fica entre a Giesteira e Verride. 

Sargento Mór - Capella da Sª das Preces - À D. na estrada de Coimbra à Mealhada. Sem 

importancia. Perto Alminhas - S. Romão, idem. Visita em 22-9-33. 

- Semide - Convento e egreja - Visita em 23-9-33. Ha ja uma estrada boa, de Miranda do Corvo 

até lá. O convento está inteiramente descaracterisado; parece, de resto, deve ter sido menos 

importante que o Lorvão, e muito menos antigo. O muro que cercava a sua fachada principal foi 

deitado abaixo, substituido, apenas, de um lado, a torre em que está o relogio, e, do outro, uma 

passagem sob arco, ainda interessante. Nas janellas da frente principal, grades curiosas. Egreja e 

coros menos caracteristicos e imponentes que outros congeneres. Na capella-mor tecto de 

caixilhos e pinturas; aos lados do altar-mór, dois anjos tocheiros D. João V, mais pequenos em 

corpo que os do Louriçal, mas bem trabalhados, e offerecendo a particularidade interessante de 

terem as azas abertas e elevando-se muito acima da cabeça, o que lhes dá a altura total de dois 

metros talvez; as bases, são, tambem, bem trabalhadas, ao estylo da epoca. À D. do arco 

cruzeiro, uma pequena imagem em madeira de uma santa ou freira
1016

, de 0m,25, muito curiosa. 

No corpo da egreja painéis de azulejo azul e branco, de assumpto sacro, cujo desenho faz 

lembrar os da capella interior da Lamarosa. No coro, cujo cadeiral é sem valor, ha revestimento 

de azulejo azul e amarello sec. XVII, à D., perto da grade, uma cruz de madeira com 

revestimentos metallicos, seculo XVII, com reliquias, de 1m,20, talvez. No claustro, diversas 

pequenas capellas revestidas de talha e pinturas, que devem ter ainda certa maneira, 

interessantes, no seu tempo, mas hoje se acham muitissimo deterioradas. A sala do capitulo é 

que, ainda assim, conserva um certo ar. É revestida de azulejo azul amarello do sec. XVII e de 

retratos de santos ou de abadessas. Havia lambris de azulejo polycromo de assumptos profanos, 

quasi totalmente estragados, apesar de ter sido possivel aproveitar uma parte d'elles. 

Estão agora alli, pobre e sujamente installados, um asylo de velhos e rapazes da colonia de Sto. 

Ant. dos Olivaes, uma escola agricola. Algumas antigas criadas das antigas freiras acabam de 

morrer aqui; em quartos sordidos. O conjuncto é de entristecer.  

                                                      
1015

 Todos os sublinhados deste parágrafo são a vermelho. 
1016

 Sublinhados a azul. 



474 

 

Tem casa, aqui em Semide, [fl. 13] mas está agora no Senhor da serra, o Pe. Joaquim dos 

Santos, muito conhecido da Maria Pequena, que conheceo a Avó e a Mãe e conforme deo os 

Sacramentos à Zezinha à hora da morte. Não o vimos. 

- Rio de Vide - Visita em 23-9-33-  Egreja Matriz. À E. no altar-mór, sobre misula, uma 

imagem, em pedra, de S. Thiago
1017

, de 0m,80, do sec. XIV ou XV. de 0m,80 [sic]. Não é tão 

caracteristico como o da fachada da egreja matriz do Louriçal, mas é interessante. Não tem 

chapeo, nem as conhecidas vieiras, mas na mão direita segura um bordão, com uma cabaça na 

ponta, que deve ser de qualquer substancia differente. Fica a povoação na estrada de Semide 

para Miranda do Corvo, a pequena distancia d'aquella. 

- Miranda do Corvo - Egreja matriz. Na verga da porta principal, data de 1786. Em um altar á D, 

a Sª da Anunciação, em madeira. Está sentada, sobre nuvens; o Menino em pé, de frente, sobre 

uma almofada pousada sobre o joelho direito da Senhora, que mostra, na sua mão esquerda, um 

coração, de onde saem chamas. Deve ser do seculo XVIII. Perto da egreja, a torre do relogio, 

antiga, revestida de cimento, com traços a mostrar a divisão entre as pedras; ameias. Na parede 

que faz face à egreja, uma pedra quadrada, de 0m,2, com uma inscripção difficil de lêr. 

Uma outra pedra e inscripção da mesma lettra se vê na parede de uma casa, à D. de quem vae 

d'aqui para a capella da Sª da Boa-Morte. Visita em 23-9-33. 

Capela da Sª da Bôa-Morte. No altar-mór, á D. um S. Christovam
1018

, de pedra, de 0m,40, 

esculptura popular, mas muito curioso. Visita em 23-9-33. 

- Lamas - Egreja matriz - A povoação fica na estrada de Miranda do Corvo a Coimbra. O orago 

é o Esp. Santo, que estava no altar-mor e substituiram por um painel detestavel. E vae, então, 

desterraram a imagem antiga, do sec. XV, talvez, para um nicho no alto á D. do arco cruzeiro. 

Foi, provavelmente, em resultado da mudança, que perdeo a pomba e uma parte do Crucifixo. 

Deve ter 0m,80. Parece-se com um dos nossos. Visita em 23-9-33. 

Ja esquecendo dizer que em um altar, tambem á D. d'esse arco, está uma Sª do Rosario
1019

, de 

0m,50, talvez, vestida e com corôa e manto. Vê-se que é de pedra e pela posição do Menino e a 

sua configuração / [fl. 14] geral, deve pertencer à serie das Virgens déhanchées, de que temos 

diversos exemplares. 

Cercal - Perto da Giesteira e de Soure. Capella da Sª das Neves. Visita em 16-9-33. A capella 

pertence, ou é patronada por um homem importante da terra, conhecido do A. Viana. No altar-

mór a Sª das Neves
1020

, de pedra, de 0m,60, com o Menino, dehanchée, esculptura pouco 

cuidada, mas interessante. À D. da figura central, um pequeno Espirito Santo, genero 

"lavadeiros", de 0m,50. 

Venda Nova - Na estrada de Condeixa a Pombal. Visita em 24-9-33. À E. de quem vem de 

Condeixa, junto à estrada um pequeno antigo cemiterio, cercado de muro e com capella, ao 

fundo, hoje tudo arruinado. Na verga da porta, uma inscripção pouco legivel, mas onde pode 

ler-se a data de 1654. Ao fundo restos de altar e retabulo, genero Renascença, com a Sª da Paz e 

Sto. Ildefonso. 
1021

Queixa-se a gente da terra, que não transladam, para o cemiterio novo, mais 

atraz, sobre a estrada, os ornatos que ali jazem. A freguesia é Tapêses, a dois kilometros, com 

egreja, que não vimos. 

Oliveira do Hospital - Visita em 30 de Janeiro de 1934, muito de passagem, vindos de S. 

Martinho de Ceia, para Coimbra. Era tarde, e só pudemos fazer um inventario rapido do que de 
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interessante podia conter a Egreja matriz. Exterior sem importancia. Na sachristia, um S. Pedro, 

em pedra, sec. XV, de 0m,50, que talvez seja do Mestre do Passa o piolho. No altar do cruzeiro, 

à esquerda, em cima S. Sebastião, Sª da Piedade e S. Braz, em pedra, entre 0m,50 e 0m,70. O S. 

Braz é curioso, mas sem grande differença dos conhecidos; um e outro talvez sec. XV. A Sª da 

Piedade, com as posições conhecidas, é semelhante, de uma maneira geral à nossa Viana, mas 

mais grosseira e de epoca menos antiga. Na fileira de baixo, uma Santa Agueda e Sª com o 

Menino
1022

, em pedra, de 0m,60, esculturas interessantes, bem equilibradas, do sec. XVI. 

A parte verdadeiramente interessante é a chamada "capella dos Ferreiros", à esquerda, em 

ligação interior com o corpo do templo, e que, à primeira vista, se não comprehende bem como 

está alli, n'aquella povoação. Parece que ha estudos, que convirá vêr, sobre ella. Um altar, ainda 

revestido, com frontal, de azulejo hispano / [fl. 15] arabe. Por cima d'elle um retabulo, de epoca 

gotica, tendo, no alto, uma Senhora e em baixo diversas figuras de santos (?). Muito 

interessante, no conjuncto, e em detalhe. As figuras deram-me a impressão de que se 

relacionam, de alguma maneira, com as Sªs do Ó e uma Santa Barbara. Necessitam de um 

estudo attento, em dia de luz. Na mesma capella, dois tumulos com figuras jacentes, de homem 

e mulher, fazendo esta lembrar muito o tronco que se encontra, a branco, na Alcaçova de Monte 

Mór o Velho. Na parede, por cima dos tumulos, o celebre cavalleiro de pedra
1023

, de que uma 

copia no "M. Mach. de Castro", e que parece, de facto, ser o autentico. 

Ceira - Visita em 31 de Janeiro de 1934 com Saraiva Nunes. Em baixo, não longe da estação, 

capella pequena com grade. No altar um Christo de pedra sem valor e, junto, uma Sª do Leite 

com coroa
1024

 de Sª em pedra, do sec. XVI, mas não Renascença. Sem grande merito, mas 

interessante, em todo o caso. Dizem ter vindo da egreja velha que existio na baixa e, por effeito 

dos alagamentos e aluviões, foi mandada para o alto da villa 

Egreja matriz - Sem interesse, no conjuncto. No altar do cruzeiro, á esquerda digo direita, um S. 

Braz e um S. Sebastião
1025

, de pedra, de 0m,50 e 0m,60 respectivamente, sec. XV. Em um outro 

altar lateral à direita, uma pequena Sª 
1026

em madeira, sec. XVI, bem colorida, de 0m,40. Em um 

cubiculo com vidraça, em uma capella à esquerda, está um Senhor dos Passos, sem valor, mas 

dizem que, ao lado d'elle, entaipada (?) está uma imagem, em pedra, da Sª da Piedade
1027

, que 

parece ter sido trazida de um altar à direita, onde hoje está uma imagem moderna. Dizia o 

Saraiva que esta imagem estava escondida em uma arca, mas parece que, de facto, está no logar 

que se indica, e que foi confirmado pelo rapaz que nos abrio a egreja. 

Perto da egreja a casa onde hoje está a escola da villa, e na qual são de observar as grades das 

janellas, sec. XVI ou XVIII, tendo nos remates dos cantos esferas de ferro, abertas com recortes 

curiosos. 

Sobral do Ceira - logar junto d'aquella villa. Vimos aqui, n'aquelle mesmo dia, na quinta de D. 

Maria Emilia Martins de Carvalho, sobre uma porta, um retabulo em pedra
1028

, figurando o 

Senhor no Monte, do sec. XVII (?) sem grande merecimento, mas interessante. / [fl. 16] 

Arieiro  (do Calhabé). Visita, com S. Nunes, em 31 de Janeiro de 1934. Vindo de Ceira, antes 

do Calhabé abre-se à direita um caminho largo que vae dar áquella pequena povoação. Capella 

de Nª Sª dos Remedios (?) e perto, um freixo de grande idade. Na sachristia, uma Sta. 

Catharina
1029

, de 0m,60, em pedra, sem grande merito, mas curiosa, por ter a roda de navalhas 

de um feitio inteiramente differente do conhecido. No corpo da capella ao lado direito, um S. 
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Sebastião
1030

, em pedra, de 0m,70, curioso porque, embora do sec. XVI (?) procura imitar na 

cabelleira os mais perfeitos do seculo antecedente. 

Ameal - Visita em 10 de Setembro de 1932 - Egreja parochial. Nada de interessante no corpo da 

egreja. Na arrecadação, arrumadas tem imagens da Renascença decadente, das quaes é notavel 

uma Senhora
1031

. O Padre diz que vae fazer um museo! Nem mesmo a Senhora! Vêr adiante.
1032

 

Monte-Mór-o-Velho - Na Alcaçova, é muito de admirar o busto de Senhora
1033

que se encontrou 

por detraz do altar-mór, e que collocaram no nicho de um antigo tumulo, à direita. Tem 0m,73 

de altura e grandes semelhanças com as imagens da Sª do Ó e congeneres. Em um nicho, á 

direita, no corpo da egreja, um S. Braz
1034

. Notaveis os puchadores do arcaz da sachristia. Vista 

admiravel sobre o Mondego e campos marginaes. O Campos projecta nova escavação e 

investigações sobre o paradeiro de peças desviadas das egrejas e convento. 

Egreja da Misericordia- Sobre a fachada e a porta, ao alto, retabulo da Sª da Misericordia
1035

, 

analogo ao da egreja de Cantanhede, pura Renascença João de Ruão; é notavel que não esteja 

deteriorado, ao contrário do que seria de esperar. Dentro da egreja, debaixo do Altar mór, um 

enterramento em pedra, com baixas das aguas das inundações que alagam o pavimento. 

Capella da Senhora do Desterro - A indicação figura em documentos antigos, mas a capella, 

hoje, é já uma reforma moderna. Em um altar, à direita, um Sto. André
1036

, de pedra, crucificado 

em aspa, escultura muito interessante do seculo XV. 

Egreja dos Anjos -À entrada de Monte Mór, vindo de Coimbra, em uma curva perigosa - mas já 

depois da capella antecedente, / [fl. 17] que fica fora da villa. Exterior interessante. Tumulo de 

Diogo de Azambuja, meio escondido por detraz do altar mór, à esquerda. Notavel a primorosa 

capella à direita da entrada, com um retabulo do descendimento da Cruz
1037

, atribuido a 

Chanterene (?). 

Condeixa-a-Velha - Visitada em 2 de Maio de 1932, creio que pela primeira vez, mas visitada, 

mais uma vez, pelo menos, depois. Campo de investigação do dr. Virgilio Correia. Ruinas da 

antiga cidade romana. Ver no Museo a secção de antiguidades romanas, prrovenientes d'aqui, 

em grande parte. Muralhas espessissimas. Egreja parochial - Antiga egreja romanica, hastes de 

ferro pintado, a meio da egreja. Em uma capella, à direita, imagem, em pedra, de Sto. Antão
1038

. 

Logar agradavel. 

Condeixa-a-Nova - Visitada na mesma data, e mais tarde. 

Egreja parochial - Pouco interessante. Em uma capella, à esquerda, uma Senhora em pedra, 

pequena, de mãos postas, sec. XVI (?), sem grande arte, mas curiosa. 

Sernache - Visitada em 2 de Maio de 1932 - Egreja Matriz - Em uma capella, à direita, um 

Espirito Santo (Santissimo, dizem os apontamentos) em pedra do sec. XIV. Na sachristia, o 

celebre baixo-relevo
1039

  em alabastro, da Coroação da Virgem (Vêr adiante). 

São Paulo de Frades - Fizémos esta visita em 26 de Fevereiro de 1933 por hordenar. Parámos 

aqui, com o automovel, e seguimos, depois a pé, até á aldeia. Egreja e convento - Antigo 
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convento de frades, com aparencia e restos da antiga importancia. A egreja deve ser de fundo 

romanico. As paredes da capella-mór revestidas de azulejo hispano-arabe, de tom verde, com 

simulação de duas portas lateraes. Na frontaria da egreja, no alto, 1697; dentro, à entrada, 

abobada manuelina, com medalhões, e a data de 1530 em um d'elles. Pia de agua benta, simples, 

1689. Está aqui a celebre Virgem sentada
1040

, do seculo XV, a que chamam do Rosario. Maior, 

mais do genero das Duas Manas, a corôa cortada para collocar uma outra grande, de metal. Na 

cadeira, à esquerda da imagem, averbada inscripção datada 1448 (Vêr Est. lap. A. A. 

Gonçalves). Mal tratada, mal pintada. Está em um altar à direita, ao culto. 

Fóra, na parede exterior da construção anexa à egreja, chapéu de bispo e a data de 1595. / 

[fl....
1041

 O autor d'esta imagem é, sem duvida, o mesmo da Virgem sentada, grande, da minha 

colecção. 

Sernache - Capella, à esquerda da estrada que vem de Coimbra, e dentro da povoação; à 

esquerda do altar mór, uma Senhora
1042

 do genero da Sª do Leite e de duas outras da minha 

collecção (Notavel
1043

). 

Soure - Visitada em 5 de Junho de 1933 e, depois, mais de uma vez, mas sempre muito de 

passagem. Egreja matriz - Na capella mór, à esquerda Senhora com o Menino (0,80), segurando 

na mão direita uma corôa. Em pedra, seculo XV, muito interessante. Na sachristia, fora do culto, 

um S. Braz
1044

. A direita da capella mór, uma capella Renascença, datada de 1614; tudo muito 

curioso com divisões rectangulares, a cores. 

Cercal - Visitado mais de uma vez, duas creio; na primeira não estava o dono da Capella que 

queriamos ver. As duas visitas em 5 de Junho e 16 de Setembro de 1933. Da segunda vez, 

pudemos vêr a capella, onde existe, no lugar principal, uma Virgem
1045

 de que esqueci as 

caracteristicas, e que era interessante, em pedra, pequena, sec. XVI (?), das Neves, se não erro. 

À direita, um Espirito Santo, antigo, mas pouco notavel. (Ver atraz noticia mais recente). 

Maiorca - Visitada em 3 de Julho de 1933 - Egreja Matriz. No corpo da egreja, em uma capella 

da direita baixa, um S. Sebastião em pedra, do typo normal, com uma faixa em roda, legada por 

um antigo official d'Africa. Na sachristia, uma Sta. Catharina, em pedra, sem cabeça, 

Renascença, interessante, e uma Sª do Rosario
1046

, grande, com Rosário em posição pouco 

habitual e com uma cruz na mão; epoca incerta. Será necessario um exame mais demorado à 

povoação e arredores. 

Tentugal - Terra muito do meu conhecimento; é sempre com ternura e saudade dos tempos idos 

que a visito. Ha ainda lá varias pessoas que ainda se lembram da Avó e da minha familia. 

Convento das Carmelitas. Cada vez mais arruinado, mas aparenta, ainda, exterior e 

interiormente, aspectos conventuaes muito interessantes. O Mirante, no alto, com gelosias; a 

portaria, ainda com a sua roda e azulejos do sec. XVI; a escada que conduz ao andar superior, 

posta pelos pais de muitas gerações de freiras e ver la cima da porta da egreja, a data de 1633. / 

já estupidamente reparada, os côros, de baixo e de cima etc. No côro de baixo, o chamado 

"Christo da portaria"
1047

, que esteve na portaria, e depois mudaram para este côro. Sem 

merecimento artistico, repintado, mas muito interessante; grande, talvez 1m, 20. Em madeira. 

No côro alto, interessante o tecto em madeira pintada, de que o Julio tirou um croquis. Houve, 

n'este convento, coisas muito interessantes e valiosas. dispersas por varias formas. 
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Egreja do Convento. Fazendo corpo com elle. Interessante lambris de azulejo azul-amarello do 

sec. XVII. Sobre a porta de entrada, que e notavel, e deve ser da primitiva, a data de 1633, 

provavelmente a da fundação. Sobre a porta do convento (ou sobre a da egreja?), imagem de 

pedra de Sta. Tereza, sem valor. Em frente da porta da egreja, em um nicho, uma outra de S. 

Pedro (?) sem valor. 

Egreja matriz, ou do Mourão - Porta em ogiva. Na torre, uma grimpa em ferro, que, depois, 

desapareceo, por razão de um vendaval. O interior muito caracteristico, com capellas 

Renascença, interessantes e com boas imagens. No altar-môr, retabulo Renascença, interessante, 

como os de outras Capellas e o da Misericordia, do fim do sec. XVI, ou principios do sec. XVII, 

mas já sem a perfeição artistica dos da epoca de João de Ruão. No centro do retabulo uma Sª 

grande em pedra
1048

, do sec. XIV ou XV, já conhecida pela reprodução da Est. Lapidar do 

Gonçalves (nº 8). Tem o Menino no braço direito; falta-lhe a mão esquerda. Mal pintada; 

interessante exemplar. Na primeira capella à esquerda, dos Garrichos, Sto. André (em aspa), S. 

João Baptista e Anjo da Guarda, sec. XIV ou XV. Na segunda capella, à esquerda, Sª com 

Menino e ave, idem. N'aquella capella, que é do sec. XVII, ha ainda uma Senhora da 

Renascença coimbrã. Na segunda capella, à direita, um S. Thiago
1049

, do sec. XIV ou XV. A 

capella do Senhor dos Passos, da familia dos Farias (Cabraes) tem um Christo que necessita ser 

examinado. 

Egreja da Misericordia - Interessante a fachada e a torre coberta de azulejos do sec. XVII. No 

interior o retabulo do altar-mór, Renascença decadente. 

De uma das ruas para a esquerda do Convento, vê-se em um edificio antigo, uma janella 

manuelina. A casa dizem ter pertencido aos Garrichos e ser agora celleiro de um Dr. Gilberto. 

Ha, ainda, uma pequena capella, perto da Misericordia, de que não tomei apontamentos. Ver, de 

novo. 

O Presidente da Junta de Parochia, em 1933, era o Juiz Maria Affonso, procurador dos 

Gamboas, de muita idade, que conhecera meu Pae. / [fl. 20] 

Souzellas - Visitada mais de uma vez; assim, em 29 de Janeiro de 1933. - Egreja Parochial. 

Invocação de S. Thiago. No altar-mór, à esquerda, S. Thiago, sec. XV; em uma janella, à direita, 

S. Miguel, escultura rustica, sec. XV (?), interessante, as duas (em pedra). No cruzeiro, á direita, 

Sª da Graça (?), sec. XV, esculptura grandes dimensões, formas Sta. Maria Maior (de Dores); do 

outro lado, S. Pedro e, mais abaixo, S. Sebastião
1050

; tudo interessante. Cadeira D. João V, à 

esquerda, na capella mór. Do lado direito, a meio da egreja, uma interessante capella 

Renascença, com portico de esguelha; dentro, retabulo, em pedra, "1594 anos"; na abobada 

1593- Foi d'aqui que, em tempos, o Gonçalves levou, para o Museu, o Sto Antão, pequeno, que 

reafirmou ser do "Mestre do Caminheiro". 

Pequena povoação de gente pobre. 

Botão - Villa interessante, com restos notaveis de antiga grandeza, designadamente, o velho 

edificio junto á egreja, que dizem ter servido de celeiro ao mosteiro do Lorvão. Restos, no 

interior, e no exterior, muito curiosos. No largo, em frente á egreja, um marco-fontenario, 

genero artes decorativas! 1930 

Egreja parochial. Notavel exterior e interiormente. Sujeita a varias reformas. Uma especie de 

torre sineira, de uma só face, sem sino, de 1605. Capella-mór manuelina, com nervuras e rosetão 

na abobada; em um d'elles, ao centro, o escudo portuguez, em outro, inscripção pouco clara. No 

arco cruzeiro, no alto, Calvario colorido, muito interessante. No cruzeiro, à esquerda, capella 
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Renascença, em azulejos do sec. XVII. No altar, do centro, escultura em pedra, notavel, sec. 

XV: Senhora grande
1051

, sentada, com o Menino, que tem, em uma mão, o Mundo e, na outra, 

uma flôr, coroada, como ar majestoso, colorida do sec. XV. Na base, tem a indicação Rosa 

mystica"; dizem que é a Sª do Rosario, mas não tem indicações d'isso. Os bordados do manto 

devem ser obtidos pela aplicação de qualquer especie de massa moldada. Imagem 

interessantissima, provavelmente do "Mestre das Duas Manas". Tambem no cruzeiro, à 

esquerda, em altar, um Sto. Amaro e uma Senhora pequena
1052

, em pé com Menino, com flôr e 

ave; interessantes, sec. XVI. Na nave, à esquerda, baixa (segue a fl. do vol. II). / 

Districto de Braga 

- Braga - Visitada, percorrida e estudada, em vezes numerosas, a ultima em 29-8-33. Egreja das 

Carmelitas, S. João de Neiva - Moderna. Vêr, na capella das Reliquias, à D. da Capella-Mór, 

uma Virgem da Conceição, de excellente escultura, provavel seculo XVIII. Na Capella do S. S. 

Sacramento [sic], interessante lampada em prata. No altar-mór Senhora em madeira
1053

 

interessante. 

Sé - Visitada vezes numerosas. A capella mór está interessante, depois do restauro recente. A Sª 

com o Menino (Sta Maria de Braga), esplendida imagem do sec. XIV (vêr guias e Paul Vitry) 

foi bem collocada, a certa altura da parede do fundo, sobre uma misula e coberta com um 

baldaquino copiado do da Sª do Leite
1054

, que conhecemos na parede exterior da abside (sec. 

XVI). O nosso amigo sachristão, que mostrava a sachristia, onde guardava, muito misturado, o 

precioso recheio de armarios e arcazes, sente-se diminuido, e anda um tanto amudado, porque 

transferiram tudo, e muito bem, para o chamado "Tezouro da Sé". Não o analisei 

demoradamente, o que terei de fazer mais tarde, nem tomei apontamentos, mas pude observar 

que é de uma grande riqueza em paramentos e em objectos de culto. O Alfredo Guimarães 

critica o arranjo do Museo, mas a verdade é que não podiam proceder de outra maneira, por isso 

que se viram forçados a aproveitar, para a installação, um certo numero de salas, que não 

puderam <arranjar>, nem eram susceptiveis, de arranjo adequado. Os paramentos estão 

agrupados por cores, e são multidão; vê-se agora, que tinham muitos mais, alem d'aquelles que 

eram mostrados. No fundo de velhos recantos (a sachristia velha) e de velhas gavetas 

descobriram coisas esquecidas e preciosas, entre as quaes um Espirito Santo
1055

, em pedra, 

curioso, sentado, talvez de 1m,40 (sec. XV) ja que offerece a particularidade de ter cada uma 

das mãos do P. Eterno em sua posição, uma segurando a cruz por baixo, a outra por cima. 

Exemplar curiosissimo, unico, estou convencido, cujo estudo terá de ser feito, mais tarde; a 

antiga coloração. Vejo aqui, tambem, pela primeira vez, uma cruz processional byzantina, 

grande, com esmaltes, pedras engastadas e anjos nas extremidades. É differente de todas as que 

conheço, muito decorativa. Diz o guarda que foi encontrada dispersa em quatro ou cinco 

bocados, no fundo de uma gaveta- A conhecida caixa de marfim trabalhado; o calix do sec. XI 

ou XII; as numerosas e ricas / pratas do cardeal filho de D. João V, o cofre em ferro, de 

complicada fechadura, da Sé, uma Senhora
1056

 em madeira, pequena, do sec. XV ou XVII, um 

Espirito Santo em barro, e muitas outras peças notaveis, ostentando em paramentos que 

necessitam um estudo mais demorado e minucioso. Na galeria aberta, contigua às salas, dois 

Christos <em granito> e uma Sª da Piedade
1057

 interessante (a pormenorisar) - Sec. XV, fim, ou 

seculo XVI. 
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O frontal em pedra
1058

 do altar-mór foi completado, no mesmo estylo. Entre as capellas que 

existem encostadas ao corpo da egreja, a do Espirito Santo, onde se observa uma imagem
1059

 

d'este, em madeira, interessante. Só desta vez tive ocasião de examinar, mais detidamente, os 

restos romanicos da edificação primitiva: Uma parte do pateo principal, o portal Sul 

(resguardado por uma grade), algumas janellas e curiosos modilhões do lado Sul, tambem. Não 

pude vêr, desta vez, o tumulo, sec. XIV
1060

, de D. Gonçalo Preira. Os vitraes da capella mór, 

embora modernos, hespanhoes, segundo me dizem, estão a caracter. 

A grande Virgem da capela-mór tem sobre a saia, e sobre o manto, aplicações, de massa, ou 

lacre, coloridas, como a uma pequena imagem da Sª Rosa Mystica, do Botão (Ver Guias e as 

obras do Pe. Aguiar Barreiros). Lá está, no mesmo logar, á entrada da capella de S. Geraldo, em 

um ediculo, a imagem em pedra, de S. Nicolau
1061

 segundo o guarda, a quem um anjo está 

collocando a mithra na cabeça. Tanto o cristo, como o nicho como a imagem, do sec. XIV são, 

no seu genero, notaveis. 

Capella dos Coimbras. Não tive ocasião de a visitar, d'esta vez (Agosto de 1933). É muito 

possivel, como supõe P. Vitry, que aqui trabalhou João de Ruão, porque, de facto, algumas das 

figuras fazem lembrar a sua maneira, principalmente a da Senhora com o Menino e a de S. 

Joaquim
1062

; é evidente que, sendo assim, como creio, todo o altar, retabulo e figuras restantes 

serão da sua officina, mas a figura de Sta. Anna é menos interessante. Internamente continua 

sendo o conjuncto geral da Capella e torre, apesar dos acrescentamentos lateraes que pretendem 

ser no mesmo estylo. 

Capella de S. Fructuoso - A pequena distancia da cidade, no caminho de Telões; já classificado 

monumento nacional. Extraordinariamente original e interessante. Em estado de restituição 

avançado. Columnas, capiteis, cordões e frisos, curiosissimos. Curiosa, tambem, a fa/ma da 

egreja, ou capella. Nos frisos, empregaram o calcario (de Coimbra?) e o marmore. A 

reconstituição parece intelligentemente feita; trouxe um bocado de friso. Arrecadação com 

numerosos fragmentos, para estudo e aproveitamento. Curiosos os arcos em ferradura; mais 

antigo do que a Lourosa. Tratam da restauração os engenheiros Baltazar de Castro e ___[?] 

Coutinho e um dr. Louro, que parece ter levado para sua casa uma imagem de pedra que existia 

na capella (Visita em 29-8-33). Ver Guia. Parece ser um sec. XVI cabeça nova < do Candido 

Pinto>. 

Na Egreja parochial junta, que se sobrepoz, em parte, ao edificio anterior, um Sto Antonio e 

algumas outras imagens 
1063

 em madeira interessantes; na frontaria, ao alto, uma Senhora em 

pedra, idem. No adro, um cruzeiro
1064

 de cruz flordelisada, muito simples mas muito elegante 

(Visita na mesma ocasião que a do antecedente). 

Egreja do Bom Jesus do Monte - No seu Museo, os tres tão fallados tapetes persas, que se 

estavam a estragar, etc" devem ser já do seculo XIX. De interessante, apenas um "prato de 

esmolas", sem inscripção, mas de desenho raro. Visita em 29-8-33. 

- Gerez - Capella do sec. XVIII, situada perto das nascentes de aguas thermaes, sobre um 

terrapleno um pouco acima da estrada. O edificio, ja pequeno é interessante, tendo havido o 

bom gosto de deixar a descoberto, sem cal, as esquinas e alguns outros detalhes da construcção. 

Escudo, e inscripção á illegivel sobre a porta de entrada. A imagem, em madeira, de S. 

Eufemia
1065

, é interessante sec. XVIII. Entre as pessas paramentos, uma casula em lhama 
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vermelha, tendo nos cantos, em baixo, bordado a ouro, em relevo, o escudo da Ordem terceira 

de S. Francisco (Julho-Agosto 1933). 

- S. Bento da Porta Aberta - Romaria muito concorrida, grande rendimento. Tudo novo, S. 

Bento feio, um carrilhão para deliciar o povinho. 

- Senhora da Abadia. Visitada por varias vezes, a ultima em Agosto de 1933. Logar pitoresco, 

sombreado de grossas arvores, que alguns pensaram já em mandar abater, para fazer carvão (!). 

Conversámos, largamente, com o capellão, que dependo, creio eu, do Bouro. Todo o conjuncto 

muito interessante, e como um cunho de antiguidade que falta a S. Bento. Egreja reformada no 

seculo XVII, com aditamentos do seculo XVIII na fachada. Azulejos azul-amarello. Pulpito em 

talha, separado do resto da construcção, com a forma geral de um calix. Exemplar curioso e 

talvez unico, de uma grande elle/gancia. Não vimos a gruta, uns 200 metros mais longe, onde se 

diz que apareceo a Senhora pela primeira vez, mas, se, de facto, existia uma imagem d'essa 

epoca, não é, com certeza, a que agora se venera, que deve ser do sec. XIV. Não é fácil estudá-

la, porque está vestida e coberta com um manto, de custo bastante pelintra, mas pode vêr-se a 

sua fotografia, em corpo inteiro, na obra de Ag
ar
 Barreiros "Nossa Senhora, nas suas imagens e 

no seu culto na arquidiocese de Braga. 1931"; é uma Virgem
1066

 nitidamente gotica, com a 

cabeça um pouco inclinada para a frente e, talvez, um pouco chata na parte posterior. A face, 

vista de perto, não é de uma grande beleza, mas constitui, em todo o caso, um exemplar a 

mencionar no estudo a fazer. Altura de 0m,80 (?). 

- Villar da Verga - Muito minha conhecida, a curta distancia das thermas, no valle. Logar 

agradavel, com algumas grandes arvores, á beira da estrada. Egreja parochial. Está a E. de quem 

deixa o Gerez para Braga, a curta distancia da estrada, mas vê se d'ella, à passagem, e é 

acessivel por uma estrada estreita perpendicular à primeira. Conjuncto muito interessante, 

pequena, com os muros montados em uma terra separada da egreja; toda caiada de branco. 

N'esta, como em muitas outras do Minho, têm procedido a reparações custeadas pelo povo, 

embora, muitas vezes, mal orientadas, com repinturas de talha, coberturas a telha de Marselha, 

etc. Tem a data de  1721 na verga da porta principal. O altar mór e o arco cruzeiro em talha da 

epoca, pouco perfeita, mas de agradavel aparencia, com os seus dourados e pinturas das cores 

conhecidas, muito caracteristicamente portuguezas. A mesma feição geral vamos encontrar em 

todas as egrejas d'esta parte do Minho, no geral, como, de resto, se obrava, tambem, em muitas 

outras do paiz, o sec. XVIII, foi de ampla e profunda reforma e reconstrução. Em todas estas 

egrejas estão tambem, removendo as ossadas enteiramente, do chão da egreja para um cemiterio 

e assoalhando-o. Aqui os trabalhos estão já concluidos, e a egreja coberta, e o abade, Pe. 

Manuel J. Pais d'Almeida, rapaz novo, obeso, rude, que me trata de "meo Senhor" muito 

satisfeito com o que conseguio. Pena mesmo repintar a talha, do que eu procuro dissuadi-lo. No 

altar-mór e outro, algumas imagens em madeira, de pouco valor; sobres/sae, contudo uma mais 

interessante, Sª da Conceição
1067

, à D. no alto.  

Abaixo da estrada principal, uma capella que pode ser examinada pelas janellas lateraes da 

porta, de nenhum valor. Visita em Agosto de 1933. 

- Vieira do Minho - Brancelhe, o centro principal. Vista referida em Agosto de 1933. Pareceu-

me interessante, sobretudo pela existencia de algumas casas solarengas, antigas, seculos XVII 

ou XVIII (Para esta villa como para outras da região, ver "Vieira do Minho" do Pe. Alves 

Vieira, que, a par de desenvolvidas descripções, contem informações valiosas), como são, a da 

Casa da Lage e a Casa das Lamas, ou de Lamas. 

Egreja do Mosteiro - Mais adiante de Brancelhe. Estão procedendo n'ella ás reparações em que 

atraz fallei; as ossadas foram para já removidas para fóra da egreja e estão em monte, a um 

canto, vendo-se, ainda, restos de tecido grosseiro, que emergem do conjuncto. A mesma referida 
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talha no interior, mais grosseira que a de Villar, e de outras egrejas visitadas. Seculo XVIII, 

tambem. Muito trabalhado, o Altar das Almas. 

- Rio Caldo - Egreja parochial - Visitada, tambem, em Agosto de 1933. Pequena egreja, 

escondida em logar pitoresco. O abade, que o é, tambem, de S. Bento da P. Aberta, velho 

sympathico e agradavel, Pe. José Maria d'Araujo. Tenciona fazer a remoção das ossadas, como 

os outros estão fazendo, ou fizeram já, e conta-me, a proposito, que já, em tempo algumas 

tiveram de ser removidas e que, entre ellas, vio uma que conservava ainda o cabello e o lenço 

para encobria a cabeça, e que só mais tarde veio a saber que deviam ser as de sua Mãe! Camillo 

puro! Talha, como as demais, interessante sempre pela feição genericamente portuguesa d'ella. 

Na sachristia, alguns paramentos notaveis, restos, certamente, de maiores existencias. Um 

brocado Luiz XV, ramagens; uma capa de asperges de damasco vermelho com sebastos de 

tecido do seculo XVII, e conservando ainda, nas outras, a aba primitiva com as suas ligações de 

passamanaria e uma grande borla. 

- Ruivães - Velha villa, muito curiosa, visitada em 26-8-33. 

Pelourinho - Notavel, embora pouco trabalhado. Uma columna cylindrica, tendo, no alto, um 

cubo com inscripção difficil de lêr; distinguem-se, ainda, a data de 1812, e conserva os ferros 

que teriam metido para pendurar gente, ou, simplesmente, as cabeças d'ella. / 

Algumas casas antigas, uma d'ellas a chamada "Casa de Anto", dos antigos morgados e capitães 

mores do Reino, e que ainda hoje se acha na posse dos seus descendentes, e numa outra, de 

paredes formidaveis, junto da egreja, datada de 1748. Mais longe, outra casa mais modesta, de 

1781. Brazões, vestigios de antiga nobreza e das mãos secas. Na Egreja parochial, que é do sec. 

XVIII, como as outras, nada de particular; lembro-me, porem, de que existem, no chão, campas 

de familias do logar. Vêr adiante Capella de Sta. Tereza de Jesus. 

- Ventoza - Freguezia que se alcança parando no logar do Penedo, e descendo, depois, por um 

caminho ingreme e bastante longo, apesar das informações da Margarida, criada do hotel. 

A Egreja parochial é muito celebrada pelo Pe. Vieira, e por isso alli fomos. É do sec. XVIII, de 

1717, segundo se vê no degrau da capella m´r. Talha abundante, do mesmo genero da das outras 

egrejas, embora mais cuidada. (Vêr o Pe. Vieira). Alguns paramentos ainda interessantes, 

genero dos do Paio Caldo, uma cruz processional, em prata, do sec. XVII, como a que temos, e 

uma outra em bronze. Ainda não removeram as ossadas. Visita em 26-8-33. 

- Cabreira - Serra da Cabreira. Estivemos n'um dia na estação florestal, no alto. Estrada 

razoavel, sitio lavrado, ar puro. 

- Ruivais - Capella de Sta. Thereza de Jesus, na estrada que leva à villa. Nada de particular: no 

interior, santos sem valor, mas a posição é curiosa em uma saliencia da estrada, a prumo sobre o 

valle. 

- Guimarães - Passagem rapida em 30 - Agosto - 1933. Para mais minucioso estudo. 

Collegiada - Sempre interessante. Nos altares castiçaes esculpidos com boleados em folha 

coloridos, muito trabalhados; encontram-se, frequentemente nas egrejas do Norte, d'esta 

especie, notaveis. Um lampadario de suspensão, com cinco lampadas. (Ver A Arte em Portugal. 

Guia). 

Cruzeiro em frente da Collegiada. Notavel. Chamam-lhe "normando" 

Museu Alberto Sampaio Instituido, ha pouco tempo, no claustro da collegiada. Director Alfredo 

Guimarães, muito delicado, mui/to dedicado ao seu Museo, que lhe tem causado, já, varias 

sensaborias. Capiteis romanicos das columnas do claustro. Notaveis, em madeira: " A Virgem e 

as Santas Mulheres, sec. XVI; a Fuga para o Egipto, sec. XVIII; dois anjos tocheiros, sec. 
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XVIII (os nossos são melhores); um outro Grupo com a Virgem, sec. XV (?) e, ainda, a mais 

preciosa de todas, "Stª Maria de Guimarães"
1068

, esculptura  romanica do seculo XIII, muito 

mutilada, em resultado de varios cortes e desbastes, que lhe fizeram soffrer para aplicação de 

coroas e mantos- Em pedra, uma imagem de Sta. Margarida (ou Sta. Martha?) sobre o dragão, 

que o Doutor diz ser do sec. XVI e eu considero do sec. XV; uma Piedade em alabastro < 

(Nottingham)>, sec. XIV e outras
1069

 de que não tirei apontamento. Em barro, grupo de S. 

Joaquim, Stª Ana e a Senhora, de Machado de Castro. Em prata, peças preciosas: duas cruzes 

processionaes goticas, uma d'ellas de artista conhecido de Guimarães; a outra com ornatos de 

influencia nitidamente persa (A fotografia dá a primeira como sendo Renascença, do sec. XVI); 

um calix e sua patena do sec. XIV e um S. Sebastião do XVI e, finalmente, o celebre altar de 

Aljubarrota, sec. XIV. Todas estas peças são verdadeiramente notaveis, tendo comprado 

fotografias, de mais perto d'ellas. Muitos outros objectos interessantes, que exigem mais detido 

exame. Alguns primitivos. 
(a) 

Sociedade Martins Sarmento - Collecção interessante, e excepcional, de prehistoria. Numerosas 

peças em pedra romanas e de outras epocas. Haverá que estudar este Museo, detidamente. 

(a) A juntar às imagens em pedra, uma Sª com Menino, em granito, a que o Guimarães chama 

gotico portugues do sec. XIV (?) - "Sª da Pombinha"
1070

. E as de madeira, uma Sta Anna
1071

, do 

sec. XVI (Na fotografia)- 

- Tibães - Visitamos a egreja e antigo convento e cerca, pela 2ª vez em 25 de Agosto de 1931. 

Propriedade, hoje, de José Antunes Monteiro Vieira Marques, que tem casa de residencia na 

praça de Braga, ao pé dos Congregados. Muito amavel. Não tomei apontamentos. A egreja, 

reforma do sec. XVIII, é pouco interessante; alguns restos de paramentos antigos. Na parte 

ainda subsistente do antigo convento, interessantes, sobre tudo os tectos de maceira
1072

 dos 

seculos XVII e XVIII, que conviria fotografar, ou reproduzir em aguarella. Notavel, n'este 

genero, uma salla grande, talvez do capitulo, como tecto de maceira e, nas paredes os retratos a 

oleo, sendo, de todos os abades ou chefes da comunidade; na porta uma da/ta do sec. XVIII, que 

creio ser, mesmo, 1700. Galeria de cellas interessantes e em baixo os claustros onde existem, 

ainda, numerosas campas de frades enterrados. 

A cerca, do mais interessante que conheço. Muito sombreada, com arvores seculares, cedros, 

eucalyptos e outros. Notavel uma larga rua que conduz a uma porta aberta no muro que rodeia a 

cerca, ladeada de esplendidos exemplares, alguns dos quaes, comtudo, foram já abatidos, para 

venda. Lago enorme. Muita agua. Um escadorio com pratos, que desde de uma capella onde ha 

ainda azulejos do sec. XVII, azul-amarello. Todo o conjuncto é interessantissimo, e dá bem a 

ideia do que seria a vida de uma grande e rica comunidade padreca no seculo XVIII. 

- Braga - Dos apontamentos lançados no Guia de Azevedo Coutinho, colho o seguinte: Palacio 

do Conde de S. Martinho, nas Carvalheiras; casa do Conde de Azevedo, na rua de Sto. Antonio, 

casa com gelosias, na rua de S. Marcos; casa nobre de D. José Sanches de Leão, na rua de S. 

João do Souto e palacio do Visconde da Nespereira. Este ultimo, encontrámo-lo na parte do 

jardim, sem nada de notavel. 

O velho sachristão, que d'antes mostrava a sachristia < da Sé > chama-se Antonio Maria Lopes 

da Silva. 

Na Sé, na capella de S. Pedro de Rates, azulejos do sec. XVIII. Na capella da Sª do Rosario, 

dois quadros de Vieira Portuense. 
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No côro, estante em pau santo, monumental e outra pequena, em metal. Obra de talha 

admiravel. Frescos no tecto. Na sachristia, um relogio de pé alto, grande, imponente, bem 

trabalhado e colorido, do arcebispo D. Gaspar, meninos de Palhavã (sec. XVIII). 

x  No Convento do Carmo, rua do Carmo, a egreja de S. João de Neiva, a que já fiz referencia 

atraz, um lustre em crystal. 

- Palmeira - Um apontamento nosso, antigo, diz que um sr. João Rego tem aqui uma bôa casa, 

abandonada; e que tem uma casa nova, com bôas coisas em Semelhe. 

- Gerez - A antiga capella foi substituida por uma outra mais ampla mas à qual tiveram o bom 

senso de conservar a formusura da an/tiga e as pedras e imagens. Coberta de telha mourisca, 

como a antiga. O azulejo moderno do lambri interior, é imitação do seculo XVII, e que era 

escovado. Em Agosto de 1936 comprei à Junta a imagem de Santa Eufêmia.  

 

- Citania de Briteiros - Visitada em 28 de Agosto de 1936. Muito interessante. À volta do Gerez, 

pela Povoa do Lanhoso. Escavação bastante adiantada. Curiosas as tres muralhas successivas, as 

casas simples, as casas rectangulares, com outras redondas e vestibulo. A nascente da agua, o 

tribunal e as argolas abertas na rocha, para, dizem, prenderem os delinquentes, o forno 

crematorio, as pequenas e grandes sepulturas abertas na rocha, etc. No alto, em logar, onde 

parecer ter sido santuario d'aquelles povos, estava uma semita, que depois foi transferida para 

outro logar perto, mas está vazia de imagens. As escavações continuam. Grande semelhança, 

sobre o material, entre a forma d'estas casas e as de pa/lhotas dos pretos. Descobrio-se a entrada 

de uma passagem subterranea que está aberta só em dez metros; pensam continuar a desobstrui-

la. 

- Sameiro - Visitado o Santuario em 29 de Agosto de 1936. Uma grande molle, sem gosto nem 

graça. Estão concluidas a torre central, que, de resto, vae ficar usada. Muita coisa feia, uma 

pretensão a monumental: uma gente de Senhora de Lourdes, estatuas isoladas, sobre altos 

pedestaes etc. É amanhã a romaria, e eu dou graças a Deus por não estar lá. 

- Bom Jesus do Monte - No Museu, a que já me referi em folhas anteriores, os taes dois pratos 

de esmolas, um d'elles, apesar de lhe faltar um bocado da borda, interessante por ser fundo e ter 

um desenho pouco commum, de estrella no fundo e pequenos losangos. 
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Um bom retrato de D. Maria I, de um Conde de Cantanhede e de um Duque de Lafões. Um 

grande pano bordado, oriental e pouco mais: Na Sachristia, um enorme crucifixo < em marfim 

em maquineta> em ebano, de pau santo com ornamentos em marfim. O Christo deve ter, talvez 

0m,80, é o mais grosso que tenho visto, talvez mesmo mais que o do Nolasco. Na egreja, no 

altar do cruzeiro, à D. uma pequena Senhora, em madeira, seculo XVIII. 

- Braga  

Sé. Mais uma visita em 29 de Agosto de 1936. As obras de restauro estão suspensas, ou quasi, e 

parece mesmo não terem avançado desde 1934, em que aqui estive pela ultima vez. A arca em 

que estava o filho de D. João I, foi retirada para uma capella, na ideia de aprofundarem o nicho 

em que elle se encontrava e mandarem fazer, novas, algumas peças que faltavam à estátua 

jacente do Infante. Diz o Guia que pensam deitar abaixo o tecto sem estragar pintado do 

cruzeiro para baixo, fazendo-lhe, a essa parte da egreja abobada em cimento armado! 

Felizmente, parece que não ha identidade de opiniões entre os padres e mestre que presidem a 

esta coisa. 

A Santa Maria lá está no mesmo logar, sempre interessante; é mais pequena do que a nossa, e 

talvez mais delicada no rosto, mas a nossa é, talvez, mais interessante ainda, por certas 

disposições esculptoricas. / 

Na Capella do Espirito Santo, continua a imagem da Trindade
1073

, em madeira, a que já me 

referi. É interessante, em madeira é, até, a mais interessante que tenho visto, n'este tamanho; 

deve ter 1m,50, rasoavelmente estofada, do sec. XVII. Na mesma capella, existe uma imagem 

para a qual eu não tinha reparado, até agora, mas em que eu fiquei, depois de uma leitura do 

livro do Conego A. Barreiros sobre ela: é um Christo
1074

, em madeira, de uns 0m,90, de saio 

muito cahido à direita, cabeça torcida, resolutamente, para a direita, e pés na posição archaica 

conhecida.  Não é tão tetrico como os hespanhoes nossos conhecidos, mas deve remontar 

ao seculo XV. Tem-se conservado, talvez, por virtude da pintura com que o cobriram. Não direi 

que seja a unica imagem d'esta epoca, em egrejas, em Portugal, mas, de facto, não conheço 

outras < (até então) > exceptuo, é claro, os dois Christos do M. Machado de Castro, o Christo do 

coro do Museu de Aveiro e, talvez, o do coro alto de Sta. Clara, em Coimbra. Chamam-lhe o 

Christo dos Desamparados. O São Nicolau
1075

, sempre interessante, continua no mesmo sitio. 

Por indicação minha foi posto no Museo. 

Visitei a Capella de D. Gonçalo Pereira < arcebispo de Braga, que esteve no Salado >, depois de 

grandes diligencias para se encontrar a chave. Anda, tambem, em reparações, mas agora 

paradas, porque, dizem os pedreiros, não ha concordancia sobre se devem ou não, conservar as 

pinturas que existem sob revestimento de cal a estragar as paredes. Essas pinturas parecem-me 

posteriores à fundação da Capella, talvez do seculo XVI, começo, porque, evidentemente, 

algumas d'ellas reproduzem o alicatado de outros padrões de azulejo hispano-arabe. O 

tumulo
1076

 que estava pintado e tinha à roda, em cima, um distico sobre o D. Gonçalo foi todo 

descascado, e apresenta-se com a aparencia geral do da Rainha Santa. Algumas das figuras dos 

nichos são muito interessantes e lembram as d'aquelle tumulo. A. A. affirma, categoricamente, 

que é do Mestre Pero. É necessario rever o que se escreveo a respeito delle. 

No Museo estudei, primeiro, assim com certa demora, o entresol onde o Conego agrupou a parte 

da estatuaria em pedra, com algumas imagens em madeira, faianças e outras peças, algumas 

curiosas. 
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Em pedra: a tampa da sepultura de Sto. Ovidio, sec. XVI - um S. Thiago, colorido, de 0m,80 

sec. XV, interessante, embora um pouco mutila/do - um S. Joaquim, de 0m,70, de capucho, com 

restos de tinta - um S. Lourenço, de 0m,70, com a sua grelha sobre o peito, mal pintado, pes em 

bico e uma cabeça que é a dos Anjos da Anunciação do Mestre Pero, que o deve ter feito - do 

Mestre Pero, tambem, uma outra santa, ,muito parecida com a nossa Santa Barbara, mas com 

cabeça postiça e a mal feita - uma Senhora com Menino
1077

, muito perfeita, com coroa inteira, 

sec. XV, puchando a Manuelina - e a Trindade, de que já atraz fallei, de 1m,40, sentada, mãos 

em posição differente, sec. XV, colorida. 

Em madeira: um São Braz, muito carunchoso, classificado do seculo XIII, e que offerece a 

particularidade de não ter menino e de ser elle proprio que está doente, pois que leva a mão E à 

propria garganta - uma Santa Rosa de Lima
1078

, estofada, do sec. XVII, e algumas outras 

esculpturas. No entresol, ha, ainda, alguma ceramica, algumas imagens em marfim, das quaes 

uma Senhora sec. XVIII, interessante, duas cruzes de metal, flordelysadas, diversos padrões de 

azulejo hispano arabe e seculo XVII (na escada, alguns d'estes mas excessivamente repintados), 

a cruz de ferro que acompanhou a descoberta do Brazil (?), um cofre de ferro e outras peças 

diversas. Noto, contudo, que não augmentou, sensivelmente em estatuaria. Tambem uma cruz 

de metal, bronze, romanica. 

No 1º andar, allem da magnifica collecção de paramentos, pratas D. João V, cruzes 

processionaes - uma Limoges, typo byzantino, uma grega como a nossa e outras de prata - 

Havendo de uso, uma de crystal de rocha, encontrada como as demais em recantos das 

dependencias da Sé. Lá está a caixa arabe de marfim, varios calices romanicos e goticos, um 

prato de esmolas com o cordeiro e sua bandeira, um crucifixo de marfim interessante, de 0m,40, 

a Senhora de prata que andou no elmo do Arcebispo, etc etc. Notaveis os paramentos de 

brocado alcachofrado. 

No terraço, antigo sobrado do claustro, varios capiteis, dois Christos em granito, uma Sª da 

Piedade
1079

, de 0m,90, principios do XVI e outras peças, para mim de menor importancia. Os 

Christos devem ser muito antigos, sec. XV ou XVI, pela posição dos pés. /  

S. Frutuoso - Visitada, novamente, em 29 de Agosto de 1936, conduzidos por um cura novo e 

emprehendedor, que está a reformar a egreja junta. As obras de reconstrução estão paradas, 

dizem uns que por falta de verba, e outros que por haver divergencias sobre a forma de ella ser 

completada. Como os trabalhos estão suspensos, entrámos por dentro da egreja parochial, 

trepando, daqui, por uma escada. Vejo que chegaram a fazer o molde paras as cupulas inteiras e 

a coloca-lo no seu logar, mas não foram por diante. Tenho, mais uma vez, a impressão de que se 

deixam levar muito pela frontaria, e não vejo como poderão elles acabar a reconstrução 

emprehendida. 

Egreja, junto, da freguezia de S. Jeronymo - Como disse, o prior está a assoalhar a egreja e tem 

tenção de revestir os degraos da capella-mór, de macacamba; consulta-me a este respeito, mas 

creio que continuará agarrado à sua ideia. Na sachristia, um arcaz com boas ferragens e uma 

custodia em madeira, de 1m,30, para relicario, peça dourada e espetaculosa. Em um desvão, 

dois archanjos tocheiros, grandes, de 2m,50, talvez, mal repintados, mas que são os mais 

perfeitos que conheço, depois dos nossos. Devem ser sec. XVIII ou um pouco mais tarde, mas 

com grandes influencias d'esse seculo. Notaveis; como os do Louriçal, os dois pequenos que 

vimos não sei onde, e os do museo de Guimarães, são os poucos que tenho encontrado 

apreciaveis. Em um outro desvão, por detraz do altar, um S. Francisco em madeira, de 1m,80, 

escultura curiosa, perfeita, vagamente hespanhola, alem de mais duas outras, sem valor. No 

corpo da egreja, em um altar da E. baixa um grupo de Sta. Ana e Senhora,, de 1m,00, sec. XVII 
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e, em um outro de D. baixa, uma Senhora das Dores
1080

, que não é feia (Vêr noticia anterior, que 

completa esta. 

- Barcellos - Visitado, superficialmente, em 30 de Agosto de 1936. Conjuncto interessante e 

sympatico pela presença do rio Cavado. 

Egreja matriz - Construção romano-gotico, com tres naves, divididas por arcos em ogiva. Foi 

restaurada e, aparentemente, não lhe serve / de curso de technica. Na capella mór, sobre uma 

misula, À D. lá está a Santa Maria de Barcellos, esculptura adoravel, talvez com 0m,90 de 

altura, bem colorida, muito completa, com seu ar delicado e doce; o Menino sobre o braço 

direito e voltado para os fieis, leva-me a supôr, e tambem pela disposição das roupas, que se 

trata de uma obra flamenga (a) < restaurada pelo Candido Pinto, de Braga >. O seu exame mais 

demorado mostra que se differençia muito da que temos, embora a nossa aparente semelhanças, 

com esta na delicadeza e candura das feições. Na mesma capella mór, em uma misula à E. uma 

Sta. Anna e Senhora, sec. XVII, apreciavel, de 0m,80. Em um altar à D. da capella mór um S. 

Miguel
1081

, em madeira, do sec. XVIII. 

Curiosos os capiteis das columnas que sustentam a arcaria e a pia baptismal. Alguns outros que 

parecem antigos. 

Museo archeologico - Installado ao ar livre nas ruinas do paço do Conde de Barcellos. 

Numerosas peças em pedra, algumas d'ellas exemplares notaveis.  O padrão do Senhor do Galo, 

comemorativo do caso do homem que a sufucar e que um gallo salvou, cantando; classificado 

romanico do sec. XIV, vindo do logar de Barcellinhos, Forca Velha. Diversas arcas tumulares 

romanicas e goticas, umas sem inscripções ou lavradas, outras apresentando signais diversos, 

machados, tramas [?], espadas etc, ou com stellas à cabeça e pés, um ar de barcas. Escudos e 

brazões diversos. Um cruzeiro, com um frade (?) de mãos postas. Outra cruz
1082

 de secção 

quadrada, tendo o Christo pintado, sem barba. Capiteis, azulejos, etc. 

- Perelhal - Na estrada de Barcellos a Espozende. Vis. 30-8-36. Nada a notar na egreja, ou 

melhor em uma capella junto à estrada, porque a egreja parochial devia ser outra mais afastada. 

- Espozende . Vis 30-8-36. Na egreja matriz, nada de interessante salvo, na sachristia, sobre o 

lavabo, um azulejo azul e branco com a data de 1575, muito interessante. Em um altar da D. 

baixa, retabulo em talha do sec. XVII, apreciavel. 

- Balugaes - Vis. 30-8-36. No caminho de Darque-Barrozelas para Braga. À beira da estrada, 

uma pequena capella de S. Bento, na qual a capella mór está separada da parte restante, por um 

arco ogival, lavrado, que deve ter servido a por/ta, porque n'elle se veem, de um lado e outro, os 

espaços <dos buracos> onde entrava a tranca. 

- Barrozelas, ou Capareiro (Couto do Caparereiro). Parece que Barrozelas é, propriamente, a 

estação da via ferrea, e que o segundo nome, ou o terceiro, é que são os genuinos. Viemos aqui, 

no caminho de Darque a Balugaes, para vêr aquella celebre Senhora
1083

 que me fôra indicada 

pelo Saraiva Nunes, e cuja dona, D. Felismina Queiroz Vieira Pinto (Porto - A. Alexandre 

Herculano, 400), nós visitamos no Porto, talvez em 1934. A quinta deita para a estrada, à D. 

d'ella para quem vae de Darque, e a capella vê-se da estrada, sobre um pequeno alto, mas já 

dentro da propriedade. Não estava a D. Felismina (em 30 de Agosto de 1936) por ter ido fazer 

visitas, mas a criada deixou-nos vêr a capella onde ainda está a celebre Senhora. Collocada em 

uma machineta, a certa altura sobre o altar, é a unica peça interessante da capella, mas ella só 

basta. É de alabastro (ou jáspe), de cerca de 1m,10, está sentada, mas levemente, o Menino 

sobre o braço direito, sustentando nas duas mãos um objecto que é, talvez, uma ave. A Senhora, 
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com a direita segura o Menino, e, com a esquerda, segura uma especie de sceptro de forma 

desusada. Costa alta, aberta, com as saliencias sem bico, vestuario em pregas ou dobras 

dispostas por maneira regular, mas differente do inicialmente observado. Vê-se a côr e 

transparencia da pedra colorida apenas com toques de douradura e de rosado nas faces. À 

simples vista, tem-se logo a impressão de ser um produto de arte muito differente da nossa, e do 

que usualmente vemos. Será um trabalho inglez, Notingham, seculo XV? Inclino-me para essa 

ideia. Mas seja como for, é um exemplar, no seu genero, unico entre mais. Valeu a pena a 

viagem e a investigação. Deixei bilhete, explicando o fim da visita, e offerecendo a casa de 

Lisboa. 

- Guimarães. Mais uma rapida visita em 30 de Agosto de 1936, só para vermos o Museo, 

novamente. Lá encontrámos o director, Alfredo Guimarães, sempre amavel e lá conheci o Dr. 

Freitas Ribeiro, que negoceia em antiguidades e tem aquella casa na rua que se segue à 

Collegiada. De novo, em materia de estatuaria, tem só uma Santa Barbara
1084

, do Mestre do 

Caminheiro, replica da nossa Santa com livro (S. Eulalia, diz D. Emilia), comprada à mulher / 

de Penafiel, ou inversamente, mas esta é um pouco maior, tem uma certa patina e, de uma 

maneira geral, apresenta sobre a nossa, uma certa superioridade, apesar de a torre que assentava 

sobre um livro aberto, ter sido cortada pela base, e desaparecido. E ainda, uma Senhora com 

Menino bastante perfeita, com corôa do genero d'aquellas que, na nossa collecção, chamamos 

manuelinas. A Santa Margarida já atraz mencionada, é, de facto, um bom exemplar, grande, 

bem lançada, de interessante perfil, bem patinado. A collecção de tecidos, parte da qual 

comprada ao Tx. Basto, não está ainda exposta. 

De novo, tambem, umas taboas já restauradas, muito interessantes, com assynatura do pintor 

portuguez desconhecido. Parece que o Museo vae ser transferido para outro local. Trouxe 

fotografias, pelas quaes dei 300$00, para auxiliar. 

- Braga - Sé. Em 31 de Agosto de 1936, fomos lá, especialmente para verificar as affirmações 

do Aguiar Barreiros sobre o chamado Christo de Agonia, que elle considera gotico. É um 

Christo em tamanho natural, cujo saio não pode ser bem observado, porque está coberto com 

outro em tecido, mas que, em todo o caso, se percebe não ser muito baixo. A posição dos 

braços, pernas e pés é já a normal dos seculos XVI e seguintes, coroa de espinhos sem nada de 

especial, apenas na maneira porque está tratado o rosto e, sobretudo, o tronco, se percebe que 

deve ser do fim do seculo XV ou, melhor, do principio do seculo XVI. Muito mais antigo é o 

Christo dos Desamparados
1085

, na capella do Santissimo Sacramento. Expliquei tudo isto ao 

nosso velho amigo e sachristão que não envelhece. 

Arco da rua principal - Pelo lado de dentro, em um nicho envidraçado, resguardado por uma 

grade como de janella sacada, e que é um amor, está uma Virgem com Menino
1086

, em pedra, 

mal pintada, com corôa, de 1m,10, talvez, que à primeira vista faz lembrar as Virgens do Mestre 

Affonso, sobretudo pela forma e disposição do Menino, mas que, com mais observação se vê 

ser mais moderna. No panejamento, tem, ainda, umas / dobras agudas, com muito de gotico, 

mas deve ser já um seculo XVI. Curiosa. 

Sé - Em uma das capellas do claustro, de Sta. Luzia, uma imagem d'este nome, de madeira, de 

1m,50, talvez, entre os sec. XVII-XVIII, estofada, bem lançada, interessante. 

Quinta da Palmeira ou dos inglezes. É a quinta que era do Palma de Vilhena e que foi comprada 

e arranjada pelos Andersen Rubeck. Muita decoração, muita pintura, muito leito novo, mas 

pouco de caracteristico. Piscina, muitos quartos, muitas tinas e retratos, tudo preparado para 

mercanciar um bom hotel camuflé em paço nobre. De interessante, uma esculptura, apenas os 
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quatro retabulos dos Apostolos
1087

, que não comprei ao Saraiva e uma Virgem de Madeira que 

deve ser um sec. XIII, hespanhol. Encontrei entre as pedras numerosas minhas conhecidas, dos 

antiquarios. Parece que terão comprado exemplares interessantes, mas para exportação. 

- Senhora da Abadia. Visitada, mais uma vez, em 17 de Agosto de 1937, poucos dias depois da 

romaria nacional. O interior é de tres naves, separadas por arcos redondos, assentes sobre 

columnas simples, o que tudo deve ser da reforma do sec. XVII, ou seja, do anno de 1644, que 

está sobre a porta da entrada. Do mesmo seculo, o silhar em azulejo tapete que vae da entrada 

até meio da egreja. O revestimento é já do seculo XVIII (1725, vê-se na parede lateral, 

interiormente), e muito interessante: nitidamente D. João V, os altares em madeira floreada, 

dourada e a cores, as posições dos arcos e das portas e o pulpito, a que já em outro logar nos 

referimos. O mesmo seculo XVIII aplicou, sobre a frontaria do sec. XVII, uma especie de 

balcão e galilé em pedra de armas episcopal. A frontaria primitiva conserva, ainda, uma porta 

revestida de azulejos tapete. 

Na sachristia, um relojio de pé alto com gravações de talha dourada sobre fundo branco. A 

machina é de um F. do "Porto e Correia [?]" e o revestimento do mostrador em metal moldado. 

Não é, portanto, muito antigo, começo, talvez, do sec. XIX. 

O pulpito continua a ser uma peça notavel, a teem-no conservado bem. Podemos vêr a 

Senhora
1088

, detidamente, / coberta, unicamente, com um manto leve que pode ser afastado. É, 

evidentemente, uma esculptura franceza, escola de Paris, sec. XIV, muito cambré, a cabeça um 

pouco inclinada para a frente, sem coroa, porque lha cortaram. Tem pintura do sec. XVI ou 

XVII, com aplicações pouco espessas. O Menino sobre a mão Esquerda, a direita sustentando-o 

a flor do hyssope, desaparecida, na posição costumada. Exemplar muito interessante. 

O capelão, que é ainda o mesmo (está aqui ha dezaseis annos) reconheceu-nos. Disse-me que 

queria tirar todo o vestuario a Senhora, mas que o povo a achara "muito pobrezinha", e elle teve, 

por isso, de a vestir, novamente. 

Na casa da irmandade, os mesmos registos, conservando-se, ainda, o datado de 1660. 

Perto da egreja, do seu lado direito, uma lage, sobre a qual diz o capelão, estavam, ou terem 

estado, os ossos de Pelaio Arnado, que fora conselheiro de D. Afonso Henriques. Parece ter tido 

inscripção, já desaparecida. 

No alto do monte fronteiro uma ermida, chamada de S. Miguel. Não longe da estrada uma outra 

de Sta. Maria Magdalena. As arvores centenarias teem-se aguentado, e o todo conserva a mesma 

deliciosa do conjuncto. 

1089
   - Guimarães - Nova visita em 31 de Agosto de 1937 (3ª feira). No Museu "Alberto 

Sampaio", estão já expostos os tecidos comprados ao D. Sebastião Pessanha, entre os quaes ha 

alguns, retalhos, persas, interessantes. Nas esculpturas em pedra, uma Senhora sec. XVI, 

ovyamente Renascença decadente, que eu recusei, e uma outra pequena, sem grande 

importancia, a mais das já anteriormente mencionadas. Continua a ser muito interessante a parte 

da ourivesaria. A Senhora da Piedade
1090

 gotica em alabastro, tenho a impressão de que me forâ 

offerecida e por mim recusada (!). 

Egreja do Carmo - Visitada em 31 de Agosto de 1937 (3ª feira). Altar môr, outros dois altares, 

dois pulpitos, sobre portas e teia em talha dourada barroca, sec. XVII, verdadeiramente 

interessante; a teia exemplar muito pouco vulgar. À D. baixa, / a meia parede, um Santo 

Antonio em madeira, tamanho natural, estofado, notavel como esculptura e movimento; curiosa 
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a posição do Menino. Logo um pouco mais para a porta, uma taboa figurando (pintura) um 

Calvario, que, sem ser notavel, é interessante, pela epoca, sec. XV-XVI e a disposição do rosto 

de Christo. Em uma especie de camarim, as grades da egreja, uma Senhora da Soledade, 

madeira, e dois pequenos anjos vestidos à índio, com corôa de penas e pintura à portugueza, 

curiosissimos. O conjuncto muito interessante. 

-   Sande - Egreja. Visitada em 31 de Agosto de 1937 (3ª feira), mas não vi a sachristia, a 

arrecadação, se existe. Santos novos, nada de notavel. 

- Braga - Sé, novamente visitada em 2 de Setembro de 1937 (5ª feira). A Senhora sempre 

interessante; mais pequena, mas, talvez, mais delicada do que a nossa. O Christo do altar da E é, 

de facto, uma boa esculptura, mas não ia alem do sec. XVI. Na capela exterior do Espirito 

Santo, o Christo dos Desamparados, sem o saio que se lhe tirou, ficou muito melhor; é, de facto 

um seculo XIII ou XIV, contemporaneo do Christo do Museu "Machado de Castro". No Museo, 

central, o S. Thiago e S. Lourenço são, com certeza, do Mestre Pero, e o Julio sustenta que a 

Trindade
1091

, de pedra é, tambem, d'elle, porque se parece muito, de facto com o S. Pedro, 

sentado, da egreja de Cette. Uma outra Trindade, esta de madeira, do sec. XVI com a pomba 

com as azas abertas, Collecção curiosa de ex-votos. A Senhora com o Menino
1092

, fim sec. XV, 

é uma linda imagem. Parece-me não ter reparado antes em uma boa Sta Catarina em madeira, de 

1m,20 com a roda de navalhas e um cesto (postiço?) pendurado no lado D; bom estofado, muito 

curiosa. Ao lado, uma outra imagem de Santa em madeira, tambem curiosa. De novo, uma 

machineta de linhas muito simples, rectangular ao alto, com um friso em talha na parte superior. 

Uma Senhora com Menino, sec. XVII, bem estofada. Em uma janella da escada, uma Senhora 

de Calvario, de madeira, de 1m,80, boa esculptura do sec. XVII estofado em ouro, que era das 

primitivas capellas do Bom Jesus do Monte. A Trindade de pedra foi mantida na chamada 

sachristia velha da Sé. Os dois Christos
1093

 em granito do terraço do Museu são, com certeza, / 

muito antigos, sec. XIV ou XV; notaveis. 

1094
 - Senhora da Abadia. Visitada, mais uma vez, em 21 de Agosto de 1939. Está tudo como 

antes. Mudei o ex-voto de 1660 para outro logar, a entrada da sala, para o livrar do sol. Não 

vimos o capellão, que estava recolhido. Subimos a vêr a pequena gruta onde a tradição diz que 

foi encontrada a Senhora, que não era, com certeza, a actual, mas alguma outra romanica, que 

depois substituiram. Por cima inscreveram-lhe a data de 1100 e qualquer cousa. Subsistem as 

arvores, grossas e frondosas, que se fallára em cortar. Diz o sacristão que dos ossos de Pelaio já 

nada resta porque, na ocasião de abrirem a cova, na presença do administrador do concelho, os 

ossos foram distribuidos entre os assistentes (!!). 

As capellas que ladeiam a estrada de acesso teem esculptura, em madeira, detestaveis. 

- Villar de Frades. Visitada em 28 de Agosto de 1939, à volta de Gilmonde a Braga. A 2 kil. da 

estrada Barcellos - Braga, à esquerda. Antiga egreja romanica, de que só resta o portico 

principal, e, parece, a torre sineira, talvez com aditamentos. Entre o portico, hoje entaipado, e a 

torre, uma outra egreja manuelina, cujo portico e, sobretudo, a nave interior é um bom exemplar 

do genero, alta, com abobada de nervuras, imponente. Junto a este edificio o antigo convento, 

hoje propriedade particular, construção do seculo XVII, pouco notavel. Por cima do portico 

manuelino, em reetrancia, tres janellas altas, abertas posteriormente. O portico romanico é um 

exemplar muito interessante, com esculptura, nos arcos, de animaes, guerreiros e outras figuras. 

A porta da actual egreja tem a data de 1694, e é interessante. No interior da egreja, em uma 

campa, a data de 1596. Junto ao arco cruzeiro, dois archanjos tocheiros
1095

, sem azas, de 2m,20, 

talvez, rasoavelmente proporcionados, com suas plumas e escudos, bons panejamentos, estofado 
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com predominio do dourado, pianhas relativamente pequenas, bons exemplares do seculo 

XVIII, embora os nossos tenham mais elegancia e caracter. 

Na banqueta do altar-mór, 4 evangelistas
1096

, em madeira, de 0m,70, pianha incluida; em ponto 

maior como os comprados ao R. F. Ribeiro. / 

Em algumas capellas guarnições interessantes em talha dourada. Na capella da D. alta, uma 

Senhora da Conceição em pianha de anjos, boa esculptura, estofada do seculo XVIII; de 1m,60. 

Por baixo d'ella, um pequeno S. Pedro de Alcantara, de joelhos e braços abertos, sem grande 

merecimento artistico, mas curioso, sob o ponto de vista iconografico. Em uma capella da D. 

baixa, um retabulo com S. Miguel e Almas, curioso. Em uma outra da E baixa, um grupo da 

Sagrada Familia
1097

, sec. XVIII, de 1m,60, curioso. Aqui e alli paineis azulejo, mesmo seculo, 

com vida de santo e scenas profanas de caçadas e outras. Na sachristia, grandes arcazes pau 

santo, e nas gavetas muita farrapagem e uma grande desordem. Que padres! 

- Braga - Egreja do Senhor dos Passos, da Irmandade de Sta. Cruz (29-8-39). Grande edificio no 

granito barroco aqui usual. Em diversos altares, 13 bustos relicarios, estofados, de esculptura 

regular; seculo XVII. Quatro tocheiros grandes prateados, boa talha. Na sachristia, dois grandes 

arcazes e duas machinetas com scenas em barro: Natividade e Visita dos Reis Magos. Na escada 

para o andar superior, lambris azulejo sec. XVII, mostrando em certa altura, florões ou palmas 

do mesmo azulejo, que até agora não haviamos visto. Diz o encarregado que a Irmandade tem 

bons paramentos guardados. 

Espozende - Egreja da Misericordia (29-8-39). Mesmo à beira da estrada. Na capella-mór, em 

uma reintrancia envidraçada, uma Senhora da Piedade
1098

, em madeira, de 1m,10, notavel 

exemplar do sec. XV. Parece estar bastante cavada por detraz. O rosto muito expressivo, 

pescoço alto; cabello em bandós, cobertos por um véo, que a senhora segura na mão como se 

fosse para enxugar as lagrimas. Panejamentos inferiores como os das nossas exemplares. O 

Christo está cahido sobre a D. da Senhora, com o tronco sai do colo, sustentado pela mão D da 

Senhora. Mãos de Christo sobrepostas. Os pés da Senhora em bico pouco pronunciado. Embora 

acentuadamente gotica, deve estar já em fim do seculo XV. Na capella da E baixa tecto curioso, 

com os Profetas, e sobre o altar um Christo, tamanho natural, que deve ser um seculo XVI; bem 

lançado. 

Gondozellos (29-8-39) - Egreja parochial - De interessante, apenas o frontal do altar-mór e o 

pulpito com seu baldaquino, ambos em talha baixa, pintada a côres, à portugueza. / 

- Guimarães - Capella de S. Miguel do Castello . Para ulterior visita, em 27 de Agosto de 1939, 

e, ainda em 17 de Agosto de 1949. Arranjada para as festas do Centenario, depois de restaurada. 

Fora, uma sepultura antropomorfica. Dentro no chão, campas e, nas paredes inscripções. A pia 

do baptismo de Affonso Henriques. O Christo
1099

, em madeira, que pode ser um sec. XV está no 

alto, sobre o arco. Trouxeram para aqui a delicada imagem de Santa Margarida, do Museo 

Alberto Sampaio e um S. Miguel
1100

, sec. XVI, que parece terem pertencido, ambas, à capella. 

Está interessante, assim. 

- Braga - Biblioteca publica - Visitada, pela primeira vez, em 25 de Agosto de 1943. Installada 

no antigo paço do Arcebispo, que ardera e foi reconstruido. Com um nicho, em uma das salas, 

Senhora com Menino
1101

, em pedra, sec. XV (muito adiantado, diz o Feio, director) de cerca de 
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1m,00, colorida, interessante, embora o seu rosto seja pouco perfeito. Diz aquelle que ha uma 

outra de madeira
1102

, do sec. XV, mais antiga, e de mais valor. 

Egreja dos Congregados - Visita em 27 de Agosto de 1943. Em altar à D alta, Sto Antonio, em 

madeira, grande, sec. XVIII, muito interessante. 

Sé. Continuam as restaurações, sem exito. Descobertas capellas e outros restos de antigas 

construcções, com pinturas muraes. O tumulo do Infante, filho de D. João I foi mettido em uma 

capella, ou reencavo, á E. de quem entra pela porta principal. A Senhora
1103

 do Altar-mór, 

continua a apresentar o maior interesse, e poderá servir de modello para a reintegração de uma, 

de Odivellas. A porta lateral da D. foi desembaraçada de muita coisa, que tinha pela frente. (a) 

Museo da Sé  Ja ha alguns annos, que o Christo dos Desamparados foi para aqui transferido. Na 

parte dos paramentos, ha a declarar  

(a) Examinei, com maior attenção, o Christo da Agonia no Altar da E do cruzeiro. Pode, de 

facto, muito bem ser do sec. XV. Imagem notavel; o saio, agora, visivel, muito bem trabalhado. 

Mas não é uma obra portugueza: talvez hespanhola.  

que os não limpam convenientemente; cheios de pó, e, o que é ainda pior, a serem devorados 

pela luz solar. Umas bestas, como sempre! 

No entanto, mesmo em estatuaria, não vejo alterações interessantes - Visita em 26 de Agosto de 

1943. /  

Districto de Leiria 

- Redinha.  Na estrada de Condeixa a Pombal, depois de Venda Nova. 

Egreja Matriz. Esta egreja encontra-se, hoje, completamente arruinada, mas deve ter sido muito 

interessante. Está situada em um alto, com esplanada, onde se veem, ainda, algumas arvores. 

Portada manuelina formada por troncos torcidos que irradiam, com romãs nos extremos. No 

interior, vê-se, ainda, uma parte do revestimento da capella mór em azulejo azul amarello do 

sec. XVII, e numerosos fragmentos de arcos e retabulos Renascença, mas pouco apreciavel. 

Parece que no chão existem, ainda, campas de familias illustres. No recanto de uma das antigas 

arrecadações, uma talha para azeite (?) embebida em alvenaria. Na parte da E do corpo da 

egreja, uma inscripção, que diz "Esta igreia he quotidiana TeCoGiT
or

 1587". Na torre sineira, 

vê-se um sino, de que só existe metade, virado ao contrario da sua posição normal. Dizem que, 

em ocasião em que pensaram vender os restos da egreja, o povo se amotinou e, tendo tocado a 

rebate no sino, que não tinha badalo, com um maço, elle rachou por aquella maneira. A egreja 

tem do lado D de quem olha, um alpendre sobre entrada, muito curioso. Visita em 24-9-33. 

Capella de S. Francisco, onde agora se faz o serviço da freguezia. O altar-mór é interessante, em 

talha sec. XVII ou XVIII, relativamente simples, dividido por quatro altas columnas torcidas em 

que os conhecidos ornatos são formados pelas folhas de vide, cachos, anjos e os emblemas dos 

apostolos S. Marcos, S. Lucas, S. Matheus e S. João: leão, boi, anjo e aguia. Toda a talha está 

pintada à portugueza, em que as côres e o dourado, combinados, produzem um excellente 

effeito. Um dos altares mais interessantes que, n'este genero, temos visto. O altar é rematado, no 

alto, por um Padre Eterno, de braços abertos, entre anjos, bem trabalhado. Em um corredor 

interior, um lavabo com a data de 1796; reforma, moderna, do seculo XIX. Visita em 24-9-33. 

Capella da Misericordia. Nada de interessante. Visita em 24-9-33.  

Capella de Nª Sª da Estrella. Segundo o Guia da B. Nacional, na serra do Paio, a 5 kil, em hora e 

meia de procura, a pé ou a cavallo, fica esta capella, que não visitámos. 
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- Pombal - Egreja matriz - Orago S. Martinho. Sobre a verga da porta prin/cipal, a data de 1677. 

Na capela-mór, retabulo Renascença, decadente, com cenas da vida de S. Martinho e da vida de 

Christo, mas a sua parte central foi substituida por uma tela representando a Sª da Conceição (!). 

A pia da agua benta parece gotica, interessante; à D., no corpo da egreja. No alto da frontaria, a 

cruz de Christo (Ver Guia da B. Nacional). Visita em 24-9-33. 

Torre do Relogio Velho. Não longe da egreja matriz, muito pitoresca pela côr escura que 

adquirio, e a flôr que remata a sua cupula. Manuelina. Visita em 24-9-33. 

Egreja do Cardal. No edificio do convento de Sto. Antonio, hoje aproveitado em serviços 

diversos. Na frontaria da egreja, no alto, alguns santos em barro, pouco apreciaveis. Capella mór 

em pedra trabalhada não isenta de grandeza, seculo XVII. Por detraz do altar-mór, uma imagem 

em pedra da Sª com Menino, arrumada por inutyil, e de facto, sem merecimento artistico, mas 

curiosa, ainda assim. Na Capella do cruzeiro, à D, sobre a banqueta (à direita) uma Sª com 

Menino, sec. XVI, que, sem ser notavel, é, contudo, interessante. No corpo da egreja, à D em 

uma capella funda, um retabulo, atribuido a João de Ruão, que veio da Capella da Sª do 

Castello, mas que está incompleto, faltando-lhe o tympano, que parece terá representado o 

Descimento da Cruz. Os nichos varios; apenas, em um d'elles, se vê uma Sª com Menino
1104

, a 

Sª agarrando-lhe no pé, que veio, tambem, da mesma Capella; de 0m,60, fina, delicada, genero 

Sª de Cantanhede, com corôa circular baixa. O retabulo é Renascença pura, de uma grande 

delicadeza. No alto d'elle, aos cantos, exteriores duas pequenas figuras, de homem e mulher, de 

joelhos (doadores?); mais para o centro, dois anjos, um com cara de mulher, com brincos, o 

outro de homem, com bigode (segundo o capellão, Pe. Carlos de Amorim Pessoa). Em uma 

outra capella, em frente d'esta, um Senhor Morto em pedra, que o padre diz ter estado sobre um 

tumulo n'aquella Capella do Castello e, aos lados, fóra do nicho, de um e outro lado, de joelhos, 

duas figuras em pedra, de Enterramento, de esculptura curiosa; todas estas esculpturas são 

seculo XVI (Ver Guia da Biblioteca Nacional) Visita em 24-9-33. 

- Redinha - Pelourinho. Uma columna pouco alta, sobre degraus, tendo no extremo superior, 

entre outros emblemas, uma esfera armil/lar. 

- Louriçal - Visita em 16-9-33. Convento e sua egreja. Todo o antigo edificio parece ter sido 

comprado por uma senhora rica, para installação de uma communidade de antigas freiras 

<claristas>. Não vimos o interior do edificio, onde parece existirem, ainda, azulejos notaveis. 

Foram d'aqui para o Museo Machado de Castro verdadeiras preciosidades, entre as quaes, o 

grande tapete persa, muito bem conservado, do andar superior do museo de arte sacra. Na 

egreja, onde pouco existe de notavel, grandes paineis de azulejo azul e branco, com scenas 

diversas; no altar mór, dois anjos tocheiros, notaveis, D. João V, de dois metros, muito bem 

proporcionados e trabalhados e castiçaes com as conhecidas bobeches; no alto do arco cruzeiro, 

um nicho com um S. Miguel, colorido
1105

, sec. XVIII. A teia é formada por uma grade de ferro 

interessante. Em frente da grade do côro baixo, defendendo-a, a certa distancia, uma grade baixa 

em ferro, como as das varandas do sec. XVII, com hastes espalmadas. Na sachristia a data <de 

1726>.  

Egreja matriz - Visita em 16-9-33. Na frontaria, em um nicho, ao alto, uma imagem em pedra de 

S. Thiago
1106

, de 0m,60. Tem chapeo com vieira, bolsa com vieira a tiracolo, bordão com 

cabaça, na mão esquerda um livro; ao bordão falta-lhe a parte superior. Exemplar muito notavel, 

do sec. XV <Caminheiro>. No interior da egreja: Por cima do arco cruzeiro, um escudo; no altar 

à D. do cruzeiro, Calvario em madeira
1107

, curioso, 0m,80; em capella a D um portico 

manuelino, simples, que estava no cemiterio, e um S. João Baptista, de 0m,90, Renascença, 
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interessante; em uma capella à E sobre uma misula, um Espirito Santo
1108

 de 0m,50, do sec. XV. 

Dos dois lados, sepulturas, provisorias, de Castros, de seis arruelas, de 1577 e outras datas. 

Lambris de azulejo azul e branco, de desenhos geometricos, notavel. O Guia da Biblioteca 

Nacional falla em uma porta curiosa, gotico em transição para Renascença, que não vimos. 

Capella da Misericordia - Visita em 16-9-333. Em frente da portaria do Convento. Pouco 

interessante. No altar mór à E, uma pequena imagem da Sª com Menino, do sec. XVI. Diz o 

Guia da Biblioteca Nacional que a capella está datada de 1608. 

- Abiul - Visita em 25-9-33. Vae-se, de Pombal, pela estrada de Ancião, voltando-se à direita, à 

distancia, aproximada, de 10 Kil; total, desde Pombal, pareceo mais ou menos 13 kilometros. 

Povoação muito antiga, onde residiam familias nobres, Alvim, Mascarenhas, duques de Aveiro, 

etc. Nas cer/canias, logares designados do Castello; junto a serra da Sicó.  

Egreja matriz. A aparencia geral não revela a idade, mas deve datar, ou ter soffrido reforma, do 

seculo XVI, pelos altares Renascença, que n'ella existem. A abobada da capella é no estylo 

gotico primitivo, com nervuras simples e uma rosacea a reuni-las. Por detraz do actual altar-

mór, que é de columnas torcidas e talha, seculo XVII, deve ter existido qualquer outro, que 

suprimiram. No que existe, ao centro Sª com Menino, chamada das Neves, padroeira, em pedra, 

colorida, do sec. XVI, sem grande interesse. Junto às paredes da capella, dois frades em pedra, 

sobre pilares cylindricos, de 1m,50 de figura, separando hastes, em pedra, em disposição para 

receberem velas. A escultura não é notavel, mas offereceu a curiosidade de serem os primeiros 

que vejo com esta aplicação. Aos lados do arco cruzeiro, dois altares, que deviam ser ambos 

Renascença, que só subsiste no da direita. No da E está, a meio, a antiga Sª das Neves
1109

. É uma 

imagem em pedra de 1m,60, uma das mais altas que tenho encontrado, n'este genero, com 

Menino e corôa. A corôa lembra, em mais alto, a da Virgem coroada que comprei na herança do 

A. A. Gonçalves; pés em bico; o Menino, à esquerda da Sª, pega com a sua mão direita no seu 

pé direito e, com a esquerda, cahida ao lado em qualquer objecto, que se não reconhece por se 

ter partido; o pé esquerdo do Menino é tomado pela Sª com a sua mão direita. A attitude da Sª 

não é inteiramente, como a da de Braga, nem dehanchée como outras que temos observado, mas 

um pouco quebrada para a sua esquerda, tambem, certamente, para melhor sustentar o Menino, 

que é sustido, principalmente, pela mão esquerda da Sª. É esta coberta por um primeiro vestido, 

sobre o qual se vê uma especie de tunica, e por um manto; a tunica um pouco puchada para a 

esquerda da figura, em pregas rigidas. O cabello, longo, lembra, na disposição, o da nossa Sta. 

Catharina de Bellas. O conjuncto é muito interessante, notavel pelas proporções e por não 

abundarem os exemplares d'esta especie. Considero-a do sec. XV. Foi pintada de novo, a tinta 

de verniz, em cores não muito vivas, mas que descaracterizam a imagem. Com as côres 

primitivas seria um encanto. 

No mesmo altar à E uma Sª da Piedade
1110

 em pedra, do sec. XVI ou XVII, / em que as figuras 

teem já attitudes bastante differentes dos grupos congeneres que possuimos; assim, a Sª olha já 

para o céo. 

No altar à D. do cruzeiro, retabulo Renascença decadente, mas interessante, ainda assim. Ao 

meio um templete. As figuras não são muito finas, à excepção de dois anjos, em baixo, com um 

joelho em terra muito delicados, sobretudo nas mãos. Atrozmente pintado, todo o retabulo. Na 

frente d'elle uma grande imagem moderna do Coração de Jesus. A seguir a este altar, para a D. 

um outro Renascença, mas mais simples e puro; ao centro d'elle, em um nicho, uma Sª do 

Rosario
1111

, de 1m,10 com o Menino sobre o braço esquerdo e, na mão direita, aquella mesma 

planta ou flôr, que tem a nossa Santa Maria Maior, e que o Rosa chama um hysope. Convem 
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apurar o que significa. Esta Sª, tambem, Renascença, o rosto interessante, embora, em conjunto, 

não seja uma maravilha. 

Em um altar à E, fronteiro ao antecedente, um S. Sebastião em madeira, com braço ao alto, o 

outro descahido, sec. XVI ou XVII. 

Na povoação, mais abaixo, restos de uma capella de casa nobre, onde se vê ainda um nicho 

Renascença, dos fins do sec. XVI ou sec. XVII. 

O prior, Pe. Manuel da Silva Marcellino Junior, interessa-se, immenso, pela sua egreja e tem 

tudo o que a ella diz respeito na melhor ordem. É pregador, e ganha 300$00 por cada discurso. 

Parece dispôr de certos recursos, porque possue um Buick. 

- Batalha. Ermida S. Jorge, Na estrada da Batalha a Aljubarrota, á E (Vêr o Guia da Biblioteca 

Nacional). Começou a ser restaurada pela Direcção dos Monumentos Nacionaes, a que 

pertence, mas os trabalhos estão agora suspensos. Fizeram-lhe um alpendre, que não tinha e, 

dentro, suprimiram os altares e puzeram tudo a nú. Ao fundo, na parede, uma misula e um 

baldaquino, genero Batalha, alli collocados para sustentar e cobrir um Condestavel, que, não sei 

se é antigo ou moderno, mas que, segundo elle tambem diz, a imagem, ou o que é, não cabe no 

logar que lhe destinaram, e é por isso que alli se encontra uma pequena imagem em madeira, 

encarnada, da Sª das Virtudes
1112

, talvez de 0m,30, que mal pude apreciar, porque, a esta 

tambem, cobriram com um manto. Sec. XV, talvez. A estatua equestre de S. Jorge
1113

 de que 

falla o Guia está agora, emparedada, quasi, no pequeno recinto do lado de traz da capella, e que 

com ella não tem li/gação pelo interesse, como a porta que lhe dá acesso está pregada, só pude 

vêr a imagem, olhando por uma fresta que existe na parede. A esculptura, embora só vista em 

partes, pareceo-me pouco perfeita e pouco caracteristica, mas bastante avultada em proporções. 

O Santo tem na cabeça, uma especie de chapeo de azas voltadas para cima, muito original. 

Digno de estudo, em todo o caso. Visita em 25-9-33. 

- Caldas da Rainha - Visitada em varias ocasiões, mas sempre de passagem. Capella de S. 

Sebastião - Azulejo azul e branco com scenas da vida do Santo, sec. XVIII. 

Egreja Matriz (Nossa Sª del Populo). Digna de ser vista e estudada com demora. Revestimento 

muito interessante de azulejo azul-amarello do sec. XVII. Paramento rico, dado pela Rainha 

Dona Leonor, fundadora. Alguns azulejos hispano-arabe. Pia baptismal
1114

. A torre muito 

interessante, tambem. Mesmo sob o ponto de vista da esculptura, haverá que fazer um exame 

mais cuidado. 

- Batalha. Visitado o Mosteiro, mais uma vez, em 25 de Junho de 1934. Continuam a 

restauração, tendo descascado algumas capellas que conservavam ainda os altares e mais 

adornos antigos. N'aquella em que estava a imagem colorida do Condestavel, tudo está agora a 

nú. A Senhora da Piedade
1115

 em pedra, que estava no alto da armação, acha-se agora na 

sachristia, e pode vêr-se de perto. Como tinha observado da primeira vez, não é uma obra 

perfeita, mas interessante, em todo o caso. Pedra de Ançã, de 1m de altura, colorida. O Christo 

tem a posição e a maneira da nossa Sª da Piedade de manto azul, os pés tambem sobre este 

manto, a côroa como a d'aquella. A expressão é que pasa o Sec. XV. O manto deve, em todo o 

caso ser o mesmo. 

Em uma das galerias de um dos claustros, onde acumulam os restos de esculturas que tiraram 

quando foi da primeira restauração observo: 
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S. Vicente sem cabeça, mas cujo panejamento faz lembrar muito o da Nossa Sª da Piedade 

branca, mutilada. Na mão direita, segura a barca que ainda conserva os corvos e uma parte da 

enxarcia, na mão esquerda, uma palma. Altura de 1m,10. / Sta. Catarina, sentada, de 0m,60. 

Sª da Soledade, muito interessante, de 1m,30, muito completa, esculptura franceza, do sec. XIV 

ou XV. O S. João, que está perto, não tem o merecimento da Virgem. 

Sª com Menino, de 1m,40, cara redonda, inclinada, estylo francez, tambem, patine escura, um 

tanto mutilada, notavel, sec. XIV. 

Os restos de uma Sª com Menino. A cabeça está por cima, mas não a consideram da imagem. É, 

nitidamente, uma obra, e notavel, do Mestre da Nossa Senhora do Ó da Lourinhã. É a primeira 

vez que reparo n'ella. Um outro talvez. O nº da cabeça não se percebe, mas os < nºs 224, 86 e 

77>, mas os outros tres fragmentos teeem. 

Misula mutilada por onde sai de cabellos ao vento, andando de cada lado da testa, da antiga 

guarnição do edificio. 

Baldaquinos diversos com as figurações da telha do tempo. Curiosos. 

S. Bartholomeu, de 1m,0, do genero do nosso Sto. André. 

No braço direito do cruzeiro sobre uma misula, no alto, a Sª da Victoria
1116

. Um tanto salitrada. 

Egreja antiga- Em preparação para n'ella ser, de futuro, celebrado o culto. No altar-mór, restos 

de um Pe. Eterno Renascença decadente. No altar, à esquerda, tronco de Virgem, sobre um friso 

Renascença, muito delicado. Inscripção" ....oso Lopes me fecit.....". 

-  Obidos . Visitado, de corrida, mais uma vez em 25 de Junho de 1934. 

Museo - À esquerda, uma Sª do Ó, de 1m,0, do auctor das outras, mas menos perfeita. Em 

frente, o Anjo annunciador, idem. 

Thomar  passámos várias vezes, mas, alem da visita, logo depois do casamento, só começou a 

ser visitada em 10 de Julho de 1934. Egreja de S. João Baptista. Monumento nacional. 

Romanico-gotico. No altar-mor uma imagem em madeira do Santo
1117

, de 1m,70, sec. XVI, 

bella escultura; cabello conhecido em caracoes e cordeiro; vestido da conhecida pelle; bem 

colorido. Na capella mor, dois grandes quadros em madeira, portuguezes seculo XVI, foram 

restaurados e estão na parede da E da egreja, um está a restaurar em Lisboa, outro em seo logar, 

necessitados de restauro e mais dois na capella da pia baptismal. No baptisterio os dois quadros 

acima acham-se completados com mais um formando a porta inteira, centro e portas de um 

tryptico: são o Baptismo de Christo, as Bodas de Canaan e a Tentação no Monte Olivete. As 

duas portas teem, pelo lado de fóra, dois quadros em grisaille, / tambem muito interessantes <S. 

João Evangelista e Stº André> . É, de facto, uma collecção de quadros portuguezes de primeira 

ordem. Pulpito manuelino muito trabalhado, mas bastante mutilado. Ainda no Baptisterio, um 

painel de azulejo azul e branco, com o Baptismo de Christo e lapide com inscripção gotica. 

Interessantes paineis de azulejo azul e amarello do sec. XVII nas capellas lateraes da capella-

mór. Na da E. uma imagem em madeira do Coração de Jesus, não antiga, de 1m,20, bem 

pintada, de esculptura sobria e agradavel. O sachristão mostra as outras egrejas que são, 

segundo elle informa, Sta. Maria dos Olivaes, Sta. Iria, Sª da Conceição, Ermida da Sª da 

Piedade e o Convento de Christo que não vimos, por falta de tempo. 

- Monte Redondo . Na estrada de Leiria para a Figueira da Foz. Visitado em 3 de Agosto de 

1934. Egreja parochial, sem interesse. 
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- Sardella. Na estrada do Rabaçal a Ancião, a curta distância d'esta villa. Visitada em 4 de 

Setembro de 1934. A E da estrada, vindo do Rabaçal, veem-se as ruinas de uma capella de St. 

Antonio, hoje transformada em palheiro. É interessante a fachada, com o escudo de um bispo ou 

arcebispo. Diz o Saraiva que, ao fundo da capella, debaixo da palha, está um retabulo em pedra. 

A capella devia pertencer à casa proxima, hoje com aspecto moderno. Em um portão de ferro, as 

iniciaes F. N. L. R., que parece referirem-se a uma familia Leite Ribeiro. Tem ligação com o 

nosso? O tio Ernesto diz ter ideia que no Sardoal (?) havia um ramo da familia da Avó. 

- Ancião. Visitada em 4 de Setembro de 1934. Egreja matriz - Em uma capella da D. Alta, 

encostado na parede do fundo, um retabulo de Calvario. Columnas lateraes de boa Renascença; 

a Senhora e S. João assentando sobre misulas, o S. João em posição um pouco inclinada para a 

direita, mas a Senhora finamente trabalhada, bem como o Christo; por sobre o grupo, uma 

especie de baldaquino. Talvez de 1m,50. Muito interessante. Na sachristia, um S. Lourenço, ou 

que o sachristão diz ser este santo, com uma borracha <ou cabaça> na mão (!). Esculptura 

popular, curiosa. Detraz do altar, um Sto Antão
1118

, sec. XV, de 0m,60 e restos de esculpturas 

em madeira, entre as quaes um santo de barbas compridas. Não vimos a capella da Misericordia. 

/ 

- Porto de Móz - Visitado em 6 de Setembro de 1934. Capella de Sto. Antonio. Em uma 

elevação, em logar interessante, logo fóra da villa. Forrada a azulejo tapete sec. XVII. No altar, 

o Sto. Antonio deve ser do sec. XVII. Sobre o arco cruzeiro, um retabolo em azulejo polycromo 

de Stº Antonio de 1m,00x0m,90. 10, pelo menos, jarras do Juncal castanhas e azues com a lettra 

S. Pe. grandes. A capella tem alprendre à frente. Tivemos de a examinar pelas grades lateraes da 

porta, por que não se sabe onde pára a chave, e ainda não mandaram fazer outra. 

Egreja Matriz. Muito modernizada. No altar-mór, um S. Pedro
1119

 em pedra, de 1m,50, orago, 

que se distingue logo da porta da egreja e diz o Padre ter vindo da India, e sido dado por um dos 

Senhores da terra. Não tem grande arte; pareceu-me sec. XVII, mas teria que ser analysado em 

uma obra sobre estatuaria portugueza. Jarras Juncal S. P.. Em um altar da D baixa está uma Sª 

das Dores, de veo, mas cujo rosto tem expressão, e a E uma Sª da Conceição
1120

 em madeira, de 

0m,80, razoavel. 

Não vimos uma igreja de S. João. 

Fallou-me o Padre em uma Sª dos Mortinhos, que fica da Capella da Misericordia, hoje dentro, 

e que está; agora no Cemiterio. Terá que ser vista. 

- Reguengo do Fetal - Diz o Carvalho, da Nenicha [?], haver na Egreja uma Senhora 

interessante. É na estrada da Batalha a Fatima, a uns 5 kilometros da primeira. Em 16 de Abril 

de 1935. 

- Thomar - Nova visita, em 22 de Abril de 1935. Convento de Christo: No chamado "museo", 

entre varias pedras e fragmentos, interessantes: Espirito Santo, de 0m,90, sobre cadeira em X, 

Renascença, sem cabeça de 1m,10, como o de Finisterra vendida aquelle museo pelo Nolasco, 

mesmo ornato em gola, mesma pintura; uma pedra tumular sem inscripção, tendo cavado apenas 

uma espada de guardas direitas, em cruz; uma lapide com inscripções, gotiva de 1459; diversas 

cabeceiras
1121

 de sepulturas com a cruz dos templarios, interessantes de lavores, ha feias e 

outras, muito curiosas. No Museo dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Christo: S. Braz, 

de 0m,50 e outro de 0m,60, razoaveis sem cabeça; um outro
1122

, ainda, de 1,10, talvez, tambem 

sem cabeça, que parece ser anterior aos mais antigos que temos visto, talvez do sec. XIII, o que 

parece ter sido já dito por outro visitante, muito gotico de aparencia geral, o Santo com as 
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pregas direitas, mas o rapaz com a vestimenta ondulada, calçado com bico acentuado, exemplo 

um tanto / enigmatico, notavel; São Miguel, de 0m,90 com suas balanças, como o do Museo 

Machado de Castro; um Anjo turiferario, de 0m,90, pregas muito estylo Mestre Pero; Santa Iria, 

de 0m,90, que lembra o Mestre do Passa-piolho; e uma Santa Marinha
1123

, de 0m,60, com 

qualquer particularidade, de que me não recordo. 

- Figueiró dos Vinhos - Visitado em 11 de Agosto de 1935 - Egreja matriz: Data de 1659, por 

debaixo do côro - tumulo de um Conde de Figueiró, gótico, sobre dois leões de madeira mal 

encarados. No altar à D do cruzeiro, Senhora com Menino, em pedra, de cerca de 1m,60, com 

manto e corôa de prata; pelo que se vê, deve ser do Mestre do Caminheiro. No altar da D. alta, 

na nave, Espirito Santo
1124

, de 0m,90, genero Museo Machado de Castro. 

- Pedrogão Grande - Visitado em 1 de Agosto de 1935. Egreja matriz. Typo pouco vulgar, com 

abobada romanica, coberta com telhas coloridas, como as da Sé Velha. No interior columnas e 

capiteis romanicos (genero normando?). Capella mór manuelina, com rosetões. Sobre a parede 

do fundo, aplicada uma armação de altar moderno, sem nada de valôr. Por detraz, o espaço do 

fundo estava coberto, em parte, de azulejo tapete do sec. XVII, deixando um espaço onde parece 

estaria o retabulo João de Ruão. Das figuras que parece terem pertencido a este, estão nos 

nichos da armação: S. Pedro, S. Paulo, S. João Baptista e S. João Evangelista. de Renascença 

decadente, apenas o S. Pedro com uma cabeça interessante. A Senhora do retabulo está na 

sachristia da E alta. de 1m,10 (?), de mãos postas, sobre um crescente, ou um barco. Segundo o 

Pinho Leal, o orago era a Senhora da Assumpção. Notavel, genero Renascença João de Ruão, 

com particularidades admiraveis da gola, das mangas e dos punhos. Cabello coberto com coifa, 

apertando atraz. Rosto frio, ar altivo, de fidalguia. É, tambem, uma "noble dame", como Vitry 

dizia da de Braga. Parece que fizeram, tambem, parte do retabulo um anjo menino que estão 

detraz do altar. E atraz do altar está; tambem, um Santo
1125

 de 1m,00, muito interessante, do 

"Mestre do Cristo".  

No altar do cruzeiro à D, em um nicho à D Senhora
1126

 com Menino e flôr na mão direita, de 

0m,90, transição do seculo / XV para o XVI, curiosa. No alto, um tanto escondido na sua parte 

de baixo pela madeira da armação, um Espirito Santo, sec. XV, de corôa cortada e substituida 

por uma folha (?) dourada, carnação vermelha escura e dourada, notavel pelo seu ar hieratico e 

posição hirta das mãos, talvez 0m,90. No altar do cruzeiro, à E um pequeno S. Martinho, sec. 

XV-XVI, de 0m,50, talvez. Na sachristia, ainda uma pequena Santa Catharina
1127

, de 0m,60, 

sec. XVI, caracteristico; e ai tem uma especie de coifa cylindrica. O Virgilio Correia vio tudo. 

Parece que queria levar a Senhora para o Museo. Padre ignorante, mas bôa pessoa. Pulpito de 

1536. Campas brazonadas. 

- Batalha  - Ermida de S. Jorge - Visitada, de novo em 4 de Janeorp de 1936. No altar do fundo, 

está, agora, à E. a horrivel imagem do Condestavel, que estava na Batalha. Na mesma ermida, a 

Sª das Victorias
1128

, pequena imagem da Sª sentada, de madeira, com o Menino em pé sobre o 

joelho esquerdo; colorida. Não é feia; talvez, de facto; um seculo XV. A imagem de S. Jorge
1129

 

está agora na capella à E. É uma figura em pedra de Ançã, ou calcareo da Batalha, de, talvez, 

1m,00 de altura. O cavallo, o bicho que elle pisa, e que tambem grande, com a extremidade da 

cauda corre das pernas do cavallo, uma parte do cavalleiro pareceu da epoca, ou pouco 

posterior, mas o chapeo d'este, que faz lembrar um chapeo de soldado expedicionario de abas 

viradas para cima, deixa-nos muito hesitantes. O curioso é que o cavalleiro tem a cara muito 

parecida com um dos santos, que possuimos, do Mestre do Caminheiro. 

                                                      
1123

 Sublinhados a vermelho. 
1124

 Sublinhados a vermelho. 
1125

  Sublinhados a vermelho. 
1126

 Sublinhado a vermellho. 
1127

 Sublinhados a vermelho. 
1128

 Sublinhado a azul. 
1129

 Sublinhado a vermelho. 



499 

 

Não continuaram as reparações na Ermida, mas parece que pensam armar-lhe altares. 

- Azoia - Visitada em 4 de Janeiro de 1936, de passagem, tendo-se visto, somente, a egreja 

parochial. Na frontaria, reforma de 1722, em um nicho, uma Santa Catarina
1130

, de 0m,70, 

talvez, um tanto escondida, do sec. XV, a branco. É interessante. No interior, uma Senhora da 

Piedade, sem grande merecimento. 

- Juncal - Visitado em 17 de Maio de 1936. A dois kilometros da estrada real para Oeste, 

sempre entre arvores, pinheiros e vegetação, logar aprazivel. Na rua em que mora o Sr. Rafael 

da Fonseca Barreiros Callado, antes de chegar à casa d'elle, vindo de baixo, à direita, / sobre a 

fachada de uma casa datada de 1707, um painel da Senhora das Dores "Mater Dolorosa", como 

n'elle está inscripto, de 5x10 azulejos, de côr azul e amarello, caracteristicos do Juncal, bom 

desenho; peça do maior interesse. A Collecção de faiança da antiga fabrica local, d'este sr. 

Callado vale menos do que a fama que lhe fizeram, mas é, em todo o caso, certamente a melhor 

d'esta louça. Terrinas, jarras, pratos e travessas, peças pouco vulgares, como jarras de mão na 

ilharga, tinteiro, um copo ou calix etc. Não tem, porem, nenhum painel de azulejo, embora 

pequeno, como o que possue o Cesario. Egreja parochial - Fachada datada de 1780, D. João V 

decadente. No silhar de azulejo, montado, de fabrico local, com scenas sacras, a azul. No 

cruzeiro dois paineis muito maiores. Bom desenho, cores caracteristicas. 

- Maiorga. Visitada em 17 de Maio de 1936. Perto da egreja, casa com portal manuelino. 

Pelourinho da mesma epoca. Egreja parochial - Na entrada lateral, um antigo capitel gotico, 

cavado para servir de pia de agua benta. No altar do cruzeiro, à D em nicho envidraçado, uma 

Senhora da Piedade
1131

, do sec. XV, ou começo do XVI, de 0m,80, mal colorida, mas 

interessante. Deve ser do mestre Affonso, ou da sua escola. Pareceo-me que o manto que lhe 

cobre a cabeça se apresenta mais trabalhado do que é costume. 

- Louriçal. Nova visita em 9 Set. 1936. Na Egreja do Convento, nada a acrescentar, ao já dito. 

Na Matriz, continua, rindo-se de nós, o S. Thiago
1132

, parente do que está no oratorio da nossa 

casa, pela semelhança das tecnicas. O Calvario
1133

 de madeira muito movimentado, 

caracteristicamente seculo XVIII. Na capella da E, logo a seguir ao Baptisterio, ha uma pequeno 

S. Thiago, Renascença, mas muito mutilado, e uma Senhora com Menino
1134

, um tanto mutilada 

tambem, mas que me parecem ser uma boa Renascença, de 0m,70, talvez. O Presidente da Junta 

de parochia é um sapateiro "humilde, muito humilde", diz elle. A cadeira em que o Padre se 

senta, na Capella-Mór, de couro, braços em baculo e torcidos é interessante. /  

- Ancião - Novamente visitada em 3 de Janeiro de 1937. Viemos aqui para vêr, na Capella da 

Misericordia, a celebre Senhora do Ó do J. Nascimento, mas ninguem me soube dar noticias 

d'ella. As imagens d'esta capella são sem interesse. Ainda tentámos visitar uma Capella de Santo 

Antonio, que, por estar proxima do Hospital da Misericordia, em um alto, fóra da villa, 

supuzémos fosse a indicada pelo Nascimento mas não pudemos entrar n'ella por não estar o 

homem da chave. 

- Pombal - Novamente, em 3 de Janeiro de 1937. Na egreja do Cardal a Senhora de João de 

Ruão
1135

 parece-se muito com a que temos no escriptorio: a mesma côroa, o mesmo Menino, o 

mesmo panejamento e ornamentação das mangas. 

- Leiria- Novamente, em 3 de Janeiro de 1937. Sé. De uma banalidade revoltante. Parece sec. 

XVII, mas o Guia dá-lhe o sec. XVI, mas já sem nada que lembre a Renascença, tal como a 

apreciamos em Coimbra. Se teve trabalho em pedra interessante, todo elle desapareceo. Altares 
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mas mão moderna com imagens banaes e pinturas detestaveis. Por detraz da capella mór 

deambulatorio ou claustro banal e sujo. As janellas com vidros brancos deixam entrar toda a 

crueza da luz. Uma desconsolação. 

Santuario da Senhora da Encarnação. Do fim do sec. XVI. Grandes paineis de forro de azulejo 

tapete, sec. XVII, notavel pelo completo. A Senhora, que mal se vê, deve ser um sec. XVII, ou 

posterior, insignificante. Tres inscripções interessantes na frontaria. Uma d'ellas, sobre a porta, 

diz, "Nesta porta na era de 606 deo um rayo." 

Egreja de S. Pedro. Restaurada. Portico romanico; não vi o interior, mas dizem-me nada ter. 

Fechada ao culto. 

Capella de Nossa Senhora da Pena - Por cima do portico da entrada, um nicho para uma 

imagem, que devia ser a da Senhora. Diz o parocho que a levaram e partiram os estudantes. 

1136
 - Guia. Na estrada da Figueira a Leiria. Visitada em 22 de Setembro de 1937. Construcção 

interessante e original, a Egreja parochial. Seculo XVII, como acusa uma inscripção, na verga 

da porta principal, que diz: "Esta obra se fez de esmolas e ofertas dos fieis e ajudas dos pobres 

na era de 1678 ........(em latim).....". À roda de toda a egreja uma galeria coberta com columnata 

e, ainda, por fóra d'esta, con/centricamente, uma outra, que deve servir para as romarias e 

instalação de lojas. As duas portas lateraes do edificio tem passagem interessante e espelho de 

fechadura em forma de passaro. No interior, tecto em caixilhos, de madeira, pintados. As portas 

da sachristia e outras (hombreiras, etc) e o arco cruzeiro lavrados em baixo relevo, muito 

trabalhado, com motivos sympaticos. A imagem da Senhora da Guia não tem interesse, e a 

velha que está arrumada na escada da torre, menos ainda. O conjuncto é, repito, muito original e 

curioso. 

- Monte Redondo - Egreja parochial, vistam pela segunda vez, em 22 de Setembro de 1937. 

Construcção nova, sem interesse, fóra e dentro. No adro, eucalyptos e pinheiros de grande porte. 

- Pedrogão - Praia interessante, com muita areia, limpa de rochedos, com excellente vista até ao 

Cabo Mondego. Algumas construcções agradaveis e um paredão, já d'este anno. Não vi que 

tivesse egreja ou capella. Em 22/9/37. 

- Vieira - Entre a estrada de Pedrogão e a Marinha Grande- Egreja parochial. Visitada em 22 de 

Setembro de 1937. Parece ser construcção ou reforma do sec. XVIII, porque, sobre o arco 

cruzeiro, se lê a data de 1767. Interior cuidado, mas pouco expressivo. No altar-mór, á D. uma 

Santa Rita de Cassia, em madeira, estofada, sec. XVII ou fim do seculo XVI, de 1m,60. 

Esculptura interessante para a sua epoca. Logo ao seu lado, uma Senhora em pedra, má 

Renascença, de 0m,60. 

- Marinha Grande - Visit. em 22 de Setembro de 1937. Egreja parochial , nova, sem interesse. 

- Alcobaça - Aproveitamos nessa nova passagem, em 22 de Setembro de 1937, para procurar 

quem nos abrisse a Egreja da Misericordia, da qual nos diziam que para lá tinham ido os antigos 

santos do Castello. Por fóra, rodapé de azulejo azul e branco, de caixilho, sec. XVII; no interior, 

na capella mór, paineis de azulejo azul e branco <sec. XVII>, com scenas sagradas e, no côro, 

uma porção de imagens, que não pude examinar de perto, mas que me pareceram ser todas de 

roca, destinadas a pro/cissões, passos etc. 

- Évora  (de Alcobaça) - Parece ter sido aqui que roubaram um painel de azulejos que se dizia 

estar na torre do relogio, caso em que quizeram envolver o filho do Vagão, de Alcobaça. O 

painel foi recuperado, mas pena que não pensam em o recolocar. Está, diz a pequena que nos 

servio de guia, e que era espertissima, ainda encaixotado. Teria em toda a aparencia de ter sido 

importante, visitada em 22 de Setembro de 1937. 
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Egreja parochial- Portico manuelino, já bastante estragado. Na parede exterior, do lado D, 

embutida na parede, uma pedra com baixo relevo, rectangular, de uns 0m,80 de extensão, 

representando S. Thiago a cavallo, virado à E. O cavallo tem xairel em que se veem as conchas 

do santo, este ostenta escudo e bandeira, nas quaes se vê a cruz de Aviz. Sapatões em bico curvo 

para baixo e grandes esporas. No canto superior D, meia lua, uma estrella e essa especie de 

relogio,  

 que deve querer representar o sol. Exemplar notavel, do sec. XIV, talvez. No 

interior: Na parede da D a data de 1530. D'este lado, tambem, uma capella Renascença, pouco 

notavel. Do lado E uma capella de portico ogival. Nos altaress do cruzeiro, taboas do sec. XVI, 

mas mediocres. O pulpito, do lado E é um exemplar curioso de Renascença com figuras grandes 

entre columnas. Parece frio no desenho, mas muito interessante, foi repintado, pessimamente. 

Pia Baptismal Renascença. Na arrecadação à E duas pias de agua benta, uma parecendo 

manuelina e outra mais antiga cavada em carranca. Alguns vestigios romanicos. Capella da 

Misericordia. De notavel, só o portico, manuelino tambem. 

- Benedita - Egreja parochial. Visitada, tambem, em 22 de Setembro de 1937. Nada de 

apreciavel, salvo a Senhora
1137

 do altar-mór, muito venerada. É uma imagem de pedra, difficil 

de estudar por causa dos pannos que lhe deitam por cima, sentada, com o Menino sentasdo 

sobre o joelho direito, de feições frias, e certa expressão, que faz pensar que seja estranjeira. 

Deve ser uma Sª do Leite, porque a mão D. da Senhora está aplicada sobre o peito, por debaixo 

do seio e a mão D do Menino parece aplicar-se sobre elle, o que é impossivel, em todo o caso, 

de verificar, porque por sobre o peito, e ligada ao manto, tem a Senhora uma faixa / de pano, 

sem duvida, para esconder aquella feição da imagem. Diz o prior que um seu antecessor quizera 

descobrir a imagem, mas que o povo não consentiu. 

- Foz do Arelho - Visitada em 23 de Setembro de 1937. Praia agradavel, mas menos sympatica 

que Pedrogão, a alguns kilometros das Caldas. Casa-castello-manuelina do Grandella, que 

destoa inteiramente. 

- Caldas da Rainha - Egreja do "Senhor da Pedra". Visitada em 23 de Setembro de 1937. Para a 

architectura, vêr "Guia da Biblioteca Nacional. O guarda diz que a cupola é de granito, mas vê-

se, claramente, que é de madeira. Tres boas telas nos altares, as quaes mereciam ser restauradas. 

Um banco com assentos e costas de coiro liso, com a largura de tres cadeiras, e um outro idem, 

sem costas. As seis cadeiras de braços da sacristia, cobertas a couro de Cordova, teem as côres 

inteiramente perdidas. Aqui mesmo, um bom arcaz de pau santo, com alçado de espelhos em 

talha dourada meuda e interessante. No altar principal, a imagem da invocação da egreja: é uma 

cruz de 0m,90
1138

, em pedra que parece da região, com os braços curtos e sem arestas, sobre a 

qual, no logar normal, está esculpido, e, enorme relevo, um Christo, mas sem semelhança 

alguma com os typos conhecidos.  Lembra vagamente um feto (como a imagem enigmatica que 

possuimos), as mãos espalmadas, a cabeça só esboçada sem corôa, o corpo em posição 

contorcida. Exemplar unico, creio ser, curiosissimo, e cuja origem é difficil de precisar. Ha 

muito que andavamos para ver este Christo, mas só agora o conseguimos, por terem entregado 

as chaves a um homem que mora perto. 

Capella que precede aquella, quando se vem das Caldas. Sem nada dentro. Parece que era aqui 

que estava aquella imagem, antes da nova constucção. 23-Set-937. 

- Cabo Carvoeiro. Visitado em 23 de Setembro de 1937, mas muito superficialmente, no que 

respeita aos assuntos da arte. 
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Ermida da Senhora dos Remedios- Escavada na rocha, para onde se desce, passando-se por uma 

especie de adro ou vestibulo / 
1139

 

Districto de Villa Real 

1140
 - Marão - Villa Fresca, Cruzeiro. Visita em 31 de Agosto de 1933. A povoação fica na 

vertente do lado de Villa Real. Mesmo em frente d'ella, à E da estrada, que desce, um 

calvario
1141

 curiosissimo, em pedra. Está datado, na base, de 1869 e as iniciaes J.A.P. que 

querem dizem José Alves Patricio, segundo me dizem, foi o primeiro habitante da povoação. É 

um exemplar notavel de escultura popular. Na cruz, o Christo, ao qual se abraça, sendo crista de 

então, a Sta. Magdalena (?); mais abaixo, a Virgem e S. João; e, mais abaixo ainda, ao lado da 

cruz, mas ligado a ella um Sto. Antonio. Colorido, em parte. Na base, ainda algumas letras em 

palavras que não é possivel decifrar. 

Mais abaixo, à E, tambem, sob um alpendres, um outro Calvario, a cujo S. João partiram e 

roubaram a cabeça. 

1142
 - Montalegre. Visitada em 30 de Agosto de 1937 (3ª feira)- Curiosa esta paisagem de Traz-

os-Montes, que, por vezes, faz lembrar a de Castella. Castello. A torre de menagem conserva 

ainda muitos dos seus pormenores, caracteristicos, uma outra torre disposta para observatorio 

meteorologico. Cemiterio pequeno, com algumas cabeceiras em granito, curiosas, dois grandes 

carvalhos. Ha na terra duas egrejas que visitamos, sem nada encontrar n'ellas de apreciavel, 

ambas muito arranjadinhas; o que era antigo desapareceo já. 

São Fins - Em 30 de Agosto de 1937. Um cruzeiro
1143

 interessante, em granito: de um lado um 

Christo, do outro uma Senhora de mãos postas: sec. XVII. / 
1144

 / 

Districto da Guarda 

- São Romão - Perto de Ceia. Visita em 30 de Janeiro de 1934. Almocei aqui n'este dia, vindo 

de Coimbra. Egreja parochial. Nada de notavel na architectura. No interior, imagens em 

madeira, sem interesse; apenas, aos lados do Altar-mór, em dois nichos, ao alto, duas grandes 

imagens, de 1m,30, talvez, em madeira, do sec. XVII, sendo uma de Sta. Tereza
1145

, com a 

carnação e indumentaria habitual. Dois lustres de vidros, grandes. 

Ermida do Sto. Christo - Em frente da estalagem ou pensão, em uma baixa, à margem de um 

riacho. No interior, Calvario em madeira, sem interesse. Grade de ferro. À entrada, um pulpito 

em pedra. Ha outras ermidas. 

No dia da visita, frio pouco intenso, ceo limpido. Paysagem interessante, vagamente ruina. 

- São Martinho de Ceia - Visita em 30 de Janeiro de 1934. 

Capella de Sto. Antonio. Pouco interessante. No altar, à D uma imagem da Senhora com 

Menino
1146

 em pedra, escultura do seculo XVI, talvez; de 0m,50 de altura. Pulpito curioso em 

granito, de forma cylindrica, com baixos relevos, geometricos, simples, coloridos a côres vivas. 

Egreja matriz- Aparencia curiosa. Entrada principal com arco ogival simples; torre lateral para 

os sinos; no interior, indo para a arrecadação, observa-se, do interior d'esta, que a porta que lhe 
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dá acesso é ogival com rosetas, parecendo uma transição do romanico, o que parece confirmar a 

primeira impressão do conjuncto que se tem do edificio. Sobre o arco cruzeiro a data 1216. 1216 

ou 1516? A capella mór é interessante: tecto como muitos dos observados em Vizeo e Lamego, 

em talha, em rectangulos enquadrando pinturas, sacrario e o resto do retabulo do altar em talha, 

tambem. O prior liga grande importancia à disposição espacial do interior do sacrario que ora se 

permitte metter, ou retirar, o que se quizer por quatro pequenas portas. No altar, á E. um S. 

Martinho
1147

, em pedra, orago da freguezia, de 0m,70, sec. XVI, interessante. Do lado D capella 

dos Albuquerques / tendo no alto o brazão da familia e, no pavimento, uma lapide tumular. Na 

sachristia, um pequeno arcaz em castanho, com as frentes das gavetas lavradas de forma 

original. Na parede que a separa da egreja, vê-se, a certa altura, uma fiada de pedras salientes, 

de forma original, que talvez se comprehendesse deitando abaixo o reboco. O pulpito, de pedra, 

tem a data de 1706. 

Capella de Sta. Eufemia. Uma imagem de Sta. Eufemia, esculptura popular, sem merecimento. 

Villa Cova - Visita em 30 de Janeiro de 1934. - À beira do Rio Alva. No alto, por detraz de uma 

mata de pinheiros, deve estar a Lagoa Comprida. Egreja parochial - Pouco interessante. Altares 

em talha má, moderna, antypaticos. Em um pequeno andor, que levam em procissão, um S. 

Sebastião
1148

 de pedra, grande, pesado, de formas grosseiras, amarrado a um tronco muito 

grosso; exemplo curioso de escultura popular. Notavel a difficuldade, já observada de figurarem 

as mãos, amarradas, do Santo. Por detraz do altar-mór, um S. Mamede
1149

, em pedra, de 0m,60, 

escultura popular, já com o queijo (ou o que é) muito cortado pelas mulheres que desejam 

augmento de leite. Uma Sª das Dores
1150

 em madeira, pequena, interessante. 

Cemiterio da villa - No altar da capella, uma Sta. Magdalena e um São Christovam, em pedra, 

de 0m,70, esculturas populares, mas de certa maneira interessantes, sobretudo o São 

Christovam
1151

. 

- Pinhel - Passámos aqui em 10 de Setembro de 1934, pela primeira vez. Egreja matriz - Azulejo 

do seculo XVII. Vi as datas de 1631 e 1647 em tumulos. Na frontaria a data de 1808 e o escudo 

nacional da epoca. Portal gotico. Ao lado, a Egreja da Misericordia, que não vimos. 

- Aguiar da Beira - Estivemos aqui em 6 de Setembro de 1940 (6ª feira). Pareceu-nos uma villa 

antiquissima, com a sua torre de menagem, restos de castello, egrejas e casas nobres. Pelourinho 

muito curioso, que tem egual em Sernancelhe. Nos capiteis de umas columnas, puseram o 

alpendre de uma casa perto da entrada, vejo letras goticas e / outros sinaes menos 

comprehensiveis. A examinar, com cuidado. 

- Algodres  (a)
1152

 Pelourinho, bem conservado. Alta columna, sobre numerosos degraus, em 

monolithos; no alto, uma especie de templo com sua cupula assente sobre oito columnas. Em 

outras povoações, a um tecto é sustentado só por uma columna, acompanhada de hastes de ferro. 

Visitada em 9 de Setembro de 1940 (2ª feira) - Alcança-se por uma estrada, razoavel, entre 

pinhaes, que são da estrada nacional antiga, que deve ter sido muito importante, mais antiga que 

Fornos, sem duvida. Restos de casas nobres, embora sem grande importancia. Egreja parochial. 

Na parede exterior da abside, um baixo-relevo de 0m,60 de alturea, representando, em maior 

corpo, uma especie de fidalgo de cabeça nua, sem pelotte, orelhas abertas para a frente e mão D 

sobre o peito. Esculptura popular, que deve ter qualquer significação, e que no logar chamam "o 

Algodres". No interior, porta ogival para a sachristia. No lavabo, a data de 1670. Fóra, 
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campanario. Deve ter sido uma antiga egreja romanica ou do principio do gotico, mas já 

destituida de caracteres apreciaveis, pelas mesmas reformas. 

Egreja da Misericordia - Em estado de acentuado decalabro e desordem, como todas as 

misericordias que, por estes sitios, temos encontrado. Deve ter sido construida no sec. XVII, 

como tantas outras. No altar-mór, um Christo
1153

 em madeira, de 0m,80, colorido em amarello 

debotado. Cabeça expressiva, inclinada à frente, cabello com madeixas sobre o peito, barba um 

tanto encalanistrada. Tronco seco sem grandes depressões, pernas arqueadas e pés presos, um 

sobre o outro, pelas pontas . Braços reaes, mãos com dedos enclarinhados. Saio curto, 

aconchegado, tendo à E um laço escapando, de collocação posterior; qualquer cousa assim: 

. Imagem popular, evidentemente, nas mais interessante, do seculo XV, talvez. O braço E 

está já separado, um pouco do tronco. Está a perder-se este notavel exemplar. 

Capella da Senhora do Campo, motivo de grande festa, nada de importante como esculptura. 

Um pouco antes de chegar a Algodres, Capella do cemiterio, vista, de fóra, no altar, uma 

pequena imagem, indiana. Bons ares, terra fertil, pouca gente pobre, mas pouco arranjo de se 

comprar com dinheiro para a religião. 

- Fornos de Algodres. Visitada no mesmo dia. Egreja matriz. É a substituição de outra que 

ardeu; esta encontra-se despida e sem interesse. Na sachristia, uma Senhora
1154

 coroada com 

Menino à D e flor, genero M. Affonso em má. Egreja da Misericordia. A capella-mór a/presenta 

a conhecida disposição da armação em talha do altar-mór, com seu sacrario e tecto com 

caixilhos com pinturas. Aqui, e é possivel que em outras disposições semelhantes, não 

attentaram n'esta particularidade, o tecto assenta sobre cachorros, em madeira, é claro, figurando 

cabeças que mostram os santos, deitam a língua de fora, ostentam bigodes formidaveis, etc. 

Reminiscencias existente do periodo romanico. Um pouco adiante, no caminho para Celorico, 

Capella da Sª da Graça, com seu alpendre e disposição geral muito sympatica. Pelas grades, vê-

se no altar, uma imagem que me pareceu de pouco interesse 
(a)1155¨ 

- Celorico da Beira - Visitada no mesmo dia de 9/9/40. Tanto esta villa como Trancoso e Aguiar 

da Beira, a segunda maes que as outras duas, são interessantes exemplares de povoações 

acastelladas e de baluartes contra a invasão do lado da Hespanha. O Castello está fechado, em 

reparações, e não pudemos ve-lo por dentro; interessante por fóra, visto a certa distancia. 

Egreja de S. Pedro. Nada de apreciavel. Egreja de Sta. Maria: capella mór parece de outras já 

vistas, em talha, caixilhos e pinturas. A sacristia está fechada, mas diz o rapaz que está lá um 

santo em marmore com corôa de espinhos? Talvez uma imagem alabastro italiana? Annexa à 

casa que parece pelo escudo e segundo aqui dizem, tem pertencido ao Cabral Metello, uma 

Capella, empregada em arrecadações. Lamentações dos velhos da terra, e com razão: "Grande 

casa em outros tempos, meo senhor! etc" 

- (a) Ainda Fornos de Algodres - Em 7 de Setembro de 1940, no decurso de uma nova viagem, 

que temos descripto, estivemos no Seminario de S. José, tendo sido recebidos pelo Superior, o 

Pe. que fazia as suas vezes, rapaz novo e muito entusiasmado pelo prosperar da sua casa. É um 

Seminario como qualquer outro, que tem como fundo inicial uma antiga casa de um qualquer 

titular. Na entrada, dentro, uma imagem de S. José, provindo da officina do architecto Pardal 

Monteiro, em Lisboa. Sobre misulas de pedra os santos ja constituem o Museu do Bispo, e de 

que temos fotografias: uma Senhora Renascença, de 1m,60, colorida, olhos à japoneza, 

es/culptura clara e de muito bom gosto; um Santo Antão sem porco de 0m,60; um Sª do Leite, 
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de 0m,60; um Sto. Antonio
1156

, de 0m,60, tudo sec. XV e mais duas Senhoras sem interesse. Na 

parede, aquelle quadro do doador de joelhos, que vimos em Braga. Nos aposentos do Bispo, 

bom prato de esmolas com duas legendas e o Cordeiro segurando a bandeira. Deixei 200$00. 

- Trancoso - Visitada em 9 de Setembro de 1940 (Sabado). Terra muito caracteristica, a mais 

interessante de entre estas tres acastelladas, que visitámo n'este percurso. Recinto acastelado, 

restos de muralha, portas do Prado e de Elrei. Foi aqui que D. Diniz veio receber D. Izabel de 

Aragão, tendo sido erecta uma pequena capella <S. Lourenço> no logar do encontro em 1776. 

Casas nobres, casas com escada exterior e alpendre, em uma das quaes esteve installado o 

quartel general de Wellington. Pelourinho como os anteriores, de templete de oito columnas. 

Logar aprazivel, sympatico- Entrámos por uma porta não longe da qual existe um parque 

municipal, plantado, diz o distico em 1896, mas muitas das arvores são mais antigas, 

provavelmente da cerca do convento que parece existia por alli, porque a uma egreja proxima 

chamam a Capella dos Frades. Muito desmantelada, internamente; reforma do seculo XVI, com 

sepulturas de 1532 e posteriores; nada mais de interessante. Na Egreja da Misericordia, 

desmantelada tambem, desordem, desleixo. Egreja da Senhora da Fresta: originariamente 

romanica; já muito adulterada, mostra ainda alguns cachorros e em uma das paredes exteriores 

uma cruz muito curiosa e inscripção difficil de comprehender. Dentro, nada de interessante. 

Egreja de Sta. Luzia: romanica sem alterações sensiveis. A porta principal em arco redondo de 

poucas pedras, dentro um arco em xadrez e meias esferas; cachorros, curiosos. Dentro nada 

mais de apreciavel. Valeria a pena reintegra-la. 

- Aguiar da Beira - Visita mais demorada que a de 6, em 9 de Setembro de 1940 (Sabado). 

Restos dispersos de grande antiguidade. No alto, um recinto murado de grossas pedras, mas sem 

indicios de uma construcção acastellada do typo usual; uma torre ameada, bastante mais abaixo, 

já na villa, uma ruina ou cisterna com porta ogival; casas em ruinas e em uma / casa perto da 

estrada tecto de alpendre sustentado por columnas em cujos capiteis (?) ha letras goticas e 

lavores romanicos. 

Do alto do castello, bello panorama e ares leves e frescos. Na esplanada adjacente, a Capella da 

Senhora do Castello. Porta principal e arco interior ogivaes. Pulpito, moderno, do lado da pia. 

Dentro, no altar, a Senhora do Castello
1157

, imagem em pedra de uns 0m,60, esculptura popular 

já do século XVI, com restos de caracteres Renascença no manto traçado. O Menino sobre o 

braço E da Senhora, acenando, a cabeça d'esta, um tanto desproporcionada, a mais, do que 

deveria ser, e inclinada um pouco para a frente dá um certo tom gotico à imagem. Sobre a 

cabeça da Senhora, um vêo com pregas à frente. E exemplar sem grande merecimento artistico, 

mas muito curioso. A E. um S. Sebastião
1158

 em madeira, de 0m,70, esculptura popular, 

tambem, mas curioso porque embora já com a cadencia, braços divergentes, apresenta umas 

orelhas unidas à frente e caracoes no cabello, que lhe dão um ar muito mais antigo; saio muito 

trabalhado. Egreja da Misericordia: um provavel sec. XVII, sem nada de interessante. 

Egreja matriz, mais moderna das tres, tem, na frontaria a data de 1769 e duas grades de janela 

sacada, internamente, dentro, nada de interessante. Por detraz da egreja, um cruzeiro com um 

Christo
1159

 já bastante estragado, mas que pode ser um seculo XV, sendo, sem duvida de outra 

egreja que alli existisse. 

- Pinhel. Visitada em 26 de Agosto de 1949 (6ª feira) e Museo regional. Trata d'elle, com grande 

devoção, um senhor Ilidio da Silva Marta, ajudante do notario (Dr. Madeira), que, muito 

amavelmente, nos prestou todos os esclarecimentos necessarios, e nos acompanhou na visita à 

terra (o que poude ser ser visto, por escassez de tempo). No Museo, diversa epigrafia, restos de 
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diversas cousas, bandeiras de corporações etc. Na esculptura: Dois Christos
1160

, em madeira, um 

grande, outro mais pequeno, um de 0m,60, com certa rigidez archaica, saio muito cingido, assim

, um seculo XVI, talvez; o o outro, grande, é curioso, mas reporto-o de epoca já / 

posterior. Uma enorme imagem em madeira, da Senhora com o Menino exposto à frente, pela 

mão E da Senhora; formas macissas, cabello d'Ella caído, em parte, à frente, estofado, vistoso; 

era do parocho de Lameiras, e tamanho natural - seculo XVII- Um frade de S. Domingos
1161

, de 

madeira, a preto, de 1m,20 com livro; pela aparencia geral, pode ser um seculo XVI. Um grande 

retabulo
1162

, em pedra de Ança, boa renascença, muito mais perfeito do que numerosos outros 

que temos visto em varios locaes, composição feita à roda de um Sacrario com Anjo e o o mais 

do costume. Escola João de Ruão, data de 1535, veio da Egreja da Misericordia. É, realmente, 

uma peça notavel. Uma campa de 1608. Um grupo em pedra de Ança, das Santas Mães
1163

, 

vindo da Egreja de Santa Maria do Castello, onde ainda se por vêr a edicula que a abrigou. Tem 

de largo uns 0m,60 e, de altura, talvez 0m,90; a Senhora, coroada, cobre o joelho esquerdo da 

Santa, o Menino sobre a sua mão D; a Sta. Anna assenta-se sobre almofada que, de lado figura 

cosida a partes (muito curioso). A composição do grupo é bem equilibrado, o rosto da Santa 

delicado e gracioso, os panejamentos numerosos, complexos, mas todos bem lançados. Esta a 

tinta branca sobre o rosto e a corôa da Senhora. Não tenho ideia de ter visto, d'esta invocação, 

um grupo como este, de dimensões fóra do vulgar e de escultura tão perfeita. É uma peça 

notavel do final do seculo XV. Varias outras peças diversas, um foral illuminado de Jarmello e 

outro incompleto de Pinhel, mas com bôas capas chapeadas. Uma coberta de Castello Branco, 

sem especialidade, mas bem conservada. Muitas moedas, romanas, entre as quaes parece haver 

algumas muito raras. 

Egreja de S. Luiz (Vêr Guia). Na capela-mór, revestimento de azulejo seculo XVII, padrões 

raros; o tecto revestido de caixotões, já avariados em telas. Tumulos dos fundadores, com datas 

de 1631 e 1647. Alguns paramentos e dois pequenos quadros em madeira em um altar à D na 

parte de baixo de um grande painel (Vêr Guia). 

Egreja da Misericordia (Vêr Guia). Portal gotico-manuelino interessante. (Dentro, dois arcos 

apontados, bem lançados). Na / capella-mór, paineis de pinturas em tabua, tudo muito avariado. 

Vê-se que, de facto, foi casa rica, de que pouco resta. A D. capella de onde saio o grande painel 

renascença em pedra, para o Museo. 

Egreja de Santa Maria do Castello. Muito despojada. Estão aqui aquelles dois arcos apontados 

em que fallei, a proposito da egreja da Misericordia; são pintados de ornatos diversos, de 

interessante aparencia. Capella-mór de notavel aspecto de caixotões de pintura e talha profusa. 

A D., escondido por coisas diversas, um tumulo de personagem importante. Pia de agua benta 

caiada, mas que deve ser muito antiga. Pia baptismal com toda a aparencia de romanica: ornada 

de quadrados em saliencia. Não tivemos tempo para vêr, com demora, outras curiosidades da 

terra. A Casa Grande, agora do Conde de Pinhel, é provavel que ande a passar a outras mãos, 

porque elle, ainda ha pouco, fez carregar para Lisboa (?) a maior parte da mobilia que aqui 

tinha. Pelourinho, interessante, dos chamados de gaiola. Uma Casa, que dizem ter sido o 

hospital (hospital velho) tendo na parede exterior, a arvore com pinhas, da cidade e, ao lado, o 

escudo nacional, da epoca. Não pudémos vêr muitas outras coisas. (Lêr Guia). 

- Povoa de Mileu. Pequena povoação perto da Guarda, visita em 26 de Agosto de 1949 (6ª 

feira). Pequena egreja romanica, muito damnificada, mas que parece vae ser restaurada pelos 

Monumentos Nacionaes. Duas rosaceas, da primitiva, uma na frontaria, outra na parede do 
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fundo, oposta. Nada de muito notavel. No caminho para Pinhel, à D uma anta, bem conservada, 

a primeira que tenho visto, na minha vida. 

- Covadoude - Povoação a não longa distancia da Guarda, à D da estrada para Celorico da Beira. 

Viemos aqui, de proposito, com o Martinho Julio da Costa (com o qual temos feito estas 

digressões à volta da Guarda), para vêr aquella celebre Cruz romanica, a que o Saraiva Nunes 

chamara pomposamente, a "Cruz do Christo-Rei da Beira Serra". / A povoação fica a pequena 

distancia da estrada, mas é necessario trepar um tanto, para lá chegar. Padre amavel, e doente. A 

cruz, cujo desenho haviamos visto já no Museo da Guarda, é no fim de contas, uma cruz 

d'aquella epoca, como outras que temos, ou ha em museus. O Christo coroado, de costume, 

ainda com os esmaltes azues do saio. Tem ainda tres figuras fixadas em tres extremos 

superiores, faltando-lhe, porem, a do inferior. As figuras perderam já os esmaltes. Exemplar 

interessante, mas não mais do que outros conhecidos. A suposta data de 1068, ou coisa parecida, 

que se lhe atribue, vê-se, obscuramente por cima da cabeça do Christo, mas é essa ponta, de 

proposito, no logar em que, um pouco obliquamente, se vê, n'estas cruzes, a designação habitual 

do Christo. Visita em 27 de Agosto de 1949 (Sabado). Covadoude deve estar a uns 16 

kilometros da Guarda. 

- Lageosa. A pequena distancia de Celorico, na estrada d'elle à Guarda. Vista a Egreja Matriz, 

em 27 de Agosto de 1949, sem nada de importancia. 

- Linhares - Em 27 de Agosto de 1949 (Sabado). A uns 6 kilometros à E da estrada que leva de 

Celorico a Gouveia. Villa typicamente beirôa, antiga e historica. Restos de antigas casas nobres, 

entre as quaes a da familia Brandão de Mello, a qual, deve dizer-se, não é já a primitiva mas 

uma outra que o Pae d'elle construi-o no logar do primitivo Castello, de que ainda sobrevivem 

restos interessantes. Pelourinho de alta columna e esfera armilar, do seculo XVI, em frente da 

velha Casa da Camara, e de uma outra construcção, tambem interessante (Vêr Guia). No 

Hospital Velho, edificio hoje aproveitado em outra coisa, no nicho da frontaria, um Santo 

Antonio, 
1164

de 0m,70 de altura, a branco, em discordancia com o negrume dos blocos de 

granito, por ter estado a cal, e ter sido lavado recentemente. Egreja matriz. No alto. Deve ter 

sido uma antiga capella romanica, porque existe, ainda, sobre uma porta lateral S um arco d'essa 

epoca e uma fiada de ca/chorros visiveis em uma das paredes, a da D, do edificio, agora ocultos 

por uma especie de arrecadação que lhe levantaram encostada a ella. Diversas reformas: na 

capella da D, uma inscripção com data de 1613 e, em um anexo, a de 1743. Notaveis as tres 

taboas em que falla o Guia, Anunciação, Adoração dos Magos e Descimento da Cruz que, de 

facto, me pareceram muito bôas, mas necessitariam de restauro urgente. Fallo n'isso ao Prior, 

que parece boa pessoa e regularmente illustrado, mas diz-me que o povo não quer; que tem 

medo de que não voltem, etc. Falla-me, a proposito d'ellas, na Direcção dos Monumentos 

Nacionaes, a meo vêr, sem vir a proposito. 

Em arrecadação, ou na Sacristia, um Senhor Bispo
1165

, colorido, de uns 0m,80, pés em bico, 

que, se não é uma maravilha, é aceitavel. Dois paramentos interessantes: um de velludo 

vermelho (persa, segundo dizem) e brocado de ouro, seculo XVI; o outro bordado a matiz e 

ouro, sobre fundo branco, trabalho talvez indiano, do seculo XVII. E, tambem, uma casula de 

veludo verde e damasco da mesma côr. Tudo já um tanto fatigado, e a acabar de estragar-se. Na 

Egreja da Misericordia, quatro taboas, tambem interessantes, embora, a meu vêr, não tanto 

como as da egreja matriz, e uma das bandeiras da Misericordia (procissão). O Brandão de 

Mello, Mulher e Filha estavam aqui, tendo chegado na vespera, ellas, duas, o costume, elle 

muito acabado. 

- Sabugal. Visitada em 28 de Agosto de 1949 (Domingo), com um sr. Dr. Carlos Frazão, a cuja 

familia pertencia o Pissarra Gouveia, de quem fallamos, recordando eu que, com elle, ia, quando 

possivel, à Feria de Salamanca; parece que era habito de familia, porque, diz elle, que lá vae 
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sempre. Este homem é, aqui, o Presidente da União Nacional e de outras coisas politicas, o 

grande influente. Falla o Martinho J. da Costa em uma fonte de D. Diniz, mas ella já não existe, 

porque, segundo explicou o Dr. Frazão, aquando da Republica, suprimiram-na, levantando, mais 

adiante, um grande chafariz. A atribuição à República não deve ser exacta, por isso que a nova 

cons/trucção tem a data de 1904. 

Na Egreja de S. João Baptista, nada de interessante. Egreja da Misericordia, antiga egreja 

romanica, descaracterisada, embora se observem, ainda, alguns cachorros. Na parede estava 

uma pedra incrustada com uma ranhura, indicando o comprimento legal do covado, e inscrição e 

lavores impossiveis de comprehender. No interior, uma grande pia baptismal, sem columna, 

romanica, com lavores, trazida, por este Dr. Frazão, de Villa Bôa. 

A antiga egreja do castello, diz este que foi arrazada, nada d'ella restando. O Castello, 

restaurado em parte, e em continuação d'elle é, de facto, muito interessante, notavel mesmo. Do 

terreiro onde estão fazendo sondagens para pôr a descoberto os alicerces de certas muralhas, vê-

se uma porta da torre, que é um mimo. Não foram muito esmiuçadas todas as curiosidades da 

terra, mas vimos uma Casa das Britos, com alpendre sobre columnas, e escada, muito curiosa. 

Por venda, parece estar dividida em duas partes, talvez prenuncio de proxima destruição ou 

reformação. Ha aqui, em poder de uma Senhora, mas pertencendo à Matriz, um paramento de 

setim branco bordado a ouro, seculo XVIII, que vale a pena vêr, embora não seja uma peça de 

primeira ordem: O Dr. Frazão offerece os seus serviços. 

- Sortelha - Visita em 28 de Agosto de 1949 (Domingo). Na estrada do Sabugal a Belmonte, 

corta-se à D e lá se chega, deixando à E as "Aguas Radison". Logar pitoresco, muitissimo 

interessante, como numerosas outras villas fronteiriças, carregadas de historia e de tradições. 

Vimos mal o seu Castello, bastante desmantelado em uma de cujas paredes fiz o Herculano (Vêr 

Guia) que está, como no Sabugal, a medida da vara e do covado. Tenho ideia de possuirmos 

fotografias tiradas para o Inventario por aquelle fotografo de Coimbra, que me não deixou 

saudades. 

Egreja Matriz, que deve ter sido a egreja do Castello: Na frontaria, a data de 1573 (certamente 

reforma) e em um nicho, mais pequeno do que ella, uma Senhora com Menino
1166

 do Mestre 

Affonso, bem proporcionada, bôa esculptura; a mão D da Senhora segura uma flôr, o braço E 

sustenta o Menino, que perdeo a cabeça. / Tem má pintura, moderna, gasta pelo tempo. A 

Senhora conserva a Corôa, e é pregueada por detraz, pregas que se veem de dentro da egreja, 

porque o nicho tem fundo envidraçado. Bella imagem, attestando que houve aqui monumento 

do seu tempo, pelo menos. Invocação de N. Sª das Neves. Altura uns 0m,90. No tecto da 

capella-mór uma parte do tecto é, ainda, "de laçaria" diz o Guia, "de alicatado", dizem, creio eu, 

os hespanhoes. Pelourinho de columna alta, com cinco pequenas saliencias por baixo de uma 

esfera armillar. Uma fonte cisterna, do genero da que em Mesquitella ouvi chamar "chafurdo". 

Uma nota, pouco comprehensivel, dos meus apontamentos parece indicar que, sobre uma das 

portas da egreja, provavelmente a lateral, existia uma inscripção, para mais illegivel. 

- Valhelhas. De passagem da Guarda para Gouveia, em 29 de Agosto de 1949. Terra de pouca 

importancia, de onde eram o Dr. José de Castro, cuja fotografia, em grande, está pendurada na 

parede da Sala da Junta, e do filho Alvaro de Castro. Na mesma sala, chamemos-lhe assim, 

embora não passe de um modesto - e sujo compartimento - está, pendurado tambem, um prato 

de esmolas, de Adão e Eva, com duas inscripções. O Professor da terra não sabe do que se trata, 

o que eu lhe explico. A Egreja parochial, mesmo à beira da estrada, deve ter sido um antigo 

templo romanico, de que restam, apenas, um arco redondo na porta lateral com inscripções em 

letras da epoca, e uma, ou mais, pedras com letras ou siglas incorporadas na torre sineira. No 

interior, pulpito em pedra com ornatos diversos e inscripção "Ano domini era 1694". No altar à 

E do cruzeiro, um Christo
1167

 de um 0m,80, de proporções mal calculadas, grosso de tronco e 
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ancas, os pés um tanto cruzados, chato por detraz, boca entreaberta, e que, apesar de tudo, pode 

muito bem ser um seculo XVI. Na Sacristia imagem em madeira de S. Pedro e de Sta. 

Margarida
1168

, coloridas, de uns 0m,60, sem grande arte, mas bem proporcionadas. Um 

pelourinho. Em uma casa proxima uma / pedra d'armas e inscripção de 1693. 

- Manteigas - Em 29 de Agosto de 1949 (2ª feira). Um pneu furado por um prego de todo o 

tamanho. Vista de passagem, mas, segundo o Guia, parece ser terra pouco curiosa sob o ponto 

de vista archeologico ou artistico. Egreja matriz - Nova. Vejo encostado um palio de velludo 

vermelho, que me não pareceo de grande qualidade. 

- Gouveia. Na mesma data. Estrada com muitas curvas, mas bem lançada e conservada entre 

aquella e esta povoações. 

Egreja de S. Julião: Nada de apreciavel. Egreja da Misericordia. Idem. Egreja matriz. Uma 

cadeira de assento e costas de coiro lavradas com emblemas do papa. Em uma arrecadação, 

anexa à Sacristia, um Anjo da Anunciação, do seculo XVIII, pouco perfeito, mas que leva a 

perguntar o que foi feito da Senhora; de uns 0m,90, talvez. Não tivemos tempo para vêr algumas 

outras coisas que o Guia indica. Casa da Camara com fachada antiga, seculo XVII ou XVIII. 

- Guarda. Estivémos, em 1949, n'esta capital de districto, com certa permanencia, 26, 27 e 28 de 

Agosto, mas a necessidade de effectuar excursões nos arredores, com o Martinho Julio da Costa, 

impediu-nos de estudarmos bem o que se pode vêr na cidade. Museo regional. Installado no 

enorme edificio do antigo Paço Episcopal, que, só por si, é um monumento do seculo XVII 

digno de ver-se, É pobre; sente-se que não tem ninguem a interessar-se por elle, a valer. Alguma 

prehistoria e outros objectos antigos, sem especial merecimento. A peça principal é uma 

imagem em granito, da Senhora com Menino
1169

 debaixo de um ediculo com o qual faz corpo, 

de uns 2m o conjuncto, colorida. Está sentada, com o Menino sentado sobre o joelho E, pés em 

bico, pouco aguçados, panejamento inferior caindo a  direito. É um exemplar 

interessantissimo, de um gotico primitivo, a parte inferior do ediculo em arco sensivelmente 

ogival com florões. Dizem que veio da Egreja da Misericordia, mas eu penso que, provenha, 

antes, da capella romanica do Mileu. É um exemplar unico, isto é não conheço outros em 

Portugal, pois o S. Ni/colau de Braga, tambem em ediculo, lhe é inferior, em tamanho, em 

trabalho de esculptura e em representação da sua epoca. Mas estes animaes ainda se não 

lembraram de tirar d'esta peça algumas fotografias! Ainda no Museo, algumas taboas pintadas, 

uma tela de Sta. Izabel, o foral illuminado de Jarmello, e o da Guarda, encadernado em taboas 

com aplicações de bronze. Uma especie de palmatoria em madeira com as alminhas de joelhos, 

para pedir esmolas. Egreja da Misericordia. Estylo seculo XVIII, bastante floreado, como 

floreada é a Virgem em marmore
1170

 (alabastro?) que se vê no nicho da frontaria. Na Capella-

mór, à E a estatua jacente de um canonigo, com este distico. "Sob esta Capela jaz a ossada do 

fundador d'esta egreja, Simão Antunes de Pina 5 Dezembro de 1611". Trata-se, evidentemente, 

da construcção anterior à actual. Em um altar à D da capela-mór, uma Senhora Sta. Anna, de 

madeira, de 0m,50, com a Senhora sentada sobre o joelho E. Um seculo XVII interessante. Sé. 

Sobre este monumento, vêr a desenvolvida descripção do Guia da Biblioteca Nacional. Acho-o 

muitissimo interessante, e notavel, sob todos os pontos de vista, o retabolo da Capella-mór
1171

, 

formidavel pelas dimensões, pelo movimento e perfeiçao das figuras. Habituado a vêr João de 

Ruão em trabalhos senhores de muito menor tamanho, nunca o supuz capaz de obra de tal 

grandiosidade. Feita a reserva, é claro, de não ser de Chanterene. Dizem que este levara já 

sumisso ao tempo d'esta fabrica, mas poderá, em todo o caso, ser d'elle, enquanto se não provar 

que é do outro. Deve haver nesta cidade ruas com nomes interessantes, porque vi uma que era a 
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"Rua do Cativo", ou seja, possivelmente, a rua onde terá morado um cativo dos piratas 

barbaricos, depois resgatado pelos monges da Trindade, de Lisboa (?). Ainda na Sé, alguns 

paramentos. 

Capella de S. Pedro. Campas, uma de 1593, e nada mais de apreciavel. Vimos as torres do 

Castello e as portas da cerca, casas nobres, algumas imponentes, casas celebres pelos seus 

antigos habitantes, restos diversos etc. (Vêr Guia). /  

Egreja de S. Vicente. Por falta de chave ou de ocasião, não chegamos a entrar n'ella. 

Toda esta Beira Baixa e Beira Serra, me deixaram a funda impressão de uma terra grave, 

austera, de uma grande nobreza e elevadas tradições. Em todos estes castellos que coroam as 

velhissimas povoações se sente a preocupação de defeza de fronteira e da conservação do 

territorio contra o usual invasor de leste. / 

Districto de Aveiro 

(Vêr no Vol. II e Districto de Coimbra, Mogofores, São Lourenço do Bairro, e Arcos, da Casa 

da Anadia) 

Aveiro - Egreja de S. Domingos. No adro, cruzeiro notavel, gotico florido, principio do sec. XV 

(?). Na fachada principal da egreja a data de 1719, já da reformação. Na frontaria de uma 

construcção anexa, em um nicho, ao alto, uma pequena imagem
1172

 da Sª em marmore (?), 

deteriorada, mas ainda interessante. No interior: sobre o pulpito, datas de 1678 e 1745. Capela 

do Sr dos Passos, imagem de um discipulo de Teixeira Lopes, sob a direcção d'elle, o tecto 

plano, dividido em caixilhos, emoldurando pinturas. Vimos muitos d'estes tectos na Beira e 

n'esta parte do paiz, nos quaes a obra de talha attinge, por vezes, grande perfeição. Capella da Sª 

do Rosario, notavel, linda imagem
1173

, em madeira, de 1m,5, do seculo XVI ou XVII, com a 

particularidade de que o Menino é agarrado pela barriga e olha para baixo, para S. Domingos, 

que está de joelhos, à direita da imagem. Capella da Sª da Conceição, bôa imagem do seculo 

XVIII, em largo movimento das vestes. Capella da Sª da Misericordia, altar Renascença, tabua 

figurando a mesma, grande tumulo gotico de João de Albuquerque
1174

, assente sobre quatro 

leois, estatua jacente, com a particularidade da figuração de Adão e Eva, cobertos de longos 

pellos. Debaixo do altar um "enterramento". Em uma outra capella à D Renascença de 1550, 

boas imagens
1175

, em madeira. Internamente, tambem o tumulo de D. Catarina de Athayde, de 

1551. Na sachristia, lambris de azulejo azul-amarello. Visita em 6-9-33. 

Egreja de Santa Joana - Na sachristia duas járras Vista Alegre, com pintura do Coração de Jesus. 

Capella mór, tecto e altar em talha, internamente, do seculo XVI; a reedificação, dos tronos, é 

de 1592; castiçaes de madeira com bobeches em folha como os que temos visto desde 

Guimarães, para o Sul. 

Em um altar a E imagem
1176

 de Sta. Joanna do sec. XVI em pianha com escudos, 

verdadeiramente notavel, de 1m,0 (?). Visita em 6-9-33. 

Egreja das Carmelitas. Talha. Em um altar à D boa imagem da Sª da Conceição. O tecto da 

sachristia em caixilhos e pinturas. Visita em 7-9-33. 

Egreja da Misericordia. Frontaria Renascença, data de 1622. Notaveis os paineis de azulejo 

azul-amarello que cobrem o interior. Na capella mòr, duas arcas em talha dourada, abrindo pela 

face da frente, como as de contador. 
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No alto, uma tela da Sª da Misericordia, razoavel. Visita em 6-9-33. 

Museo de Aveiro - Installado no antigo convento de S. Joanna. Muito / inferior ao que eu 

julgava. Alberto Souto, director, parece conhecer pouco da especialidade, e não dispõe de 

grandes receitas. Installação irregular, defficiente, má arrumação. Diversos tectos genero 

"caixilho-pintura" interessantes. Muitos oratorios e machinetas notaveis pela talha, pintura e 

outras particularidades, seculos XVI e XVII. Interessantes, tambem muitas das imagens em 

madeira. Cela ou quarto de Sta. Joanna, curiosa pela devoção de epoca posterior. Internamente 

peças de barro, principalmente de fabriço de Aveiro, do seculo XVIII; uma Sagrada Familia, de 

Machado de Castro, verdadeiramente notavel. Alguns bahús em couro do sec. XVII. Bons 

azulejos azul-amarello, sec. XVII; na galeria alta do claustro, um grande painel de azulejo, azul, 

figurando a adoração da Cruz pelos Anjos, do genero do nosso, sendo a Cruz o eixo. É o quinto, 

de Adorações, que conheço. 

Alguns paramentos, dos seculos XVI e XVII, notaveis. No côro alto, por cima da grade de ferro, 

está um Christo
1177

 em madeira, aplicado sobre talha do seculo XVII, que deve ser do seculo 

XV, pela conformação especial do corpo. 

Na secção das pedras, dois Espiritos Santos
1178

, um a branco, genero dos dois "pomba em 

leque"; e outro colorido typo nosso barrete persa, muito curioso. Visita em 6-9-33. 

- Aguim (Ver adiante). Visita em 22-9-33. Fica a pequena distancia da estrada de Coimbra ao 

Porto, à direita d'ella, alcançando-se por uma transversal, que sae d'ella no mesmo ponto em que 

sae, para a esquerda, a que leva ao Palace da Curia. A Egreja depende de Tamengos, que é a 

freguezia: egreja ou capella da Sª do Ó, datada na porta da entrada, de 1718. No alto do altar-

mor, uma imagem, em pedra, da Virgem
1179

 com o Menino, de 0m,50, a que chamam a "a antiga 

Sª do Ó". É colorida, deve ser há do seculo XVI, curiosa <(vêr adiante)>, mas sem grande 

interesse. A nova está em um altar à D é já do século XVIII ou XIX, de 1m,0, e tem a 

particularidade de não ter, como as antigas, o ventre proeminente, mas liso e, sobre elle, uma 

aplicação em forma de circulo estrellado, com as letras IHS, conhecidas; dizem que é de pedra e 

a aplicação deve ser de qualquer outra substancia. Interessante, apenas, para a iconografia d'esta 

invocação. Na sachristia, à E da entra[da] um S. Miguel
1180

, em pedra, colorido, muito 

interessante, de 0m,70, que deve ser XV. 

- Tamengos - Egreja matriz <Vêr adiante>. Visita em 22-9-33. O altar mór e os / dois do 

cruzeiro são adornados de talha agradavel. No altar-mór, à E um S. Pedro
1181

 em pedra, de 

0m,80, colorido de novo e com cuidado. Tem na mão esquerda um livro e, na mão direita, cujos 

dedos estão partidos, deveria ter, talvez, as chaves. O manto traçado da direita para a esquerda, 

barbas encanudadas, panejamento muito trabalhado. Toda a figura está bem lançada e 

proporcionada; é um bom exemplar do sec. XV. A D um S. João Evangelista
1182

, um pouco 

maior, já do seculo XVI, apreciavel. Ainda na capella-mór, em uma grande machineta, à D uma 

Sª da Conceição
1183

, em madeira, encarnada, do seculo XVIII. 

No corpo da egreja, à E uma arvore genealogica da Virgem, em madeira, muito curiosa. O prior, 

que serve, tambem Aguim, preocupa-se de illuminar bem a egreja a luz electrica, com 

numerosas lampadas, pequenas e grandes, que ornam as imagens e os altares. Todo o conjuncto, 

com esta illuminação e as imagens novas, por elle compradas, liga bem com o ursinho Palace e 

os seus habituaes frequentadores. 
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- Ilhavo - Egreja Matriz - Visita en 27-2-33. Nada vimos de interessante, mas não nos foi 

possivel proceder a um exame demorado, por se estar realisando uma cerimonia religiosa. Diz o 

Saraiva Nunes que existem alli bons exemplares (?). 

- Vagos - Egreja matriz < Detraz do altar, dois santos, em pedra sem importancia 5-9-37)>
1184

. 

Visita, tambem, em 27-2-33. Nada de notavel. 

Capella de Stº Antonio - Um pouco antes de Vagos, à D de que vem do Norte, uma capella 

d'esta invocação, redonda, vagamente mourisca. Espreitando pelas frestas observamos tres 

imagens, uma d'ellas, a da D uma Sta. Catarina
1185

, de 0m,70, interessante. < Em 5-9-37: cupula 

em 1/2 laranja, ameias à roda. Sta. Catarina notavel, gotico, provavelmente de Mestre 

Affonso.>
1186

 

- Villa da Feira - Visita com o Luiz no seu carro, de uma das vezes que fomos ao Porto. Muito 

interessante o Castello (Vêr monografias). Na capella do Castello, à direita Virgem
1187

 do seculo 

XV (?). 

- Eirol - Visitado em 27-2-33. Pequena aldeia em um alto. Na egreja um Espirito Santo de pedra 

com Christo em madeira (Pe. Manuel da Cruz). 

- Ajuda - Visitado 23-2-33, muito de passagem. Egreja matriz. Na frontaria Sª Ajuda, pequena, 

sec. XV. Em uma capela à esquerda, à entrada, debaixo do altar, Enterramento Renascença
1188

. 

Na sachristia santo pequeno de vestir muito original, Vista Alegre (?); na nave, lustre de vidro, 

grande. Largo pelourinho, com data 1632. Necessita visita demorada, deve haver quintas e casas 

particulares com coisas interessantes. 

- Esgueira. Visitado 27-2-33. Egreja parochial - Revestimento completo de azulejos sec. XVII. 

À esquerda capella Renascença decadente. Parece existir aqui uma Sta. Catarina, de que tenho 

fotografia, a que o Padre escondeo (S.N.) /  

- Eiro- Egreja parochial. Visitado 27-2-33. Dizem que detraz do altar ha duas figuras em pedra, 

sendo uma de Sta. Catarina. 

- Sto. André - Entre Vagos e Mira, à esquerda da estrada, vindo do Norte, egreja de aspecto 

interessante, que não vimos (Vêr adiante). 

- Moita (da Anadia) (Vêr adiante). Visitada no mesmo dia em que fiz Mogofores, S. Lourenço 

do Bairro, Capella da Quinta das Lezirias e Arcos, cujo relato fez-se, por engano no Districto de 

Coimbra (II Volume), isto é, em 18 de Abril de 1935. Terra muito antiga, diz mesmo o Saraiva 

que é a mais antiga d'esta região. Egreja parochial. No altar-mór, à D. S. Braz de 1m,00, sec. 

XVII e à E um São Thiago, de 0m,80, orago da freguezia, boa esculptura com todos os 

caracteres do sec. XV, muito notavel, colorido. Em um altar lateral, o frontal deve ser um dos 

lados de um tumulo, com leões rompantes, parece que de um Mem Ramires. Na arrecadação, à 

D um Espirito Santo, sec. XVI, de caracois à Luiz XVIII, de 0m,65 e um S. Vicente, sec. XV 

(?), de 0m,60, ambos muito interessantes. Na sachristia S. Antonio, fóra do vulgar, sec. XV (?). 

Sob o arco cruzeiro, um Calvario
1189

, seculo XV, avançado. No corpo da egreja, à E baixa, uma 

inscripção gotica, de 1233; na parede do mesmo lado, mais acima, uma outra de 1688; em uma 

sepultura, a de 1719. No cruzeiro do adro, de quatro columnas, a data de 1688. 
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- Carvalhaes (Anadia). Visitado em 18 de Abril de 1935. No alto o Paço de Carvalhaes, casa 

nobre sem grande aparencia, como a de S. Silvestre, por exemplo, mas que, pela designação, se 

vê ser a antiga casa senhorial da terra. Na capella annexa, no altar, Senhora do Leite
1190

, em 

madeira, de 1m,00, colorida, sec XV ou XVI, ou transição: cara gotica, avental lembrando os da 

Renascença, muito interessante. Uma Sª da Conceição em barro, bem feita, 0m,30. No valle, a 

casa nobre mais recente, do Conde de Carvalhaes, que já hoje não é d'elle; logar em que entram 

ainda, os leões; cunhaes de pedra vermelhas, de côr pouco vulgar. Perto uma capella nova, da Sª 

dos Milagres, sem nada / de interessante. Logar ameno e aprazivel. 

- Anadia - Visitada em 18 de Abril de 1935. Ao almoço, excellente cabidella de miudos de 

leitão e cabrito assado, com o molho do mesmo leitão. 

- Arrifana - Visitada a Egreja parochial em 21 de Abril de 1935. Só tem de notavel, uma especie 

de museu, que o Padre fez em uma sala contigua ao corpo principal: Retabulo Renascença 

decadente, datado de 1587, grande; em um nicho uma notavel Senhora, do Caminheiro
1191

, a 

maior que dele conheço. Deve ter 0m,95, o Menino sobre o braço esquerdo aperta o Mundo, a 

Senhora pega, com a mão direita na costumada romã. Tem correia, debrum no manto e está 

colorida à antiga. Erecta, com hieratismo, notavel. Diz o distico que veio da egreja da antiga 

parochia de Manhouce (Mamoci), que existio onde existe hoje a Arrifana. Parece que a 

povoação figurava no foral velho da terra de Santa Maria da Feyra, dado por D. Affonso III, em 

1251. Fica perto de S. João da Madeira e à D da estrada nacional que desce do Porto a Lisboa. 

Visitada, de novo, em 3 de Janeiro de 1936. O retabulo Renascença tem o seguinte distico: 

"Frontespicio de altar incompleto da Igreja da primitiva parochia de Mahouce (Manoci), 

conforme o foral velho da Terra de Santa Maria da Feyra, de D. Affonso III, de 1251." 

Um outro distico diz: "A Igreja da antiquissima parochia de Manhouce foi demolida no primeiro 

quartel do seculo XVIII, e a actual construida em meados do mesmo seculo. A denominação de 

Manhouce na parochia, já dada noutros tempos tinha sido substituida pela de Arrifana, lugar e 

burgo importante. Na Igreja actual foram empregados materiaes da demolida, como se vê em 

pedras que, evidentemente, mostram terem pertencido, à outra egreja. Foi, porem, conservada a 

capella mór da velha igreja de Manhouce, que servio, ainda, por largos anos, de parochial, 

enquanto esta não se construia. Ficou, depois, o pequenino templo como um altar-retabulo, 

abandonado, sendo as suas ruinas demolidas em 1915 e o retabulo, já mutilado e incompleto, 

aqui collocado em 1917, como peça rara de archeologia sacra."  

A Sª do Caminheiro tem, por baixo, o seguinte distico: "IMagem da Igreja da antiga parochia de 

Manhouce". A cabeça está separada do tronco. / 

- Cacia - Visitada em 11 de Abril de 1936. Capela ao pé da linha ferrea: na fachada, em nichos, 

um Espirito Santo muito repintado, de 0m,50, pouco interessante; no interior, que só vi por uma 

janella, no altar, à D um outro Esp. Santo, em pé, de 0m60, tambem pouco interessante. Na 

Egreja matriz, um pouco afastada (Cacia- Sarrazola), no altar à E do cruzeiro, uma Senhora com 

Menino, de 0m,80, a que chamam Sª do Rosario, do Mestre Affonso, colorida, com algumas 

applicações de franja dourada, corôa cortada, um pouco curta da cintura para baixo. Não é dos 

melhores exemplares d'este Mestre, mas interessante, em todo o caso. Junto d'esta imagem, um 

S. Sebastião, sec. XV mas pouco interesante, de 0m,70. No altar à D do cruzeiro, uma pequena 

Sta. Catarina
1192

, de 0m,45, sec. XVI (?) bem proporcionada e bem colorida, exemplar muito 

interessante. Junto à Egreja, um cruzeiro sem valor, datado de 1866. 

- Válega - Egreja matriz. Visitada em 11 de Abril de 1936. Parece ter-se feito aqui uma 

completa limpeza de santos antigos: tudo moderno. 
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- Lourosa. Visitada em 12 de Abril de 1936 - Egreja matriz - Orago S. Thiago. O Santo velho
1193

 

foi substituido, e encontra-se em um sobrado, do lado E da egreja, por cima da arrecadação. A 

branco, de 0m,90, esculptura, o mais caracteristica que é possivel, do Mestre do Caminheiro, 

com o rosto do proprio Caminheiro, pau ferrado, com longo ferro, na mão D e na E um livro. 

Chapeo curioso, drapejamento differente dos observados em outros Santiago. Verdadeiramente 

notavel. 

- Ovar - Visitada em 12 de Abril de 1936. Egreja matriz. Na frontaria, no alto, em um nicho, um 

São Christovão
1194

, do Mestre do Caminheiro, manto caracteristico, com o Menino sobre o 

hombro E; de 0m,90. Bom exemplar.
1195

 

- Avanca - Visitada em 12 de Abril de 1936. Egreja matriz. No altar à E do cruzeiro, uma 

Senhora
1196

 em madeira, sec. XVIII, mas repintada no rosto; talvez 1m,20. 

- Asilhó - Visitado em 12 de Abril de 1936 - Na capella da povoação, na arrecadação, à E uma 

Senhora
1197

, de 1m40, com rosto de coloração Renascença decadente, com corôa, e Menino, 

sobre / o braço E. Sem grande merecimento artistico, notavel pelo tamanho. 

- Aveiro - Ao pé da ponte, em uma casa de moagem, uma pequena capella, com grade para o 

exterior, dois Santos Antonio, de que na ocasião não tomei melhor apontamento. /< O edificio 

foi demolido e as imagens foram para o Museo.
1198

> / 5-9-37 - Sto Antão e S. Roque M. 

Affonso
1199

 

- Albergaria a Velha - Egreja matriz. Visitada em 12 de Abril de 1936. Nada vi de notável. 

Capella de Sta. Cruz. Um grande Christo
1200

 de tamanho natural, em madeira, talvez ainda do 

seculo XVI, com cabelo caindo do lado em caracoes, saio caracteristico de cordão visivel na 

cintura. No genero, notavel. 

- Angeja. Visitada em 12 de Abril de 1936. Na frontaria, em um nicho, ao alto, uma Senhora do 

Leite
1201

, genero Mestre Affonso, mas menos trabalhada, de 0m,80, talvez, fita descendo do 

cinto, como na Rainha Santa.  

- Salreu - Visitada em 11 de Abril de 1936. Egreja matriz, nada de notavel. 

- Ull - Visitado em 12 de Abril de 1936. Egreja matriz. Na frontaria em um nicho, Senhora com 

Menino
1202

 , coroada e colorida, de 0m,70. De Mestre Affonso. Deve ser a que Saraiva Nunes 

vio em um altar do interior da egreja e que puzeram agora, no exterior, mesmo porque a 

coloração é de imagem de interior. Muito interessante. Para ir a Ull, que é um pouco a S e a 

occidente de Oliveira de Azemeis, convem perguntar aqui. A egreja fica um tanto afastada da 

povoação e isolada. 

- Castello de Paiva - Visitado em 7 de Junho de 1936, muito de passagem. Egreja matriz - 

Exterior armonioso, da reforma do sec. XVIII ou XIX. No interior, conserva o tecto pintado, 

datado de 1737. No altar-mór, à E uma Senhora
1203

 em madeira, sec. XVII, estofada; a mão E da 
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Senhora amparando o Menino com a ponta dos dedos. Proximo no Solar, que é hoje dos 

Arrochelas, está a Senhora do Caminheiro
1204

, que o Julio viu e descreveo. 

- Arouca. Visitada em 7 de Julho de 1936, muito de corrida. de ha muito que ouço fallar no 

Mosteiro e seu Museu. Creio que é Monumento Nacional, embora o seu exterior, reforma do 

seculo XVII não offereça grande interesse. Torna-se necessario visita mais demorada, tanto 

mais que os meus aponta/mentos só foram aproveitados muito depois de tomados, e eram 

insufficientes. Na sachristia da D da Egreja, está uma mesa grande, muito curiosa, de 8 pessoas, 

talvez typo inglez, que bem merecia concerto e aproveitamento. Na ante-sachristia, as ferragens 

do arcaz são interessantes. A Cadeira da abadessa, na Capella mór, genero francez, muito 

grande, tem valor. Alem de dois tocheiros grandes, existem dois tocheiros pequenos, genero 

Archanjo, que sobresahem por interessantes, o que não é vulgar. A arca contendo a Rainha D. 

Mafalda, à D da egreja, em ebano com guarnições de prata, genero sec. XVIII é elegante, e a 

Santa, em mumia completada, apresenta-se com bom effeito dramatico. Debaixo, por detraz do 

frontal d'esse altar, esta a arca primitiva
1205

, em granito, com restos de pintura. No Côro de 

baixo, uma Senhora da Piedade, em madeira, do sec. XVII, de 1m,00, e um retabulo em madeira 

<pedra> da Senhora Corôada (faltam pormenores). Na galeria lateral da E uma Senhora das 

Neves
1206

, em madeira, do sec. XVII, de 1m,30. 

No Museu, algumas arcas, de aspecto archaico, com bôas ferragens. Santo Antonio em madeira, 

de 0m,45, engraçado, gotico, sem duvida, chamado o "Sto. Ant. das freiras" (talvez um seculo 

XIII), madeira. Santa Catarina (?) de madeira, colorido antigo, com côroa e mangas fendidas, 

aspecto archaico que dizem do sec. XIII; muito curiosa e fóra dos commum. Um S. 

Martinho
1207

, madeira, colorido, com mitra de cartão, pequeno, 0m,40, gotico. Um grande tapete 

persa, sec. XVI, com animaes e fundo vermelho, boas cores. Alguns Arrayolos, um muito 

interessante. Um cofre tartaruga, marcado sec. XIII, mas que é do sec. XVII. Relicario em prata 

do sec. XIII, muito conhecido. 

Em outra parte do convento: Uma Senhora do Ó, madeira, de 1m,00, do genero da de Aguim, 

isto é, com outros emblemas sobre o ventre. Duas pequenas imagens em madeira, um S. João e 

Senhora das Dôres, de 0m,40, curiosos. Ainda uma outra Senhora, um S. Roque e um S. João 

Baptista
1208

, tudo em madeira, mas sobre os quaes não tive tempo para tirar notas. / 

Finalmente, e foi essa a obra da visita, na Sala do Capitulo, abandonado, partido em tres 

bocados, arrumado a um canto un senhor São Pedro
1209

, do Mestre do Passa Piolho, em pé, de 

1m,30, talvez, a branco, com restos de coloração, que fica sendo o exemplar mais notavel que 

d'elle conheço. Seria portanto um "berro de Arara" [?]. Conversa com o Dr. Vergilio Correa em 

Coimbra, a tal respeito, em 8 de Julho, na viagem a Arouca e fotografias obtidas anteriormente. 

Notavel. Por indicação minha, o Vergilio pedio a cedencia ao Museu Machado de Castro, que 

lhe foi auctorizada. Em principios de Janeiro de 1937, ainda o S. Pedrinho não estava em 

Coimbra. 

- Sangalhos - Visitado em 2 de Janeiro de 1937- Egreja parochial. No altar do cruzeiro, à E. um 

pequeno S. Antão, de 0,45 curioso, e uma S. Luzia do mesmo valor, das mesmas dimensões; 

n'esse mesmo altar, uma Sª com Menino, de 0m,80, sem corôa, que deve ser do Mestre Affonso, 

senhora coberta com velho manto. No altar fronteiro, à D um S. Braz, de 0m,50, regular. Na 

sachristia, um Christo que parece ser do Caminheiro (?) em nicho com colunas Renascença; 

conjuncto interessante. Pia Baptismal
1210

, muito curiosa, tendo a toda a roda, figuras toscas de 

braços abertos sugerindo os restantes ornamentos; na base da columna de suporte carrancas. 
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Exemplar tosco mas curioso, nitidamente gotico. Prato e calice em estanho. Naquelle mesmo 

primeiro altar, tambem uma Sta. Catarina, pequena, muito repintada. 

- Oliveira do Bairro - Visitada em 2 de Janeiro de 1937. Egreja matriz. Na torre do relogio, os 

ponteiros teem circulos que lhes dão muita graça, e o galo da grimpa primorosamente feito, com 

um valor muito avultado. O altar-mór e os do cruzeiro teem talha interessante do seculo XVII, 

embora, por detraz do S. Sebastião do altar da D o sachristão diga que está a data de 1706. Este 

santo, que deve ter 2m,00, embora não seja um primôr, é uma esculptura notavel peça 

apresentação de outras feições goticas e dobras do pano de crista; a Senhora
1211

, tambem de 

madeira, que está do outro lado, é, tambem, curiosa, grande, mas differente do typo conhecido. 

Nas gavetas da arrecadação, uma Santa Catarina, de que tenho fotografia, com o rei de turbante, 

e um S. Sebastião
1212

 / datado de 1624. O sachristão, rapaz novo, tinha acabado de casar-se. O S. 

Sebastião tem já os braços um para cima, e outro para baixo. 

- Aguieira - Visitada em 2 de Janeiro de 1937. Capella de S. Miguel. Ao pé da capella, uma casa 

datada de 1678, com grades de sacada, espalmadas, como diversas que temos visto em Coimbra 

e noutros lugares. O altar é uma armação em pedra, do seculo XVII, encimada por um Christo, 

que deve ser d'esta epoca, embora com feições archaicas. Em nichos, um S. José, curioso, um S. 

Miguel, muito interessante, bom seculo XV e à D uma pequena Senhora do Leite
1213

, sentada, 

de 0m,40, que deve ser do Mestre Affonso, embora a parte superior offereça certas differenças; 

exemplar notavel, muito gracioso. O S. José deve ter uns 0m,50 e o S. Miguel, 0m,70. Trata da 

capella a mulher de um Dr. Pinho, tendo sido este que nos mostrou o que havia a vêr. 

- Valongo - Visitado em 2 de Janeiro de 1937. Egreja parochial. Em um altar à E um S. 

Lazaro
1214

, sec. XVII (?), muito repintado, de 0,70 (?); um cão parece lamber uma ferida do 

Santo, e do outro lado um Anjo; offerece-lhe uma corôa (?). Curioso como iconografia. Pia 

baptismal, gotica, do estilo da de Sangalhos. 

- Carvalhaes de Macinhata - Visitada em 2 de Janeiro de 1937. Em casa de um Major Rocha, 

reformado, uma Senhora com Menino
1215

, Renascença, como a que temos no escriptorio, de 

1m,60. Sem ser superior, é interessante. 

- Macinhata do Vouga - Vis. em 2 de Janeiro de 1937. Um senhor Antonio Nogueira da Silva, 

socio de uma casa de rendas (?) no Rocio, de Lisboa, construiu, à sua custa, uma capella, com 

diversas imagens modernas, mas conserva, na sachristia, uma Senhora da Piedade, em nicho 

proprio, que é, talvez um sec. XVI, e um S. Thiago
1216

, que deve ser sec. XV, ambos de cerca de 

0m,50. 

Na Egreja matriz, nada de apreciavel; no adro, cruzeiro de 1679. 

- 
1217

Ovar - Nova visita em 10 de Agosto de 1937. Egreja matriz - Grande edificio, muito 

modernisado. O nosso conhecido S. Christovão
1218

 lá continua na frontaria. Dentro lapide de 

1670. O altar-mór grande ma/china em talha barrôca. A D. Senhora, em madeira, de 1m,80 (Sª 

do Carmo). Os altares, à D e E, do cruzeiro, em talha interessante, muito trabalhada, com 

paineis em relevo de assumptos diversos; no da D. um S. Braz, em madeira, de 0m,40. No da E. 

um Espirito Santo, de madeira, pequeno. Em um altar à E, um Christo, tamanho natural, sec. 

XVI, talvez. 
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- Arouca - Mosteiro e egreja, visitados, de novo, em 5 de Setembro de 1937. No corpo da egreja 

e galerias do mesmo pavimento: a Senhora da Piedade (vêr em fl. anterior) é notável, bem 

estofada. O S. Roque e o S. João Baptista, de 0,80, talvez, são interessantes, sobretudo o 

primeiro; são, ciententavelmente [sic] esculpturas do sec. XV, ou mesmo mais antigas. Na sala 

do Capitulo, lá continua o S. Pedro, do Mestre Affonso, que, muito provavelmente, já ninguem 

de lá consegue tirar. Estão, tambem, ali expostos um S. Pedro e um S. Paulo Renascença 

decadente, de 0m,90, e um S. Miguel
1219

, mais perfeito, de 0m,80, colorido, mas melhor do que 

os outros dois. No Museu: augmentou o numero das arcas, uma d'ellas com ferragens à indiana, 

como a nossa da "sala verde". A referida Sta. Catarina deve ser a Rainha Santa Mafalda, e diz o 

guarda que ha papeis fallando em que esta figura existia sobre o seu tumulo. Notavel, mas 

necessitada de tratamento, 1m,20. Tamboretes e cadeirões, sec. XVII. O relicario grande, do 

sec. XIII, com aplicações mais recentes, romano-gotico, dever ter 0m,60. Um diptico de altar, 

Limoges, sec. XII (?), sem esmaltes, de 0m,20. Taboas do sec. XV. Um São Thiago
1220

 em 

alabastro, sec. XVII, de 0m,25. Um esquife para Senhor Morto, em pau santo com aplicações de 

metal. Na arrecadação: uma interessante caixa coberta de couro, com ferragens, de 0m,60 de 

comprimento, que deve ser sec. XV-XVI. Uma especie de candelabro em ferro, floreado, 

curioso. Uma Senhora em madeira, de 0m,90, sec. XVII, interessantes, em que elles ainda não 

tinham reparado. Com tudo o que aqui teem, podera constituir-se um museu apreciavel. 

Esquecer dizer que, quando informam, as grandes figuras de freiras, que ocupam nichos nas 

paredes altas da igreja, são de pedra de Ança, e estão caiadas. São já uns sec. XVII, e é mais 

provavel que / sejam gesso, ou barro; vão descasca-las, parece. 

Para estes lados, deve haver outras egrejas ou capellas, dignas de serem visitadas. 

Na parede de uma casa do largo, inscripção em pedra: "Elle o sabe - Ella o sente - 1639" (?) 

- Carregosa. Perto de Oliveira de Azemeis. 5-9-37. Egreja parochial: dia de festa; nada de 

interessante. 

Oliveira de Azemeis - 5-9-37. Um pouco abaixo, na estrada nacional para Lisboa, entrando à E, 

está a Quinta da Alméo [?] do Dr. Belleza de Oliveira, com solar sec. XVII e capella, e n'este, 

no chão, à E, um Calvario
1221

 do Caminheiro, como o nosso, mas mais pequeno, e com a 

Senhora de lado, ou seja voltada para a cruz, ao passo que o S. João conserva a posição usual. É 

possivel que lhe tenham cortado o pequeno alpendre, que o nosso ainda conserva. Bellas 

arvores; lugar aprazivel e convidativo. 

- São João de Loure . Visitado em 24 de Março de 1938 (5ª feira), vindo de Coimbra por 

Agueda, ponte da Rota e outras pontes. Egreja parochial. Pobre de aparencia. Sobre a porta 

principal, a data de 1688, que é já a de uma reforma, pois que dentro na parede E da egreja, se 

acha embutida uma pedra, que reproduz, em letras latinas, uma inscripção da epoca propria, e 

que diz que a egreja foi fundada em 1284. Em um outro logar, dentro tambem, a data de 1918 

como sendo a de outra reforma. À D. baixa, capella baptismal fechada por grade de ferro 

forjado, recorte interessante, do seculo XVII, provavelmente. Talha diversa; arco cruzeiro 

coberto a talha. No alto, um Calvario em madeira pintada e dourada pouco interessante: 

provavel seculo XVII. Teve muito bôas coisas esta egreja; agora só uma cabeça de S. 

Sebastião
1222

, sec. XV, interessante em um armario, e resto de uma Trindade, pouco 

interessante. 

- Fróssos - Mesmo dia 24-3-38. Egreja parochial. Muito estupidamente embonecada em azulejo. 

Em uma dependencia da egreja, arrecadação cahotica, uma Trindade do Ca/minheiro, sem 
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cabeça. Em casa do Prior, uma Senhora do Leite
1223

, deliciosa, do Caminheiro, de 0m,25, talvez, 

que lembra a nossa pequena Sta. Catarina e a Senhora pequena da capella de Ançã. 

- Aveiro - Em 24 de Março de 1938 (5ª feira). Em casa do Dr. Gamélas, no jardim de entrada, à 

E. em um nicho, a sua Senhora do Carmo
1224

, em pedra, grande, de 1m,40, talvez, que deve ser 

um seculo XVII mas em imitação de mais antigo. Na cabeça uma coroa genero gotico; aberta, 

na mão D uma flôr em pinha; o Menino sobre o braço esquerdo. Esculptura pouco digna, mas, 

iconograficamente, curiosa. 

- S. João de Vêr - Visita em 18 de Julho de 1938. Egreja parochial - No altar do cruzeiro, à E 

uma Senhora com Menino
1225

, de 1m,20, Renascença, o manto por sobre o braço E e, do outro 

lado, um pouco preso sob o braço D. Estofado, com aplicações de massa, repintado 

modernamente. Esculptura muito interessante, um tanto amaneirada. Pia de agua benta em 

granito sem grande caracter, mas de aspecto archaico, no alto de uma columna da mesma pedra. 

Vimos, de fóra, a propriedade do avô da mulher do José Neves, com seu brasão, enlutado, sobre 

a porta. 

- Villa da Feira - Visitada, mais uma vez, na mesma data (2ª feira). O castello em reparação, 

bem planeada, é, de facto, um dos monumentos, do genero, mais interessantes de Portugal. Na 

Capella, seculo XVII, do lado de fora, encostada ao Castello, sem grande caracter: à D uma 

Senhora com Menino, de 0m,80 estylo Ilha de França, menos interessante que outras que temos 

visto, mas apreciavel, ainda assim. Do lado E um São Roque
1226

, com uma chaga, um Anjo e um 

cão, de 0m,50, seculo XV apreciavel, colorido, regularmente conservado. A Senhora, um tanto 

mutilada. 

Egreja da Misericordia - Aparatosa exteriormente, mas nada de apreciavel no interior. (a) (Vêr 

em baixo). 

- Cocujães - Tambem visitado em 18 de Julho de 1938 (2ª feira). O antigo edificio aproveitado 

em Seminario de Missões. 

Na egreja nada de interessante. Sacristia, pequeno marco prehist. e inscrip. 

(a) Egreja Matriz - Nada de interessante. Aos lados, a certa altura, numerosos santos, grandes, 

de barro, dos quaes o S. Pedro / e S. Paulo são aceitaveis. Bom azulejo seculo XVII. 

- Arrifana. Mais uma vez, em 18 Julho 1938 fomos vêr a Senhora de Manhouce. Parece um 

tanto salitrada; a cabeça no seo logar, mas separada do tronco. 

- Aradas - Freguezia de S. Pedro das Aradas. Vimos a Egreja  em 18 de Julho de 1938 (2ª feira). 

No interior, nada de notavel. Mas, na frontaria, em um nicho, no alto, um delicioso São 

Pedro
1227

, do Mestre Affonso, sentado, bárba caracteristica e conhecida, côroa inteira, manto em 

liso sobre a frente; na mão D o Mundo, na E as chaves, inteiras. Deve ser do estylo do nosso da 

"sala verde", mas um tanto maior. A branco. Na posição em que está, tem o Sol sobre elle uma 

grande parte do dia. Bom exemplar. 

- Bom Sucesso - Capella, visitada na mesma data. Na sacristia, sobre uma meza, ou semelhante, 

uma Senhora com Menino, em fatia, seculo XV (1m,00), pouco perfeita, mas apreciavel. 

- Ilhavo - Museu. Na mesma data. Nada de interessante, sob o ponto de vista que me interessa. 
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- Vacariça - Perto do Luzo. Visitada em 5 de Setembro de 1938 (2ª feira). Existia aqui um dos 

mais antigos conventos de Portugal. Ainda se observa, ligado à egreja, um corpo de edificio 

visivelmente antigo, embora modesto, cujas pequenas janellas mostram ser as das antigas cellas. 

À parte isto, nada parece restar do antigo estabelecimento; as terras que deviam constituir a 

cerca estão hoje, como é natural, na posse de particulares, e d'ella devem ter feito parte algumas 

varzeas, ferteis que se veem no caminho para a egreja. Algumas outras quintas, muito 

arborizadas, terão feito, talvez, tambem, parte d'ella. Em um largo, uma reprodução, 

modernisada, do antigo pelourinho com as armas da povoação, nas quaes figuram dois baculos. 

Egreja parochial. Nada de notavel, pobre e desarrumada. Tecto em caixão, apainelados, com 

scenas da Escriptura, mal pintadas. Alguma talha nos altares. Na sachristia, em uma especie de 

armario sem portas, um prato de esmolas, grande, estylo "armas", sem legenda, bem 

conservado. /  

- Moita (da Anadia). Novamente visitada, a Egreja, em 5 de Setembro de 1838. O S. Thiago, 

orago, é, realmente, uma esculptura notavel. Chapeo, com a concha à frente, um pouco 

inclinado para traz; a bolsa, a tiracolo, do lado E, com tres borlas, pelo lado de baixo. Talvez um 

Mestre Affonso, mais duro do que o costume, mas muito caracteristico. Na arrecadação, 

continua o S. Vicente, mas não vejo já o Espirito Santo
1228

, que mencionei na nota anterior. 

-
1229

 Luzo - Estivemos na Egreja parochial em 4 de Setembro de 1938 (Domingo), embora já por 

aqui houvessemos passado, mais de uma vez. Nada de notavel, salvo uma cruz processional, 

sec. XVII, de prata, uma bôa peça que vimos na procissão, que n'este domingo se realizou. 

- Bussaco - Na Capella da Victoria e Almas, que existe não longe do Monumento da Guerra 

Peninsular, nada de interessante, exceptuados alguns paramentos bordados a matiz, feitos no 

Oriente, India ou China, e que se observam em vitrines, encostadas às paredes interiores da 

Capella. O Museu mal conservado, contem recordações da batalha do Bussaco e algumas 

gravuras interessantes. 

- Valle da Mó - Povoação a 12 ou 14 Kil. do Luzo, sobre uma estrada, incompleta, que vae a 

Boialvo. Visitada a 5 de Setembro de 1938 (2ª feira). Restos, muito reduzidos, de um convento. 

A Egreja, que subsiste, em um alto sombreado por alguns cedros, nada contem de muito 

interessante. No altar-mór uma Senhora da Piedade, do typo usual, mas já um sec. XVI ou 

XVII, um tanto grosseira; em um altar à E um S. Sebastião, 
1230

sec. XV, de formas finas, 

embora sem nada de muito especial. A entrada, que corre a Oeste da serra do Bussaco, a meia 

encosta, é curiosa, por os terrenos marginaes serem muito povoados de medronheiros. Terra 

quente, com aspecto pouco vulgar. 

-
1231

 Vagos. Na capella de Sto Antonio, a que fica à D de quem vem do Norte, entre Ilhavo e 

Vagos, a Sta. Catarina
1232

, que se vê à D. no altar é uma esculptura notavel do Mestre Affonso. 

Coroa per/feita; só a cara do rei é que parece estar um tanto deteriorada. Nunca lá entrei, mas o 

exame é facil pelas janellas aos lados da porta. A forma da capella é muito curiosa: cylindrica, 

capela semi-esferica, armarios em toda a roda (15 de Setembro de 1938). 

- Povoa do Passo - Visitada em 14 de Setembro de 1938 (4ª feira). Pequena povoação à E na 

estrada de Aveiro a Angeja, a pequena distancia da primeira. Ou só Passo. A Capella, embora 

reformada, deve ser muito antiga. Na frontaria, em um nicho, um S. Lucas (segundo elles 

dizem), tosca imagem pequena, de um santo sentado, parecendo ter um livro sobre os joelhos, 

com barba e bigodes, à Kayser, a tinta preta. No interior, à E do altar, uma Senhora da 

Alegria
1233

, de 0m,90, colorida. É uma curiosa esculptura, no estylo de uma que temos muito 
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repintada, que parece querer imitar a do Mestre Pero. Da cintura para baixo, sobretudo, com as 

suas pregas maneiradas, pés em bico e toda a maneira d'elle. Firmal; a Senhora tem a mão D, 

inclinada para baixo, sustentando a conhecida flôr; o Menino está sobre o braço E, bastante de 

face e apresenta entre o joelho e o pé a disposição da ternura, que conhecemos. A corôa 

subsiste. Esculptura muito curiosa, pelas caracteristicas que indiquei, apesar de ser um tanto 

tosca, ou pouco cuidada, de factura. 

A E do altar, sobre misula, um interessante Espirito Santo, muito differente dos conhecidos. De 

0m,60, colorido. Na base, à sua D um menino de joelhos; as mãos do Pae levantadas, abertas, 

não agarram a cruz, em vez da pomba, uma especie de corda com seis ou sete cabeças, que 

parecem ser de crianças (?) que estejam dentro d'elle, ou cobertas. A factura é delicada. 

Aproximar do Espirito Santo da Egreja d'esta invocação em Leiria e da curiosa imagem de 

Ameão de Cima. Em um outro altar, á D. uma Senhora da Memoria 
1234

, que dizem ter sido 

encontrada por pescadores. É uma pequena (0m,50) imagem, bastante tosca, colorida, mas cujo 

Menino parece ter querido imitar o da imagem grande. 

Esta ultima é cavada mas entra, e vae em andor, na procissão. /  

- Alumieira. De passagem para Ovar, em 14 de Setembro de 1938. A Egreja matriz nada 

apresenta de notavel. Freguezia de Loureiro. 

-
1235

 Ventosa do Bairro. Visitada em 4 de Abril de 1939. Estivemos, com A. Viana, em casa de 

um sr. João Navega, que tem capella; no exterior sobre a porta a data de 1698. Retiradas da 

capella, alem de muita talha, uma imagem da Senhora da Piedade, dois anjos tocheiros 

pequenos, e uma columna, que servio a um Christo, com caras de anjos no topo, à roda. É d'aqui 

que foi a Santa Clara, pequena. 

- Aveiro. Museo. Nova visita, em 1 de Setembro de 1939, dia da declaração de guerra. A 

impressão é a mesma da visita anterior, mas não vejo, agora, certas peças, que então achei 

interessantes. O tecto da antiga cela de Sta. Joana, baixo e caracteristico, seria de adaptar, 

talvez, em alguma das salas da nova casa. No 1º andar (grande desarrumação, em vista do 

arranjo final, em um altar pequeno, um S. Gonçalo, de madeira, de 0m,20, sec. XVIII. Um S. 

João Baptista, da mesma epoca, de 0m,40. Dois archanjos do sec. XVIII, de 1m,00; uma 

Senhora do Rosario, bem estofada, com suas contas, flamenga; uma Senhora da Conceição
1236

, 

sobre anjos do mesmo periodo. O retrato da Santa em pintura do seculo XV; um outro em que 

está com o sobrinho, D. Jorge, filho natural de D. João II, e alguns outros quinhentistas, 

interessantes. O Christo do côro alto
1237

 é nitidamente, um sec. XIV ou XV, muito interessante. 

Bons paramentos, entre os secs. XVI e XVIII; tecidos alcachofrados. Na secção de esculptura 

em pedra, um Santo Antão, de 1m,00; um Espirito Santo do Caminheiro, um outro
1238

 de typo 

tambem nosso conhecido. Sino gotico com a data de 1476. 

- Calpão ou Galvão (?) - Egreja parochial. Entre Mira e Vagos; visitada em 15 de Agosto de 

1940: nada de notavel. 

- Vagos - Capella de Sto Antonio. Em 15 de Agosto de 1940, a capella estava aberta, e pudemos 

entrar e vêr, de perto, a Sta. Catharina
1239

, que é, de facto, um lindo exemplar de Mestre 

Affonso, de 0m,83, razoavelmente colorida. Bella peça. 
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- Ribeira de Fragoas. Que conseguimos attingir, finalmente, em 17 de Agosto de 1940, pela 

estrada que, de Albergaria-a-Velha vai a S. Pedro do Sul (è interminavel), e virando ao norte 

onde indica a direcção de Valle Maior. Egreja parochial. Na frontaria um São Thiago
1240

, o 

orago, a branco, que parece Caminheiro e é uma deliciosa / esculptura do typo conhecido, mas 

mais delgada, com chapéo sobre o alto, cerca de 0m,60 (?). Um amôr! Na arrecadação, à D., na 

egreja, retirada do culto, uma Sta. Catarina
1241

, de 0m,50, do Caminheiro, mal colorida, do typo 

das nossas. No chão, a um canto, um Sto Antonio e S. Roque, pouco interessantes. Na parede da 

egreja, à E a inscripção com data de 1666. Não vi detraz do altar, a Sª Renascença, que o 

Saraiva dizia lá estar. 

- Barcouco - Alcança-se por um desvio, à E da estrada que vae para o Porto, a 2 kil (da estrada 

real). Antes de lá chegar, uma capella de S. Thomé, com alpendre; santos, entre os quaes o 

orago, sem importancia. 

Egreja de Barcouco. Em 14 de Setembro de 1940 (4ª feira). Deve ter sido uma terra importante, 

de que a egreja dá ainda mostras. Sobre a porta principal uma inscripção, provavelmente sobre 

fundação e reformas, que cita as datas de 1736 e 1750, esta ultima a residuo. O arco do altar-

mór mostra uma moldura de bom aspecto de oratorio, em talha larga, em que ha dois anjos bem 

lançados, sobre misulas; parece ter-lhe sido tirada a douradura. No altar da E uma imagem em 

pedra, da Sª da Piedade
1242

, de 0m,90, talvez sec. XVII, primeiro, mal pintada. Na sachristia, 

duas pedras que pertenceram à "egreja velha", que parece ter existido no sitio onde aqui está um 

moinho de vento. Uma d'ellas diz: "Esta he a propria inscripção que estava na porta da igreja 

antigua"; a outra que deve ser aquella a que a primeira se refere e que termina pela "era de 

M.CCCLVIIII (1359?). Pia baptismal manuelina, floreada, nova, com data de 1917. Alguns 

paramentos de lavrado branco. 

- Pizão - 2 kilometros mais adiante. Visitada na mesma data.  

Capella de S. Matheus, nada de interessante. Um pouco adiante, pequena ermida com uma 

pequena Senhora, embrulhada em um pano de linho estampado (?) antigo. Em uma e outra, 

nichos renascença sem interesse. Perto, uma outra pequena ermida, sem nada. 

- Aguim - Visitada <Vêr adiante>, pela 2ª vez, em 4 de Setembro de 1940 (4ª feira). Fomos, 

especialmente, para ver a capella da casa solarenga de D. Albertino Portella, em cuja capella, 

segundo o Saraiva Nunes existe um retabulo Renascença interessante, mas não foi possivel, por 

/ elle estar na Curia. Egreja parochial - Ver noticia anterior. Na torre do relogio a data de 1846. 

A "Sª do Ó velha", que é, evidentemente, ja uma substituição da primeira, pode ainda ser um 

seculo XV, mas adiantado. Conserva a corôa, talvez incompleta. O S. Miguel
1243

, que já alli 

mencionei, passou da sachristia, à E, para uma meza à D da Capella-mór. É um bello exemplar, 

talvez com 0m,80, do typo de que temos varios exemplares, mas muito completo, alto, fino, 

muito estylisado. D'este typo é um ds melhores, senão o melhor exemplar que tenho encontrado. 

Razoavelmente pintado. Capella de S. José. Construcção contemporanea; santos modernos. 

- São Matheus - Terra logo depois de Mogofores, na estrada que vem a Vagos. Em 4 de 

Setembro de 1940, capella que não pudemos visitar. 

- Ancas - Mesma data. Egreja parochial. Sobre uma porta lateral, a data de 1689. No altar, à E, 

uma pequena mas deliciosa Senhora com Menino (da Assumpção), de 0m,60, do Mestre 

Affonso, muito delicada, cambrée, muito perfeita, com a s sua côroa. Pintura rasoavel. Bello 

exemplar. À E, um Sto. Amaro
1244

, sec. XV ou XVI, de 0m,80, um tanto grosseiro. Na sachristia 
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um Christo
1245

 em madeira, que parece sair nas procissões, de 0m,90, feições um tanto 

irregulares, mas com laço do genero do de Sebal, mas pequeno, e com todos os caracteres de ser 

um sec. XV-XVI. Interessante. Fora uma alfarrobeira agradavel. 

- Moreira da Gandra - Visitada, tambem, em 4 de Setembro de 1940 (4ª feira) - Egreja 

parochial. Em um altar à E, uma Senhora da Conceição
1246

, do genero da figura que se comprou 

perto de Condeixa, assente, em pé, sobre o que parece uma lua, mãos postas, pregas a direito, 

manto de que se veem, caindo direitas, aos lados as suas abas. Talvez 0m,80. Curiosa. Em altar 

à D, S. Sebastião, que embora tenha já os braços, um para cima e outro para baixo, pela posição 

que tem, inteiramente de face, falta de anatomia e nenhum amaneiramento, feições geraes etc 

mostra ser do primeiro periodo da transição <começo de) sec. XVI, portanto. De 0m,70. Na 

sacristia, embebido na parede, um curiosissimo Calvario
1247

, com um alpendre com os nossos, 

Christo muito gotico, com seus pés espalmados e apostos assim: , em posição mais que 

forçada, braços inteiriços com fim nas mãos. As outras duas figuras menos caracteristicas: a 

Senhora de perfil, o / S. João, muito genero Caminheiro. De 0m,90 (Vêr adiante). 

- Lamarosa - Visitada em 4 de Setembro de 1940 (4ª feira). Egreja paroquial. Deve ser 

importante, já pelo seu volume, já por outras indicações. Na frontaria, em um nicho bastante 

maior do que elle um S. Simão
1248

, a branco, de 0m,70 (?), na mão D pau, ou baculo, com cruz, 

na E livro aberto; manto traçado à E. É um primeiro Caminheiro, cuja cabeça é exactamente 

como a do nosso 1º exemplar. Está a estragar-se este excellente exemplar. Em uma porta lateral, 

a data de 1757. Não entramos, porque o filho do sacristão, que tem uma venda (o pae, creio eu) 

não longe da egreja, disse que o pae saira, levando a chave. 

Em um nicho por cima da porta desta venda, um Santo Antonio, um tanto grosseiro, mas que 

parece gotico. De 0m,60 (Vendido). 

- Bustos - Sempre na mesma estrada, e data. Capella com valor 

- Ainda Amoreira da Gandra. Um sr. Antonio, de 34 annos, que trabalhou muito tempo em 

Lourenço Marques, Chitato etc comprou aqui duas casas asolarengadas, uma das quaes, em 

logar fora da casa das Tornas, e é agora merceeiro e, ao mesmo tempo, proprietario rural de 

certa importancia. Em uma pequena capela anexa, algumas imagens sem valor, mas numa 

d'ellas, a Senhora do Parto, de 0m,40 talvez, epoca indeterminada, que apresenta o Menino 

originalmente, sobre uma almofada, ou toalha (?). 

- Ouca - Na mesma estrada, a seguir. Não vi egreja ou capella. 

- Baco - O mesmo 

- Sôza - Mais adiante, antes de Vagos. Visitada na mesma data. Egreja parochial - Grande. A 

estrada passa-lhe por detraz da abside, em cuja parede exterior, em uma especie de nicho, seculo 

XVII (?), se ostenta um curioso S. Miguel
1249

, de mais de 1m, de espada na mão, sujeitando um 

dragão ou diabo. Trabalho primevo, mas curioso, d'aquella epoca. Colorido; o diabo pintado 

como se fosse um leopardo. No interior da egreja, uma admiravel Senhora coroada
1250

 com 

Menino, de 0m,80, do M. Affonso, ou sua escola, com a particularidade de o manto cahir à 

frente, em liso, entre os pés, em vez de ser em avental. Panejamento mais artisticamente tratado, 

que o usual. Exemplar notavel, cambré, bom colorido, tambem / o rosto se apresenta um tanto 
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differente, menos redondo, mais severo. Em uma capela da D. alta, um Espirito Santo
1251

, de 

madeira, de 0m,25 engraçado. 

- Castanheira do Vouga - Egreja parochial. Vista, rapidamente, em 12 de Setembro de 1940 (5ª 

feira). Capella-mór e altares de talha sec. XVIII, branco e ouro; tecto de paineis pintados. Nada 

vi de interessante, em imagens, mas pode ser que haja qualquer cousa arrumada. 

- Sto. André - Visitei a Capella d'este nome, à E da estrada de Vagos a Mira, em 1 de Setembro 

de 1943. Ha muito que tencionavamos vir ve-la, sempre sem tempo, ou oportunidade para isso. 

O edificio sem interesse, Em um nicho à E um Sto. André, de 0m,60 com cruz á D.; principios 

do sec. XVI, pouco interessante. 

- Aveiro - Em 1 de Setembro de 1943, estivemos, mais uma vez, no Museu, que continua em 

obras. Terá de ser visto, em pormenor, terminadas ellas. Internamente tectos, que conviria 

fotografar, para servirem de modelo para os nossos futuros. Na Egreja, abrangida pelo Museu 

muito curiosa a porta principal, pelo lado de dentro, com suas dobradiças em ferro forjado. No 

Museu o Christo
1252

 do coro alto, agora sem o cabello natural que tinha, por causa do pó que as 

obras levantam, continua a interessar, por ser um dos poucos exemplares do sec. XV, em 

Portugal. Em baixo, no R/chão, um Sto Antão
1253

, de 0m,90 curioso, sec. XV. Na galeria 

superior, um S. Gonçalo
1254

, em madeira, de 0m,20, sec. XVII, com sua ponte, muito curioso, 

pelo pequeno tamanho. Bons paramentos, já referidos em outras visitas. 

- Avanca - Egreja parochial- Alem da visita de 1936, já n'ella haviamos entrado, de corrida, uma 

ou outra vez. Nova visita, mais demorada, em 1 de Setembro de 1945. Como construcção, nada 

de notavel. O orago é Santa Marinha que se vê na frontaria, e no altar-mór. Na frontaria, no alto 

em nicho, a Santa
1255

, em pedra, de uns 0m,80, talvez, cambrée, na mão D. uma espada de ponta 

para baixo, na E um livro; aos pés, à E. o fornilho em que foi martyrizada. Restos de coloração; 

corôa, talvez de outra substancia, posta mais tarde. Deve ser um sec. XV avançado. A mesma 

santa se vê no altar-mór, à E, alta, fraca escultura, do sec. XVII ou XVIII. À D no altar-mór um 

Santo Antonio
1256

 das pedras, com o seu taleijo e na mão D. um pão; na E o Menino, / sobre um 

livro; na base, dois anjos em pé com os braços em gestos. Esculptura regular do sec. XVIII (?). 

Por detraz da tribuna, seis imagens  de pedra e de madeira, sem interesse, e uma cruz 

processional de latão, pequena, seculo XVI, flordelisada. Na Sachristia, que vimos, nada de 

interessante, mas não vimos uma outra sala, à D. onde parece que se reune a Confraria ou coisa 

parecida. 

-
1257

 Tamengos - Nova visita, estrada da Curia, em 26 de Agosto de 1946. Egreja parochial. No 

adro, quatro grandes arvores, uma das quaes parece ser uma olaia, e outra, com um tronco 

grossissimo e oco, são soube o sacristão dizer-nos o que era! No altar-mór o S. Pedro é um 

Mestre Affonso, do typo conhecido, mas menos perfeito que alguns dos nossos. À D o S. João 

Evangelista
1258

 com ares de João de Ruão (S. Paulo do Marco) mas pouco perfeito. Na Capella-

mór, à D a Senhora da Conceição em a sua maquineta propria, forma um conjunto realmente 

interessante. A maior parte da montagem electrica está desarranjada. 

- Moita (da Anadia) - Nova visita em 26 de Agosto de 1946, mas não pudemos ver a Egreja 

parochial, porque o Padre não estava, e ninguem tinha a chave. Antes, havia sempre, aberta a 

porta que fica ao fundo do corredor entre o muro exterior e a parede do templo. Por uma grade, 

vimos que o Padre juntara na arracadação (ou sachristia?) as imagens fóra do culto, das quaes só 
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se via bem o S. Vicente, que é um seculo XV, mas pouco perfeito e a Trindade e o Santo 

Antonio
1259

, de perfil, pelo que não foi possivel aprecia-los; no entanto, a Trindade dava a 

impressão de ser a mais interessante das santas imagens agrupadas. Muito desmazello no 

terreno por detraz da egreja. O cruzeiro não tem Christo, ou melhor, a cruz do alto da columna 

desapareceo (ou já não existia em 1935 - vêr atraz). 

- Aguim - Visitado, mais uma vez, em 26 de Agosto de 1946. Egreja parochial - A "Senhora do 

O antiga" ! é uma imagem do Caminheiro, incontestavelmente, com Menino sobre o braço E. 

Não foi possivel subir à tribuna, mas algumas das feições percebidas pela porta, um sobre manto 

deixava a descoberto / revelava aquella origem. O S. Miguel
1260

 sempre o mesmo amôr, e no 

mesmo logar: sobre uma meza, à D na capella-mór. 

- Monssarros - Em 26 de Agosto de 1946, na estrada da Anadia para o Luzo, uma capella, que 

não podemos visitar por não se saber da chave. 

- Fermentellos - Em 8 de Setembro de 1946 (Domingo), vindo pela estrada de Oliveira do 

Bairro a procurar uma passagem para alcançar Requeixo (agente Taresa de Meyrelles Lobo), 

mettemos por uma má estrada, à D. alcançando, ao cabo de uns 3 ou 4 kilometros, um sitio de 

onde se via a Pateira de Fermentellos, que ficava à nossa D e, do lado de lá d'ella, um logar com 

egreja, que tem aquella designação, e conviria visitar, tomando, n'aquella mesma estrada 

principal, uma outra estrada (má) que fica mais para o sul d'aquella que tomámos acima, para 

Requeixo. 

- Sampaio - São Paio ou São Pelagio - N'aquelle dia e viagem. Logar aprazivel, muito cultivado 

e arborizado à beira da Pateira de Fermentellos - Não longe da Egreja parochial, um cruzeiro
1261

, 

coberto, formado por uma columna renascença, tendo sobre o capitel a cruz e um Christo de 

saio já movimentado, e a certa altura da columna do outro lado, uma Senhora da Piedade. A 

data, de 1701, mostra que se trata de um trabalho a que o auctor quiz imprimir um certo sabor 

renascentista. A Egreja é um grande edificio, com portada trabalhada em granito e a data, de um 

outro lado da cimalha, de 1750, e mais dizeres que não distingui. Em um nicho, n'essa fachada, 

uma imagem em pedra, de uns 0m,80, que dizem representar São Pelagio
1262

. Cabeça 

descoberta, cabellos com caracoes baixos, dalmatica; na mão E um livro, na D um alforge; a 

cabaça está em seu lugar, mas vê-se que se partio do tronco. Imagem interessante, que deve ser 

do M. do Caminheiro. 

No interior, em um altar à E do cruzeiro, no alto, uma Trindade em madeira, do sec. XVI ou 

XVII, com a pintura da epoca. E em um altar do corpo da egreja à E / um pequeno S. 

Pedrinho
1263

, de 0m,40, com restos de coloração, miudinho, com carinha de pessoa zangada, 

delicioso, o do nosso Amigo Caminheiro. Do mais caracteristico e precioso que temos 

encontrado. Tambem, em um outro altar, um painel das almas, em madeira, sem grande valor. A 

egreja está afastada da povoação, porque parece que esta foi deslocada, do local onde antes se 

encontrava, para aquelle em que hoje está, para fugir a uma epidemia de gado (?). Lugar muito 

interessante, como paysagem tambem; gente delicada. 

- Requeixo - No mesmo dia de 8 de Setembro de 1946 (Domingo). Perto de São Pedro, e 

morada da Teresa Lobo. 

Capella de Santo Amaro - No altar-mór, à E um pequeno Sto. Amaro
1264

, o orago, talvez ainda 

do sec. XV, e do qual a Amelia diz que tinha um olhar doce, para o céo. 
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- Taipa. Um pouco mais acima, na estrada que d'aqui leva ao Eixo e Aveiro, e a qual será 

preferivel tomar se, alguma vez mais se pretender vir aqui. 

Capela da Senhora da Almieira (ou Alomieira?). 

No altar-mór a tribuna, uma Senhora com Menino,
1265

 muito repintada, mas que se vê bem ser, 

ainda, um M. do Caminheiro. Era levada em procissão, pelo que parece que terá sofrido 

qualquer avaria. 

- Eixo - Passámos aqui, mais uma vez, à volta de Requeixo, em 8 de Setembro de 1946 

(Domingo). Lembro-me de ter vindo aqui, por indicação do Saraiva Nunes, vi um S. Pedro 

"com a Mitra das Tres Ordens (!)", a qual resultou ser, apenas, uma pequena imagem d'este 

apostolo, sem interesse. Na noticia anterior, diz-se que talvez haja santos atraz do altar, mas não 

pude procura-los. 

Egreja parochial. Dois anjos tocheiros, com certa feição, mas sem grande interesse. Na frontaria, 

um nicho, um Santo Isidoro
1266

, de um 0m,80, bispo com baculo, seculo XV. 

- Salreu - Mesma data. A Egreja parochial, em que entrámos, pode dizer-se lavadinha, limpinha, 

rafadinha e / douradinha, sem mais nada. 

- Lamas. Em 8 de Setembro de 1946 (Domingo). Viemos aqui por uma estrada que, na altura de 

Esmoriz, corta para Picoto, na estrada principal de Coimbra ao Porto, e entrando depois, em 

certa altura, à D. A ideia era procurar uma imagem que o França, do Porto, me dissera ter 

restaurado para a egreja d'essa terra, e estar datada, e ser do seculo XV. Região muito pitoresca, 

como toda esta parte do districto de Aveiro. A Egreja parochial está no fim da povoação em um 

grande largo, com boas arvores; é um edificio com casas anexas, onde vive o Padre, o Revº José 

Rodrigues Ferreira, rapaz ainda novo, que, segundo diz, em seguida o sacristão, aproveita todas 

as vendas da freguesia, que parece <ser> rica, para construir escolas e mais coisas, com o que o 

sacristão não concorda muito. 

Quando entrámos na egreja, estavam ao terço, e quando depois, abordámos o Padre, recebeu-

nos com cara de poucos amigos, supondo-nos pessoas que íamos para comprar imagens. 

Amansou, depois, quando lhe entreguei um cartão, com o meu nome e qualidade; convidou-nos 

para cada, onde queria, por força, que comessemos coisas feitas pela Irmã, e prometeo ir visitar-

nos a Lisboa. É incontestavel que o homem tem iniciativa e é cuidadoso, mostrando-se a egreja 

muito bem arranjada. O Altar-mór é todo em talha, bem trabalhada do sec. XVIII, que elle fez 

encerar inteiramente, por os dourados estarem já muito estragados, com o que a talha só ganhou. 

No cruzeiro, tem dois outros altares, de talha dourada, tambem sec. XVIII, que o Padre diz 

terem-lhe sido dados pelo Baltazar de Castro, em um dos quaes collocou uma especie de alto 

relevo colorido figurando S. Thiago em guerra contra os mouros. É interessante, e parece ter 

vindo da Sé do Porto. A imagem do frontão está no altar-mór, na base da tribuna, à E. e pude 

examinar as letras que tem no véo. Terá os seus 1m,60 de altura, e representa uma Senhora com 

corôa, com o Menino sobre o braço D estando elle voltado de face para nós. Manto avolumando 

sobre o ventre, / e passando por sobre o braço E. No soco trem quatro letras (?) goticas, que são, 

pouco mais ou menos, isto: , que parece ser o que o França considerou como 

data. Diz o Padre que a imagem é muito pesada e supõe que seja feita de carvalho. Lembra a 

nossa flamenga, da salla vermelha, e é, sem duvida, um exemplar interessante, embora o 

restauro lhe tenha tirado o caracter. Diz o Padre que a sua ideia era não a restaurar, mas que o 

Povo insistio, visto ser ella a Padroeira, e elle teve de emmendar. Em uma especie de 
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arrecadação do lado D da tribuna, uns santos arrumados, um dos quaes um Santo Antão
1267

, dos 

seus 0m,60, que não era máo. 

Na estrada Esmoriz-Picoto, antes de descer para Lamas, à E um enorme cedro. Toda a região 

muito pitoresca. 

- Aradas. Em 17 de Setembro de 1946 (3ª feira). Descendo de Aveiro, ocorreo-me ir vêr o São 

Pedro, e metemos pela estrada da Palhaça, quando deveriamos ter seguido a principal e, antes de 

Ilhavo, metter à E para a egreha, que está um tanto afastada da povoação. No interior do 

edificio, em um altar da E está, uma Trindade em pedra do sec. XV-XVI. No exterior, o 

conhecido São Pedro
1268

, a respeito do qual só resta a dizer (vêr antecedentes) que é mais esguio 

do que o nosso, e que este é mais delicado. 

-
1269

 Ovar. De novo, aqui parámos em 7 de Setembro de 1947 (Domingo). Capella da Senhora 

da Graça, que dizem vae ser demolida para installação de um mercado! A Senhora da Graça está 

no alto da tribuna, e é uma imagem quinhentista, sem grande merecimento, colorida, de 0m,80, 

talvez, collocada no canto de um enorme, e interessante, resplendor em talha dourada. No altar-

mór, toda a armação é em talha plateresca, dourada e a côres, como retabulo - em relevo de 

scenas religiosas: a Annunciação, a Adoração dos Magos, o Nascimento e logo acima do altar, 

dois pequenos curiosissimos relevos de Adão recebendo a maçã de Eva, de um lado e, do outro, 

a expulsão. /  

Districto de Vizeo 

- Santar. Solar do conde de Santar. O fundamento deve ser muito antigo, foi, provavelmente, 

como muitos outros, reconstruido no sec. XVIII, e sofreo, e está sofrendo, presentemenete 

ainda, grandes ampliações, e aformoseamentos. 

Alguns paineis de azulejos interessantes, entre os quaes, um a azul, do lado interior do portão da 

entrada, que representa a Sagrada Familia, com o Menino, a sair de uma cama, ao que parece, de 

corôa na cabeça. Alguns lambris de azulejo seculo XVIII, curiosos pelo desenho e côr. Um par 

de jarras grandes da V. A. com pinturas e dourados, curiosas. Um serviço de mesa China, que 

não é máo. Boas pratas. Cozinha em frente sob alpendre, interessante. Na capella: à D do altar-

mór painel de azulejo polycromo representando a Adoração da Hostia, verdadeiramente notavel, 

seculo XVII ou talvez mesmo, XVI; grupo em marmore de Carrara, de Sta. Anna Sª e Menino, 

atribuido a Boticelli (?), no qual a figura da primeira está bem tratada - o Conde atribue-lhe um 

valor extraordinario, mas como Renascença, não é superior. 

Algum bom azulejo seculo XVII. Excellente a recepção do dono da casa, e o espirito que o guia 

na reconstituição do seu solar. Ha outras casas particulares interessantes que não vi. Visita a 4-

9-33. 

- Abrunhosa do Ladário. A 12 kilómetros de Mangualde. Para a alcançar, toma-se a estrada de 

Vizeo, e vira-se à D, depois da ponte de Fagilde. Freguesia de S. Miguel, capella da Sª da 

Esperança. Adro com oito enormes cedros, bellas arvores, que devem datar da fundação da 

capella. Festa a 8 de Setembro. Altar em talha do sec. XVII (?), notavel, e tecto genero 

"caixilho-pinturas". A imagem da Senhora, em madeira, de 1m,50 é notável, tambem. Parece ter 

sido construida pelo Bispo Luiz Bandeira Galvão em 1776. A guarnição em talha, do arco 

cruzeiro, assim como as galerias superiores dos altares, interessantes. É guarnecida a azulejo 

azul, do sec. XVIII, com a particularidade de apresentar scenas profanas, e ter a assignatura 

"Theotonio dos Santos o pintou em Lxª". Na sachristia um christo em madeira. Alguns 

paramentos interessantes, entre os quaes uma casula Luiz XIV, tecido bordado a oiro, com 

ramagens, sobre fio de prata. No atrio, azulejo de figura solta. 
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O conjuncto é interessantissimo, e mostra que a egreja, ou capella, foi construida, e dotada, com 

cuidado e riqueza. As arvores, que a cercam, contribuem, grandemente, para a belleza e 

amenidade do local. Visita em 4-9-33. 

- Mangualde - Solar dos Anadias. Interessante casa senhorial, com sua matta e capella. Esta, do 

seculo de S. Bernardo, do sec. XVII; tres campas, uma d'ellas / com escudo. Muito mais haveria 

a dizer sobre esta interessante casa, o que farei, um dia, depois de um exame mais demorado. 

Egreja da Misericordia - Conjuncto verdadeiramente interessante visto do exterior. Fundada por 

Simão Paes do Amaral, em 1724. No interior, paineis de azulejo azul sec. XVIII; tecto da 

capella-mór de caixilhos-pinturas; a campa de um Paes do Amaral; tocheiros do typo usual nas 

egrejas do Norte. Na sachristia, existem dois bons tapetes de Arrayolos, do sec. XVIII, em azul 

e amarello, com albarradas e a custodia, que devem ter servido de cortinas. Visita em 3-9-33. 

Egreja do Senhor dos Passos. Fundada pelo mesmo Simão Paes do Amaral em 1732. No 

interior, à E tumulo do fidalgo. A talha da capella-mór é interessante. Visita em 3-9-33. 

Egreja matriz - Fundo romanico, muito alterado. Fora, perto d'ella, uma arca tumular das que 

teem a cavidade para descansar a cabeça, e uma pedra com uma cruz esculpida (cabeceira de 

tumulo?). No muro exterior do edificio, à D de quem olhar para elle (collocado em frente da 

porta principal) uma pedra com lavor curioso. Visita em 3-9-33. 

Quinta de S. Cosmado. Dizem que n'ella existe uma pedra com lavor egual ou parecido. 

Egreja da Sra. do Castello. Construida pella familia Anadia em 1833, para substituir uma 

capella, que existia mais abaixo, na encosta do outeiro, e de que ainda restam vestigios. Dizem 

que era muito antiga, o que é possivel, mas as pedras e os azulejos azul-amarello, que se 

encontram, acusam uma reforma do sec. XVII. Foi sempre logar de romaria muito concorrida; o 

"Ermitão", um homem velho, que se ocupa da egreja, mostra, ainda, o logar de uma antiga 

fonte, agora seca, onde os chagados da região vinham pintar, avivando-as, as suas feridas, para 

melhor esmola obterem. Dizem, tambem, que a Sª do Castello, que agora se vê no alto do altar-

mór, era a mesma que existia na capella antiga, e que é do tempo dos mouros, etc. A verdade é 

que se trata de uma imagem
1270

 do sec. XIV ou XV, mas verdadeiramente notavel, e que foi, 

para mais, uma surpreza muitissimo agradavel. É de pedra, de Ançã, provavelmentem e, apesar 

de muito restaurada, com pintura moderna e olhos de vidro, constitue, ainda, um dos exemplares 

mais notaveis da estatuaria da epoca. Está sentada, como as Manas, e o Menino faz menção de 

escrever em um papel que tem sobre os joelhos. O / rosto da Sª parece-se, muito, com o da "Sª 

do Altar-Mór" da Sé de Vizeu; a aparencia geral, panejamentos, etc fazem crêr que terá saido 

das mãos do Mestre que fez aquella, embora n'esta se revele maior cuidado ou, talvez, uma 

perfeição que acusaria epoca posterior (?). Indispensavel um estudo mais minucioso. 

Mais abaixo, uma capella, de escadório com Virgem
1271

 em pedra do seculo XVIII, que me 

pareceu interessante. Visita em 3-9-33. 

- Vizeu - Sé. Interessante construcção do seculo XVI. Curiosas as abobadas e as nervuras em 

nós. Altar mór em talha e, n'elle a "Sª do Altar-mór"
1272

, de pedra, de Ançã, provavelmente, com 

Menino, colorida, de 1m,20. O rosto, com as faces mais cheias que o usual, interessante. É um 

bom exemplar do sec. XV. Na Capella de S. João, um grande Christo em marfim. Na capella do 

Espirito Santo do cruzeiro, talha Renascença, de 1571. Na sachristia, onde estiveram os quadros 

de Grão Vasco, hoje no Museo, tecto pintado de 1574, alguns paramentos apreciaveis. Tenho, 

tambem apontados, por forma muito vaga, outros paineis do sec. XVII em couro (?). Ainda, um 

presepio muito complicado. 
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Na passagem para o claustro, e do lado d'este, foi posto a descoberto um interessante portico 

romanico-ogival, no alto do qual se observa um nicho com uma figura esculpida, tudo em pedra, 

de que o Julio fez o desenho que segue. Parece ser o Esp. Santo, ou a Sª e o Menino. Viu-se, 

ainda, no claustro, um retabulo
1273

 em pedra, de forma semi-circular, Renascença coimbrã, que 

está sobre um tumulo de 1567 e um pequeno altar de talha colorida. Visita em 2-9-33. 
1274

 

Egreja do Convento de Sto Antonio- Reconstrução de 1628. Muito azulejo notavel. Na capella 

mór, azul-amarello, do sec. XVII, com paineis de figuras azul e branco e a particularidade de 

ter, tambem, de um e outro lado, no alto, paineis polycromos grandes, figurando albarradas e 

pavões e, em baixo, à E, um outro com a Adoração da Custodia, tambem polycromo, e todos 

verdadeiramente interessantes. As côres empregadas n'estes paineis differem, bastante, das 

usuaes do sec. XVII e fazem, antes, lembrar, um pouco, nas côres, pelo menos, os celebres de S. 

Roque, assignados, do sec. XVI. O painel da Adoração deve medir 2m,5 x 2m. No corpo da 

egreja, paineis azul e branco com a vida de Sto. Antonio, de bom desenho e, a toda a roda, o 

caminho da cruz, com cruzes, azul e branco, de 2m, e figuras, recortadas. Altar-mór em talha. 

Um nicho em talha com imagem de Sto. Antonio. Algumas imagens em madeira interessantes. 

No azulejo de algumas das figuras observa-se uma irisação [?]. Visita em 1-9-33. Repito que os 

azulejos da capela-mór são do mais interessante que tenho / visto. 
1275

 

Largo da Egreja do Convento de Sto. Antonio. Quem está junto à egreja, aí, do outro lado do 

largo, sobre a porta nº 406, ao lado de uma sacada, um baixo relevo da Sª da Conceição de 

0m,90x0m,80, qie me pareceo interessante (1-9-33). 

Porta dos Cavalleiros - À E da porta, para quem olha da Egreja, no alto sobre um passadiço, ou 

cousa parecida, alojada, vê-se (vi mal) uma imagem em pedra, de boa epoca, que deveria 

examinar melhor (1-9-33). 
1276

Em 14-7-38. É uma Senhora com Menino, sec. XVI, má 

esculptura. 

Muzeo de Vizeu. Verdadeiramente notavel, bem organisado e dirigido, por Francisco <Cruz> 

Moreira. Importante secção de arte contemporanea e, excepcional, a parte antiga com aos 

grandes quadros do G. Vasco e de Jorge Affonso. Muitas peças notaveis, que não podem ser 

todas aqui individualisadas. 

Na galeria alta do claustro, algumas esculturas interessantes, que teriam de ser examinadas mais 

demoradamente: um S. Braz, sec. XVI, uma Piedade, uma Virgem com Menino, sec. XIV a XV; 

tambem nas salas e na escada de acesso algumas imagens
1277

 em pedra da mesma epoca. 

Numerosa e variada mobilia, com peças muito interessantes. Collecção de aguarellas, notavel. 

Cofres com esmaltes de Limoges. Algumas cruzes processionaes, valiosas, sendo uma, do sec. 

XII, a comprada ao Visconde de Pedralva, por 1.000$00, segundo diz o guarda. Duas colchas, 
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que estão dobradas, em um movel, uma das quaes do genero da antiga do J. Ulrich. Alguns 

paramentos ricos. Ultima visita em 2-9-33. 

- Lamego - Museo - Installado no antigo Paço do Bispo, junto à Catedral. Muitas peças 

interessantes, mas em defficiente installação, que agora se está melhorando, lentamente, por 

defficiencia de recursos. No capitulo das esculpturas em pedra, possue duas das mais notaveis 

Sª
s
 do Ó

1278
 que conheço, uma em pedra branca e outra colorida, e bem, que devem ser ambas 

do "Mestre Pero"; devem medir 1m,10 a primeira e 1m,35 a segunda. Esta, sobretudo, é 

verdadeiramente encantadora e está bem conservada; foi obtida pelo director Amaral, de alguem 

que a possuia na cidade. Uma cruz processional do sec. XIII. Muitos paramentos interessantes. 

Tem quadros do G. Vasco, Anunciação, Visitação e Circuncisão. Duas lampadas de prata do 

feitio das de latão, conhecidas. Tapeçarias de valor. No largo, depois da entrada, em baixo, 

esculpturas em pedra, interessantes, que terão de ser vistas com vagar, entra as quaes uma 

Piedade
1279

. Visita em 31-8-33. Ia esquecendo mencio/nar tres imagens em madeira, muito 

carunchosas, que atribuem ao seculo XII e que parece terem vindo da egreja de Balsemão 

Egreja da Sª do Desterro e S. Pedro. Interessante. Deve ser do sec. XVII. Magnifica talha 

dourada, tectos em "caixilhos e pinturas". À D na capella mór, dois grandes quadros, com boas 

molduras em talha. No altar mór, um grupo da Sagrada Familia, bom. Bons castiçaes em talha, 

com bobeches em folha. Por detraz do altar-mór, uma estante em ferro forjado, como as nossas, 

sendo mais simples. Bom azulejo azul-amarello. Visita em 1-9-33. 

Sé - Notavel, e digna de estudo especial. No altar mór, cruz em prata D. João V, de 2m, notavel. 

Um facistol, com apoios em bronze, do typo conhecido. No primeiro altar À E, uma imagem de 

Sta. Izabel
1280

 do sec. XVI. Na sachristia, guardam-se alguns ricos paramentos, que vimos mal, 

mas entre os quaes ha varios do sec. XVI, encarnados, diversos objectos em prata, offerecida 

por Diogo Osorio de Castro; outra cruz processional D. João V, com a base muito trabalhada; e, 

ainda, uma outra offerecida por um bispo D. Miguel. Vê-se, tambem, alli, uma imagem em 

madeira da Sª das Victorias
1281

, de 1m,0, do sec. XVI. No claustro, a capella de Sto. Antonio, 

em talha e a de S. João Baptista com imagem do santo em madeira. Existe, aqui, uma notavel 

grade de ferro forjado, muito historiada, com figurações dos santos S. Martinho, S. Lourenço e 

S. Nicolau e dizeres, do seculo XVI (?). 

Ainda no interior da Sé, um frontal em prata, na capella do SS e, no altar da Sª do Rosario
1282

, 

uma imagem d'ella, em madeira, notavel. Enquanto percorriamos o claustro, um dos filhos do 

sachristão veio, a correr, dizer que o maluco da terra fora visto a fugir da egreja, levando, talvez, 

com elle, qualquer coisa roubada; pura Edade Média! Visita em 1-9-33. 

Egreja de Sta. Maria de Almacave. Deve ser muito antiga, romanica de / transição, como o 

mostra o portico, e a cruz que encima a fachada, e que é como mostra o 

desenho.  

Na capella mor, a imagem de Sta. Maria de Almacave, de madeira, do sec. 

XVI, notavel: a Sª com a mão no peito olha um pouco para o alto e o Menino 

olha para mais alto ainda; olhos de vidro. No altar-mór, castiçaes e cruz de 

madeira, com bobeches, interessantes. Sob o arco cruzeiro, muito alta, uma 

taboa com Sª e Menino, sobre fundo dourado, que parece italiana, e seria digna 

de estudo especial. Na capella do SS imagem em madeira de S. José e S. Jorge
1283

, pequenas. 

Azulejo do seculo XVII. Visita em 1-9-33. 
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Egreja de Balsemão - Alcançada, ao cabo de tres quartos de hora de marcha a pé; por caminhos, 

assaz ingremes e duros, em parte, depois de termos deixado o carro em uma estrada estreita, que 

vem de Lamego; ha um outro caminho, que, de Balsemão se percebe, do outro lado do vale, mas 

é ainda mais ingreme e aspero do que este, quasi caminho de cabras. É uma pequena egreja 

visigotica, muito desfigurada por alterações e aditamentos posteriores, e que começaram a 

descascar e a restaurar, mas sem continuidade. Mercê do trabalho já realisado, veem-se já 

algumas columnas de capitel coryntio, e percebe-se a sua primitiva configuração geral. No tecto 

conserva, ainda a conhecida, e muito usada para estes lados, disposição em caixilhos com 

pinturas, e as armas dos Balsemão, e tres altares na talha. No da E, uma Sª do Ó
1284

, de 0m,70, 

que deve ser da escola de Mestre Pero, embora menos cuidada, que a do Museo de Lamego, ou 

que a de Monte-mór-o-Velho. Notavel, uma grande arca tumular de um bispo, com estatua 

jacente, em granito, trabalhada em toda a roda, mesmo na parte em que devia assentar a uma 

parede, e assente sobre leões. No chão, quatro campas com armas. Nas paredes, varias pedras 

com cruzes e lavores diversos. Um dos altares assenta sobre um anjo romano. A um canto, vê-se 

uma especie de monumento em madeira, contendos os ossos do visconde de Balsemão, morto 

em 14-4-1804; abre-se e veemse, em monte, os ossos, já misturados. 

No exterior, veem-se, na parede N., tres escudos e uma inscripção latina "Claudio Caesare..."; 

na parede do nascente, uma inscripção latina e esta que segue: 

 Monumento muito interessante, sob / diversos pontos de 

vista e digno de estudo especial. Logar ameno e aprazivel. 

Sobre o interior da egreja, dá uma janella padiada, do antigo solar. Visita em 1-9-33. 

- São Pedro de Tarouca - No caminho para S. João. Visitámo-lo, um pouco por engano, em 31 

de Agosto ou 1 de Setembro de 1933. Egreja matriz. Portico e capiteis romanicos interessantes, 

assim como os cachorros que se observam do lado do adro. Tecto da egreja interessante, 

tambem o tumulo gotico, de um conde de Tarouca. Turibulo e outras alfaias em prata; uma 

grande cruz em prata, do sec. XVIII. Um sr. Francisco d'Oliveira Santos, que alli encontrámos, 

fallou-me em uma monografia interessante do Pe. Vasco Moreira, intitulada "Monografia do 

Concelho de Tarouca" de 1924 (?), e prometteo arranja-la e enviar-m'a, o que não fez. 

- São João de Tarouca - Visitámo-la, depois de ter visto S. Pedro. Posição pitoresca, convento e 

sua egreja, situados em um valle agradavel, que se alcança, andando um bocado a pé, desde a 

estrada. Fundação de grande antiguidade, mas, aparentemente, pelo menos, pouco resta das 

primeiras epocas. Azulejo azul-amarello do sec. XVII; e a sachristia guarnições de azulejo de 

figura solta, um espelho com moldura em talha dourada, e um pequeno quadro em cobre, 

representando o Christo. Na nave D da egreja, o enorme tumulo, em granito, do Conde de 

Barcellos, com estatua jacente rudemente esculpida; verdadeiramente imponente. Aos pés d'elle, 

sobre uma columna de pedra, uma imagem da Senhora, denominada Sª da Laranja, em granito, 

enorme, tambem, rudemente esculpida, genero da Sta. Maria Maior da nossa colecção; colorido 

antigo. Em baixo, um archanjo
1285

, que me pareceo em calcareo. À porta da egreja, dois 

tumulos, do genero dos de Cette. 

Os quadros celebres estão na nave D. perto da porta principal. Verdadeiramente notaveis; e 

muitissimo deteriorados. Vêr, a seu respeito, o muito que se tem escripto. 

- Oliveira do Conde - Visitei em 29 de Janeiro de 1933 - Terra com sua nobreza. Egreja matriz- 

Capella mór manuelina. "No altar-mór, à esquerda, um S. Pedro
1286

, meio sentado, grande, de 
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fisionomia muito bem tratada, colorido de novo, tendo na mão esquerda uma chave, cuja parte 

inferior, a argola, já está partida. Talvez 0m,80 de altura. O resto do corpo menos bem tratado. 

Seculo XV, certamente. Em um altar, à esquerda, uma Senhora da Conceição, de 0m,80, 

interessante, tambem. / Tumulo gottico, mal observado, pela pressa. À direita, baixa, uma pia de 

baptismo, romanica (?) Pelourinho interessante." 

- Santa Comba Dão - Visitada (com A. Vianna) em 10 de Fevereiro de 1937, de corrida. Egreja 

parochial - Nada vi de interessante, mas conviria visita mais prolongada. Diz o Padre que por 

detraz de uma interessante machineta genero Luiz XV, muito delicada, com um Christo mesmo 

estylo, esta uma inscripção datada do sec. XIV. Em uma casa particular, arrecadada pelo Padre, 

uma Senhora da Piedade
1287

, sec. XV ou XVI, razoavel, 0m,80. Em casa do Padre, a "matar os 

microbios", debaixo de uma mesa, um tapete persa que pertence à Irmandade. Em casa de um 

particular, o sr. Gama, tapeceiro (de que?) um Christo em marfim, sec. XVIII, muito perfeito. 

Terra curiosa, accidentada, pobre de aparencia. 

1288
- Tondella - Visitada em 13 de Julho de 1938 (A terra do Sr. Rósinha). De passagem para 

Vizeo. Egreja nova. Construcção sem interesse. Em um altar da D, um Menino Jesus
1289

 em 

madeira, de 0m,40, com um ar gotico, contanto no genero d'aquelle que temos com os 

emblemas da Paixão. Egreja velha - Talhas do altar-mór e de um outro interessantes (sec. XVII) 

apesar de redouradas em oiro patinado. Em um altar à D. uma Sta. Catarina
1290

, seculo XVI, de 

pedra, 0m,40, mal pintada, mas com a particularidade de ter o rei muito saido, à sua E. Ha 

ainda, as capellas de Sta. Anna, Sto. Antonio e Sta. Eufemia, que não pudemos vêr. 

- Vizeu - Novamente em 13 de Julho de 1938 (4ª feira). 

Muzeu - Reli a informação anterior e, hoje, acho-a escassa. É claro que o Grão Vasco e o Jorge 

Affonso são sempre os mesmos primitivos de valor, mas estão sujos e mal collocados, estes 

altares tendo sido deslocados do logar em que estavam, e que passam a ser destinados ao cabido 

da Sé. Pobre em louças antigas, mesmo portuguezas, nada em China; pobre em cruzes 

processionaes, de que o proprio museo municipal do Porto tem mais e melhores: pobre em 

esculptura; pobre em paramentos (!). As secções modernas são de valor, com Columbano e 

paisagistas. Mesmo em azulejo, quasi nada. A esculptura foi toda lavada e posta sobre misu/las 

na varanda (do primeiro andar). Notavel uma Sª da Piedade, que anda em postaes e um São 

Pedro <0,80> (ao pé dos Grão Vasco) ambos do Caminheiro, este ultimo maior e mais 

importante, sendo mais interessante que o maior dos nossos; com estes deve agrupar-se um S. 

Sebastião pequeno, mas muito engraçado, do mesmo auctor. Um 

Espirito Santo de coroa fechada, com arcaturas, que elles compraram, ha tempo, e foi 
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reproduzido em gravura (aqui junta); uma Senhora do Ó, do genero do Mestre Pero, mas muito 

mais grosseira, e sem o encanto das nossas conhecidas: a mão direita falta e a E não assenta 

sobre o ventre, fica um pouco afastada d'elle - de resto parece ser nova, mas o ventre tambem 

não mostra vestigio de ella ter sido, como nas outras, esculpida n'elle. Um S. Thiago, de 0m,50 

sec. XV interessante; duas Senhoras de Mestre Affonso, uma pequena mas interessante, em 

cima de uma comoda, em uma das salas; um Sto. Antão, genero do nosso, de madeira, bom; 

uma Sta. Barbara e uma Sta. Catarina tendo, à frente, uma charrua. Um São Miguel, sec. XVI, 

grande, interessante; um Salvador
1291

, mediocre. Tudo isto, em pedra, estava no terraço, do 

outro lado, que passa, agora, aos padres. O homem mandou lavar tudo, o que junta à sensaboria 

da pedra a mediocridade de muitas das peças. Destas, uma Sta. Izabel em madeira, e um S. 

Sebastião
1292

, idem. Em resumo, se lhe tirarmos os quadros, o resto valia muito pouco. 

Biblioteca municipal - Mal installada. Alguns livros raros e incunabulos. Tive ocasião de vêr 

um exemplar completo da Ethiopia de Fr. João dos Santos, e de verificar que a portada é, de 

facto, gravada em duplo sem taboa, como as dos exemplares que me teem sido offerecidos. / 

Um exemplar em prata, do livro da "Virtuosa benfeitoria", do Infante D. Pedro, um Vita Christi 

com falta de folhas, etc. 

Egreja de S. Francisco- Visita na mesma data. No altar-mór, de um e outro lado, imagens, em 

madeira, de 1m,20, talvez, de S. Francisco e S. Roque, sec. XVII, mas bem lançadas, e bem 

estofadas, melhores do que o usual da epoca. Um irmão que estava na egreja levou-nos a vêr 

uma sala, cujas paredes estão cobertas de lava pintada com scenas de caçadas, que dizem ser 

muito apreciadas, mas, como pintura, não são maravilha. Sobre a meza das deliberações 

(confusão e sujidade) um pano de uma especie de veludo rico, em tiras verde e vermelhas, que, 

vagamente, parece oriental. Foi parar à Tx. Bastos e aos compradores (Velludos de Utrech). 

- Villa de Açores - Passagem em 5 de Outubro de 1940 (5ª feira). Ermida da Sª de Fatima, nada 

de interessante. 

- Mortagua - Idem. Egreja parochial, não conseguimos vêr, por falta de chave. 

- Culmiosa. Povoação que fica no desvio da estrada real, antes de se chegar a Sta. Comba Dão, e 

nos caminhos para o Couto do Mosteiro. Visita em 5/9/40 (5ª feira). Logar muito arborisado, 

pitoresco. Capella da Sª da Conceição, sem importancia. 

- Couto do Mosteiro. Visita, idem. Logar fertil, muito arborisado, pitoresco. Caso muito 

recomendado pelo Saraiva Nunes. Antigo convento, de que nada resta, senão a Egreja, que deve 

ter sido, originariamente, muito antiga. Padre gordo, com sua ama, de idade, cheiram ambos 

muito mal. Dentro da egreja, coisas muito interessantes. Na capella mór, grande e muito 

trabalhada armação em talha dourada, rica, notavel; o Sacrario na mesma talha apresenta 

janellas, columnas delicadas, pequenas, de que comprámos algumas no D. Barjona. No altar do 

cruzeiro, à D. um pequeno S. Braz, de 0m,50, do Mestre Affonso, como aquelles 2 que temos, 

muito interessante. Aparecem bastantes por estes lados. No alto do altar, um nicho, Sto. Antão, 

de 0m,70 com campainha, porco e pau em T. Um bello exemplar, do sec. XV. No altar do 

cruzeiro, à E., uma bellissima Senhora coroada do Mestre Affonso, tupo oriental, bem colorida, 

de 0m,90. O Menino sobre o braço E. da Senhora segura, com as duas mãos, pelas azas, uma 

ave / aberta, espalmada. É um bom exemplar, embora menos perfeito do que a de Sôza, que 

vimos ha pouco. Tambem um Sto Amaro
1293

, de 0m,70, agradavel, sec. XV. Pia gotica, 

interessante. Um prato de esmolas, Adam e Eva, com falta de um bocado. Frontal de velludo 

vermelho, sec. XVI, com aplicações, como teem alguns exemplares. Parece que ha outros 

paramentos, no mesmo genero. Dizem que a fundação é dos Templarios. Seguimos à estrada 

real de Santa Comba a Tondella, sem regressar pelo mesmo caminho. 
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- Santa Comba Dão. Mesmo dia 5/9/40. Ao descer para a estrada do Carregal do Sal, uma 

capella, junto da ponte sobre o rio Dão. Olhando pelas grades, distingue-se um crucifixo, que à 

Amélia pareceo bem; nada, porem, que me saltasse à vista. 

- Carregal do Sal - Mesmo dia de 5/9/40. Capela, antes de chegar à villa, vindo de Santa Comba: 

vista pelas grades, moderna. Egreja parochial: no alto da tribuna, um tanto absorvido pela 

madeira d'esta, um S. Braz, pequeno, de pedra (?), com sua mitra, alças cruzadas, mão D. 

levantada, mão E com baculo, detraz da tribuna, uma Senhora Renascença
1294

 decadente 

<0m,70>, e um S. João Evangelista
1295

, difficil de classificar: de uns 0m,80, olhos vidro, braços 

levantados para a cruz, boa pintura, bôa esculptura, muita academia, enfim. 

Currelos - Mesmo dia 5/9/40. Egreja parochial. A grimpa com uma Boda d'Água é muito 

interessante. Reconstrucção de 1929. Em um altar à E. um Espirito Santo de caracteres mistos. 

Altura de 0m,50, sentado em cadeira que nada offerece de notavel, cabeça bem tratada, com 

cabello e barbas à maneira de M. Affonso, panejamentos traçados de forma um tanto confusa e 

face de carnes goticas, crucifixo postiço, sem devisa. Olhos de vidro. < É possivel que tenha 

sido refeito. Era de um nicho do castello). No altar do cruzeiro, à E, um S. Pedro em pé, de 

0m,70, Renascença, sofrivel. Na entrada que vae ao rio Mondego, ao qual não chegámos, uma 

capella de 1940, para a qual trouxeram um pequeno S. Sebastião
1296

 do sec. XV, classico, 

interessante, de 0m,50, typo miudo. 

- São Joaninho. Visita no mesmo dia 5/9/40 (5ª feira). Em um desvio, à E da estrada de Sta. 

Comba a Tondella. Na frontaria, um olho de boi parecendo de granito, tendo no alto um grande 

pelicano, e mais outro na circunferencia, mais pequena. No Altar-mór, interessante Sacrario em 

talha dourada com torre e / cupula, e dourado, tambem, pequenas columnas com os conhecidos, 

dos lados S. Pedro e S. Paulo em alto relevo, bem tratados. Exemplar muito curioso de Sacrario. 

No altar do cruzeiro, a E., S. Braz, de 0m,40, de Mestre Affonso, miudo, muito interessante, 

com o Menino criado à frente, e elle, santo, com cruz sobre o peito. Creio ser o mais pequeno 

que, nestes anos, eu tenho visto. No mesmo altar, à E. do S. Braz, um São Domingos, pequeno, 

de 0m,30, egual a um que nós temos. No altar da D. uma Senhora
1297

 de Mestre Affonso, 

cambrée, nas a que cortaram a corôa. O Menino, sobre o braço E. da Senhora, pega em um rolo 

de papel ou pergaminho; a Senhora pega com a mão D. no pé do Menino. Embrulhada em 

panos, não foi possivel examina-la bem, mas não é superior a outros exemplares conhecidos. 

Não encontrei o S. Lourenço, indicado por S.N. 

- Villa Pouca. Na volta de São Joaninho à estrada real. Mesmo dia. Capella sem nada de 

importante, salvo um pequeno arcaz com adornos muito portuguezes, e que se reproduzem em 

outros moveis da região. Casa apalaçada interessante pelo trabalho das portas em relevo e 

frontaria das bandeiras das janellas. 

Pormenores architectonicos que se estão perdendo. 

- Treixedo - Mesmo dia. Em um desvio da estrada real de Sta. Comba a Tondella, para a D. 

logar agradavel, pitoresco. Existe aqui uma egreja velha, que talvez tenha sido romanica, mas já 

sem elementos que permittam ajuiza-lo. Na egreja nova (o Pe. andava na eira, a tratar do milho), 

boa talha do seculo XVI, no altar-mór e nos lateraes. Fonte antiga, agradavel. Aqui, corre em 

todas estas villas e aldeias, uma quantidade enorme de ____ [?] que morde como as formigas, 

sem se perceber de onde. 

- Nossa Senhora da Esperança. Em um desvio da mesma estrada, para a D. d'ella. Capella e 

logar de romaria, em um alto de que se desfructa um panorama circular soberbo. Pelas grades, 

vê-se, no alto da tribuna uma Senhora em pé, que não parece ser interessante. Cedros e 
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castanheiros de grande porte. Por toda esta região, existem aromas notaveis. Datas de 1876-

1907. 

- Mouroz - No mesmo dia 5/9/40 (5ª feira). Para alcançar esta po/voação, pode vir-se como eu 

fiz, pelo desvio, que, à D. sae da estrada real, para Tondela, mas é mais fácil alcançá-lo por um 

outro que, antes d'este, vae a Villa Nova da Rainha. Vimos aqui, especialmente, para vêr na 

Egreja os 4 quadros, tabuas, em que me fallou o Saraiva: S. Pedro, Anunciação, S. Sebastião e 

um rectangular, sobre o comprimento. No fim de contas, não valem nada: o S. Pedro, por 

exemplo, é uma muito má cópia do de Vizeu. Pia baptismal curiosa. Não encontra a má Senhora 

Renascença de que falla o Saraiva. 

- Canas de Sabugosa - Mesmo dia. Grande egreja à beira da estrada. No alto da tribuna, uma 

Senhora gotica difficil de apreciar, mas que, em todo o caso, não é notavel. Na sacristia, vindo 

de uma outra egreja, de outra terra, um notabilissimo Sacrario
1298

, de mais de um metro, com 

seu templete e anjos turiferarios. É da melhor Renascença, que tenho visto. Bem lançado, os 

Anjos muito bem trabalhados, os pormenores, turibulos etc, o mesmo; um dos Anjos fiz, até, 

menção de comprar, muito gentilmente. Falta-lhe o remate superior. O Pe. queria po-lo em um 

altar, todo elle em talha dourada (!) mas o Bispo discordou, o que estando certo, tambem me 

surprehende. 

- Vizeu - Na estrada para o Satam, Capella de S. João da Carreira, vista pelas grades. Ao fundo, 

retabulo em talha com pinturas à portugueza. No canto, grande S. João Baptista
1299

 em madeira, 

um sec. XVII (?) passavel; no alto o baptismo de Christo por um Anjo, figuras em relevo, com 

interesse. Fora um enorme e velhissimo freixo, o maior que tenho visto, e em cujo tronco as 

abelhas fizeram seu cortiço. Na continuação da mesma estrada, no entroncamento com a que 

vae a Ladario, grossissimo eucalypto, o maior que tenho visto. Arvore notavel. 

- Sátam (Villa da Egreja). Visitada em 6 de Setembro de 1940 (6ª feira). A E de quem segue em 

sentido contrario ao de Vizeu, interessante casa nobre, com pedra d'armas, muito caracteristica, 

e que hoje serve a tribunal, fazenda, etc. Antiga Egreja parochial romanica acrescentada na 

fachada e abside, e de que só restam alguns cachorros curiosos. No interior vi de interessante, 

no altar da D. um Santo Antonio
1300

, de madeira, do sec. XVII-XVIII. 

- Tojal - No mesmo dia; um pouco mais adiante. À D. casa nobre / com pedra d'armas, 6 

arruelas e um porquinho por cima. A D., antigo convento de Nossa Senhora da Oliva, de que 

resta só a Egreja, em estado de avançada ruina. Sobre a porta, dedicatoria de 1633. Dentro, friso, 

painel, de azulejo do sec. XVII, tapete, azul amarello, de padrão conhecido. O altar-mór, em 

talha dourada, typo barroco, grande fabrica, muito trabalhada, com a particularidade, que se 

encontra muito por aqui, de ter, ao fundo, um grande camarim oval, que se fechava por meio de 

2 meias portas de correr. Sacrario com 5 anjos bem trabalhados. Na sachristia um pequeno 

Christo
1301

 popular, curioso. Parece que o convento possuia uma grande cerca, hoje propriedade 

particular. A egreja mantem-se pelos esforços do povo, e é pena que se perca. Logar aprazivel. 

- Lamas. Em 6/9/40 (6ª feira). No desvio que da estrada real descia a Ferreira d'Aves, encontra-

se Lamas, pequena e pobre povoação. Em uma pequena elevação, a Capella de Sto. Amaro que, 

vista pelas grades, mostra no alto, uma imagem d'este Santo, de feições indecisas, mas que 

parece mouro, com o devido respeito. Adiante da povoação, uma Capella, que não foi possivel 

visitar, e que sobre a porta apresenta um retabulo em granito com o Senhor amarrado pelo 

pescoço, a caminho do Calvario, se não erro. É a capella da Sª dos Remedios. 

- Castello - Mais adiante d'esta povoação, onde existe uma antiga Egreja romanica, que deve ter 

sido muito interessante, e hoje mostra ainda um portico à D. d'esse estylo com seus capiteis e o 
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dintel ou predella com uma especie de grifo mordendo a propria cauda. Dentro, altar-mór em 

talha e duas mezas ou esmolas, de um e outro lado, em talha, muito trabalhadas, douradas, com 

a particularidade interessante de dois leões cujo corpo adelgaçando-se, são montados por dois 

anjos. Exemplares verdadeiramente notaveis. O tecto foi refeito, mas apresenta restos da fase 

romanica um alicatado parecido com exemplares do Museu Machado de Castro (a)
1302

. Pia 

baptismal romanica (?). Não vi o prato flamengo (S.N.) 

- Ferreira d'Aves - Voltando, e contornando por outras estradas de interesse local, encontra-se 

este antigo convento, hoje em ruinas, de que vi nesta a Egreja, muito estragada, e os Coros, de 

baixo e de cima. / No interior, altar-mór em talha dourada estylo branco, como os de muitas 

outras egrejas da região; tecto em caixilhos com pinturas. Em um altar à E, Christo
1303

 em 

madeira, alt. 1m,80, pequeno saio com pequeno laço, soltos, à D. É um século XV ou passagem 

para o XVI, muito interessante. Há um altar à D. com uma Senhora
1304

 das Dores do sec. XVI, 

grande, interessante. No coro alto, um cadeiral sem solar e um triptico, que parece ser sec. XVII 

e que conviria examinar, depois de limpo; no côro de baixo, taboas que me pareceram sem 

valor. Aquelle triptico parece representar um Santo e duas Senhoras. O corpo da egreja é todo 

montado de azulejo tapete azul amarello, sec. XVII, tendo à D. baixa um painel pequeno de S. 

Antonio, digo S. Bento. Esquece dizer que no altar do cruzeiro à D. um Senhora da 

Conceição
1305

, do sec. XVIII, de 1m,20. Em uma Capella proxima, nada de apreciavel. Confere 

que não reparei em dois tocheiros do altar-mór que o Saraiva diz terem 2m,20, em talha 

arrendada. 

- Fraga - Adiante d'este convento, existe um outro na povoação d'este nome, indicada pelo 

Saraiva Nunes, mas ao qual era necessario ir a pé, com demora de 3/4 de horas, ao que parece. 

Não foi possivel vê-lo. 

- Decermillo - 6/9/40 (6ª feira) - À margem da estrada para Aguiar da Beira, à E., Capella de 

Sto. Antonio, com inscripção indicando que foi construida por um Lopes, em 1700. Nada de 

interessante. 

- Sernancelhe - Vista, muito rapidamente, ao cair da noite de 6 de Setembro de 1940 (6º feira). 

Villa muitissimo antiga, com interessantissimos restos d'um templo. Pelourinho como o de 

Aguiar da Beira, com remate original que parece um dispositivo para alojar imagem ou cousa 

congenere. Casas nobres - Egreja romanica, notavel (monumento nacional), muito adulterada, 

mas conservando ainda restos muito interessantes. Sobre a fachada seis figuras, collocadas em 

reintrancias, muitissimo curiosas, talvez de 0m,80; tenho fotografia. Dentro, inscripção gotica 

em arca tumular, que faz de altar. Paramentos interessantes, mas talvez incompleto, um Luiz 

XIV, grandes flores. Um prato de esmolas com duas legendas e, ao centro, motivo floral, que 

não conhecia. A examinar de novo, com cuidado. 

- Povolide - Visitada em 7 de Setembro de 1940 (Sabado) - Alcança-se por um ramal da estrada 

de Vizeu a Mangualde, a E. povo/ação muito antiga, base do condado do mesmo nome, de cuja 

livraria temos alguns livros. Restos de casas nobres, mas o conjuncto completamente decahido 

da antiga riqueza. A Egreja parochial fica longe da povoação, sendo necessario voltar aquelle 

ramal, e seguir mais para cima. Diz o Padre que é monumento nacional, talvez pelo seu fundo 

romanico, de que pouco pode observar-se: alguns cachorros, pouco caracteristicos e a porta, de 

arco redondo sem lavores. Na frontaria, em um nicho, um S. Braz
1306

, de 0m,60, a branco, o 

Menino, de joelhos, a mão D. do Santo na boca d'elle, na E. o baculo. Do genero de outros que 

temos, sem grande caracter. Dentro, altar-mór em boa talha com camarim, n'um altar um 
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Christo
1307

 em madeira, de 0m,80, costellas bem pronunciadas, braços articulados, de forma a 

poderem ser prolongados com o corpo, saio com certa arte, laço caído, à D, e a disposição 

curiosa de se vêr o cordão, e de o pano passar debaixo d'elle e cair à frente. Bom exemplar do 

fim do sec. XV, ou começo do XVI. Na sachristia, um bom retabolo de 1m,00, proveniente de 

uma antiga capella da Pena (di-lo o Padre) representando S. Miguel
1308

 em pé esmagando o 

dragão, sobre o qual eleva a espada brandindo-a. Colorido. Balanças. Um seculo XV-XVI. 

Interessante. Ali tambem, por cima do arcaz, duas telas, uma das quaes, representando o Christo 

e a Samaritana, não parece máo, se pensam em restaurar a egreja, terão muito que fazer, porque 

não se vê de que elementos possam dispor para tanto. 

Mais adiante, na direcção do Ladario, Capella de Sto. Antonio. Sobre a porta inscripção com 

data de 1766. Um Santo Antonio pequeno, andor, carvalhos. 

- Penedo - No mesmo dia a 7/9/40. Continuando pela estrada, encontra-se, mais adiante, um 

ramal com 3 kilometros para esta povoação, mas são 3 kilometros bem estendidos, e cumprem 

por muitas ramificações, enquanto o piso não seja máo. Logar agradavel. Fomos recebidos por 

uma mulher, que é, talvez, a irmã do Padre, muito amavelmente. Nas janellas, de peito, a 

secarem, as malgas da marmelada. Inicialmentem deve ter sido uma egreja romanica, embora 

d'ella não restem vestigios aparentes, sobre o campanario proprio d'elles. Disseram ao S. Nunes 

que era esta a egreja mais antiga da região / Dentro só encontrei, de interessante, à D. uma 

capella em granito com lavores manuelinos, entre os quaes as meias luas do doador. De facto, 

na pilastra da D., vê-se uma lamina de metal com uma longa legenda onde se falla em um 

Fernando Vaz do Amaral, que foi à Índia em 1532 e cujo descendente, um Castello Branco, 

mandaria por a lamina em 1569. Amaraes, quem os vio e quem os vê. Degenerados! Fora, 8 

grandes e firmes cyprestes. 

- Abrunhosa do Ladario, ou Ladario, simplesmente. Vêr nota de 1933, no começo do inventario 

do districto. Nova visita em 7 de Setembro de 1940 (Sabado). Confirma-se a impressão da 

belleza e amenidade do sitio, para o que muito contribuem as bellas arvores que o ornam. O 

fundador (ou reformador?) da Egreja está sepultado na capella mór, e a sua campa em pedra, 

coberta com uma tampa em madeira, no que fizeram bem, para se não obliterarem os dizeres. 

Escudo de bispo e, ja baixo <inscripção> em que se falla em Luiz Bandeira Galvão, 1776. O 

interior, em conjuncto, é uma belleza, com os tectos estylo caixotões e pinturas, o altar-mór, os 

do cruzeiro e o revestimento do arco em bôa talha dourada, que continua a paracer-me seculo 

XVII, por não apresentar, ainda, aquella superabundancia e complicação do barroco posterior. A 

teia, aberta, do altar-mór, de excellente gosto, em talha dourada, tambem. O pulpito no mesmo 

genero e estylo, tem as letras R.C.&B, que se não comprehendem bem. No coro, um dragão 

com a indicação D. Francisco Solha o fez, ano 1768 e uma pequena estante para os livros da 

missa, em madeira trabalhada, dourada. A entrada é abobadada e revestida de azulejos de figura 

solta, < de motivos curiosos>, que parecem ser já do seculo XVIII. No interior o lambris de 

azulejo azul e branco de cenas profanas, representa caçadas ao leão e ao lobo, com um homem 

refugiando-se em uma arvore, pesagem em uma balança. convivas à meza, lavagem de roupa, 

combates navaes e outros muito interessantes. A imagem em madeira, Sª da Esperança
1309

 , de 

1m,80 é do seculo XVIII mais interessante que tenho visto. O Menino sobre o braço E da 

Senhora que, com a mão D, lhe pega no pé. Peanha com numerosos anjos de cabellos revoltos, 

bem esculpidos. Colorido sobrio e adequado em toda a imagem. Notavel. No mesmo altar os 

dois S. João
1310

, de um e outro lado. Na sacristia, o Christo não é de merecimento. Telas em máo 

estado, mas uma ou outra agradavel. Paramentos já descriptos; / em alguns d'elles bons galões 

de prata dourada. 
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- Figueiró - Visitada em 8 de Setembro de 1940 (Domingo). Apanha-se por um desvio, à D., na 

estrada que vae de Vizeu a Tondella. A Egreja matriz está bastante afastada da povoação 

principal, dizem-me que por ser muito grande a freguesia e ella deve attender para todos os 

lados. Em um alto, de onde se desfructa uma excellente vista. Construida de novo. De antigo, 

apenas duas cruzes em azulejo hispano-arabe, de um e outro lado, nas paredes interiores. 

Lambris de azulejo imitação do seculo XVII. Na capella-mór, um distico em azulejo colorido 

moderno dizendo estarem alli as campas de um membro da famila Pessanha (de Vizeu). 

Mais adiante, uma Capella com alpendre que, observada pelas grades, nada mostrou de 

interessante. 

- Farminhão - Mais adiante, no mesmo ramal de estrada. Visitada no mesmo dia. A Egreja 

parochial apresenta, como a da povoação quo supra, a feição caracteristica de ter a porta 

principal em reintrancia, ao fundo de um curto corredor, ou vestibulo, abobadado, sobre o qual 

fica o côro. Reforma do seculo XVII. A grimpa é um boneco, de espada na mão e capacete, que 

pode querer representar um S. Miguel. Dentro, na parede, ao alto, à D., uma inscripção relativa 

à capella que lhe fica por baixo, com a data de 1736. (É possivel que as posições que indico, 

estejam invertidas. Quanto à imagem, no altar do cruzeiro à D., um Espirito Santo do sec. XVI, 

grande, de 0m70, um tanto maneiro, e um Santo Antão
1311

, que pode ser do Caminheiro, mas 

pouco caracteristico; 0m,45; ainda um S. Sebastião, mediocre. Vi aqui, uns outros varios cacos, 

atraz do altar, uma jarra de vidro azulado  com varias bocas, para flores, mas algumas 

d'essas bocas já partidas. 

- S. Miguel do Outeiro, ou só S. Miguel. Visitada, tambem, em 8 de Setembro de 1940). A 

Egreja parochial apresenta a mesma feição de porta, reintrante, com corredor, / e é uma reforma 

do seculo XVII. Tambem; sobre pia de agua benta, a data de 1628, no altar lateral da E, 1638. 

N'este altar, um S. Braz, sem Menino, de 0m, 60, com mitra, brando e dôce, de Mestre Affonso, 

bem pentehado, colorido. Na base da tribuna do altar mór, à E, meio oculto pela sanefa que 

guarnece a grande cobertura d'ella, um maravilhos São Miguel
1312

, de 0m,90, de Mestre Affonso 

e typo nosso conhecido, mas muitissimo perfeito, com um escudo de Aviz e balança, lança na 

mão D, azas inteiras e bem tratadas, cabello em ondas e roseta mergulhada, à frente entre ellas; 

bem colorido. É d'este typo, o melhor que tenho observado. Uma primorosa peça. Deve ser o 

orago. Cabelo dourado, azas douradas. à D baixa, debaixo do altar, arca tumular muito antiga, 

com inscripção gotica sobre um aro, Cavalleiro delrei; na parte inferior, com feras de caça. Data 

inscrita. 

Mais adiante, Capella de S. Braz: à D. perto da porta, arrumado, um S. Braz
1313

, pouco perfeito 

como esculptura, mas que mostra a particularidade de o classico menino estar submettido por 

tres, pequenos, de mãos postas, dentro de uma especie de poço ou cesto. Curioso; o primeiro 

d'este genero, que vejo. Temos um: São Nicolau (?) 

- Caramullo - Para exame da nova estrada a Agueda estive alli em 8 de Setembro de 1940 

(Domingo). Boa estrada, numerosas serventias e outras construcções. Sitio agradavel; bons ares. 

Ermida à D. que quem desce: pelas grades, no altar, uma pequena imagem envolvida em panos, 

exame indeciso. 

- Santa Eulalia. Já na beira. Egreja com forma geral interessante. Apesar de ser domingo e dia 

de feria, estava fechada e só a pude vêr por grades. No alto da tribuna, uma imagem pequena, 

resultado indeciso. 
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- Mangualde - Visitada, de novo, em 10 de Setembro de 1940 (3ª feira) Capela da Misericordia - 

Fundação de Simão Paes do Amaral que tem campa na capela-mór, em 1724. Tecto d'esta 

capella em caixilhos com pinturas, algumas muito razoaveis. O tecto do corpo do edificio 

pintado. No altar-mór Senhora, S. Simão e S. João Baptista
1314

, boas esculpturas de 1m,60, do 

seculo XVIII, estofadas. Nos altares lateraes S. Bartolomeu e Santa Barbara, mais pequenos, 

mas bôas tambem. Bons pedaços de arcaz. 2 panos, costurados, de Arrayolos, um azul-amarello, 

seculo / XVIII, de 2mx2m,5 e de 4mx3m, p. m.m., um com a Custodia, outro com albarradas; 

estão a deteriorar-se, e parece que a Misericordia deseja vende-los. No tecto da entrada 

principal, um sol com seus raios; em talha dourada. A caminho de deterioração. 

Capella das Almas, a que, na nota anterior, se chama de Senhora das Rosas. No altar-mór, à E:, 

"Simão Paes do Amaral, capelão-mor do concelho mandou construir 1732". É possivel que seja 

aqui, e não na capella anterior, que esteja sepultado aquelle Anadia. É, pelo menos, o que 

escrevi na nota de 1933. D'esta vez, não visitei a egreja matriz. 

- Senhorim - Visita no mesmo dia. A Egreja matriz está no fim do povo, para quem vem da 

estrada principal. Construção do seculo XVII ou XVIII, sem datas. No alto da tribuna, uma 

Senhora sentada
1315

, coroada, de 0m,80; o Menino à E, em pé, um dos pés sobre o braço da 

cadeira, o outro sobre o joelho da Senhora; agarra com as duas mãos uma ave com o bico para 

cima e olha para sua Mãe. Pés da Senhora em bico; panejamentos usuaes; colorida. É um 

exemplar notavel de Mestre Affonso, com a particularidade, relativamente ao Menino, que 

acima indiquei. Em um altar da E. um S. Bráz
1316

, de 0m,40, interessnte. Nada mais de 

interessante, mas já é bastante. 

Egreja de S. Bartholomeo - Grande edificio, bem situado um espaço fechado, por porta de 

ferragem moderna de Mangualde, mas interessante. Pertence a uma confraria, pobre, mas que 

intenta proceder a reparações. Como esculptura, apenas um S. Bartholomeo
1317

, de cabeça e 

panejamentos curiosos, popular e sem os atributos que lhe são proprios. Capella dependente da 

casa de uma Henriqueta Sardinheiro. Não vi por a dona da casa não querer mostrar. Diz o 

Saraiva Nunes que existe n'ella um Espirito Santo Renascença (?). Ainda uma outra capella que 

me pareceo abandonada, e não pude visitar. 

- Canas de Senhorim. Visitada, tambem, em 10 de Setembro de 1940 (3ª feira). Egreja matriz. 

Em um largo, onde existe, tambem um grande palacio, que dizem do Sr. Tenente, ou de R. 

Madeira (?). Altar-mór em talha dourada, sec. XVII, com camarim, e / sacrario do typo que 

temos encontrado, de columnas pequenas e relevos lateraes. Na tribuna, à E., um S. Pedro
1318

 

sentado, de 0m,60, alças traçadas sobre o peito, tiara em bico, chave na mão D., a E bastante 

grosseira, sustentando um livro aberto. Colorido. Peça em talha que vejo pela primeira vez, 

representando o Coração de Jesus
1319

 com resplendor sustentado por anjos; muito interessante. 

Na sacristia um Christo, apontado por Saraiva Nunes, mas que nada vale. Suspensão de 

lampadas em ferro, em forma de bichos com azas. Capella do palacio fronteiro; vi, pelas grades, 

em um altar em talha dourada, uma Senhora
1320

, de madeira, de mãos postas. O pelourinho da 

terra, simples columna de pedra, terminando em bico, refere que foi demolido em 1897 e 

restaurado em 1935. Casas interessantes, com bons jardins, algumas barras e grades de janella 

baixa em arco saliente, como algumas do palacio Pombal de Oeiras. Capella de S. Sebastião, 

perto da estrada. Altar em talha. À E uma Sta. Margarida, imitação popular do typo seculo XV, 

nosso conhecido; a Santa de mãos postas, tendo pela frente, deitado, o dragão que lança da boca 
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chamas encarnadas; de 0m,70. Tambem um S. Sebastião
1321

 em pedra, com a particularidade de 

apresentar um braço ao longo do corpo e o outro do lado por traz como os seculo XV. 0m,60, 

colorido. 

- Nellas - Mesmo dia. Capella de S. Miguel. Interior a cal, altar mór em talha. Na E do altar-

mór, um S. Miguel
1322

 de Mestre Affonso, muito perfeito, do typo escudo Aviz, balanças e lança 

com cruz na mão D. Na base as letras S.M. De 0m,70. Interessante. Na terra, uma grimpa em 

"Borda d'água". Fóra muitas "australias", de bom porte. Egreja matriz Sem caracter, na E. baixa, 

alguns azulejos hispano-arabe. 

- Villar Seco. Mesmo dia. Egreja parochial. Altar-mór, revestimento do arco e altares lateraes 

em talha dourada. No alto da tribuna, uma pequena Senhora sentada
1323

, de 0m,35, coroada, com 

o Menino sentado à E com o mundo na mão; a Senhora tem na mão D. uma flor, e pés em bico. 

É uma esculptura deliciosa, bem colorida, do Mestre Affonso, do typo d'aquella que foi 

reproduzida em Coimbra. Como a Senhora está assente em uma peanha em talha com anjos, por 

detraz d'ella, em aro raiado, com resplendor, o conjuncto / resulta interessantissimo. Coisa 

unica. Na escada, da D, para a tribuna, um S. Braz
1324

 sentado, o menino à D. de joelhos, mãos 

postas e cara virada para fóra. O S. Braz apresenta-se com muito cabello chamorro, baculo à E. 

Colorido. Um sec. XV, curioso, embora de factura pouco perfeita. Na sachristia, um Coração de 

Jesus
1325

, sobre haste adornada, em talha. O mesmo genero do da Matriz de Canas de Senhorim, 

dourada, mais simples. 

- Santar. Mesmo dia. Egreja matriz. Nada de interessante des que desapareceu, ou melhor, se 

mudou para o Muzeo de Vizeu, o S. Pedro Sentado
1326

, que o prior encontrara, segundo diz, em 

demolição e para lá vendeo, por 1.200$00. Conversa com elle, a este respeito. Velho attencioso, 

que nos leva a vêr o palacio do Dr. Manuel Reis, irmão do Visconde de Pedralva, onde fomos 

recebidos pelo filho, um rapaz que foi candidato a Companhia de Diamantes e, depois, pelo Pae. 

Casa muito interessante. Boas armas, entre as quaes, espadas e adagas do sec. XVI-XVIII, 

algumas com os copos lavrados e inscripções; algumas comodas, e cadeiras e cadeirões em 

coiro, costas das primeiras com o nome do dono e data de 1716; um relogio de pé alto 

acharoado a verde e outro pintado a encarnado com filetes dourados e escudo portuguez; uma 

cama com cabeceira a imitar damasco e silva dourada sem moldura; uma outra com columnas 

de talha delicada, genero D. José ou D. Maria; um retrato de D. Maria I com moldura pintada à 

portugueza, de epoca (vermelho e ouro); maquineta a vermelho e ouro com figuras em relevo no 

interior das portas; alguns contadores italianos; poucas peças da China e algumas de Talavera. 

Nem tudo é de aceitar, mas assim mesmo, fazia-se aqui uma colheita muito regular. Capella de 

uma casa nobre, proxima, dos Souzas: tecto e talha como o da região, imagens sem interesse. 

- Santa Eulalia - Passei, novamente, em 12 de Setembro de 1940 (5ª feira). Consegui, d'esta vez, 

vêr a Egreja, por estar aberta. Capella-mór octagonal, de talha sec. XVIII, azul, branco e ouro. 

Tecto da capella com pintura interessante. No tecto do corpo da egreja indicações de valor: 

"Este teto pintou a devossam 1776" - "Esta ordem teve principio 1722" - "Esta ordem foi 

reformada 1771" (do Carmo). Sobre a porta / 

Districto do Porto 

Paço de Souza - Visita em 30-8-33. O mosteiro foi objecto de uma restauração muito profunda, 

que poz, inteiramente, em relevo, o caracter romanico da fundação primitiva. Fomos guiados 

pelo sachristão que conhece, e descreve bem, tudo o que se fez; parece que o prior se interessa, 

tambem, e é pessoa illustrada, mas não o vimos. Haveria muito a dizer, mas tomei poucos 
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apontamentos da visita, feita muito à pressa. Pedra e vestigios diversos muito interessantes. Na 

capella, à E da capella-mór, o tumulo de Egas Moniz, que compuzeram com todas as pedras que 

ainda existiam d'esse tumulo e dos membros da sua familia; segundo o sachristão, conserva no 

interior, em pequena caixa sellada, todos os restos que n'esses tumulos foram encontrados. 

N'essa mesma capella, em um rebordo que contorna a sua abside, estão, restos de outras peças, 

que diziam ter existido em quantidade, duas imagens em pedra, para alli trazidas, certamente, de 

outro logar: uma Virgem com Menino e pomba, de 0m,80 esculptura do sec. XIV, gravidissima, 

e um parallelo entre as da minha colecção <n'essa epoca
1327

>, e um Sta Luzia
1328

, de 0m,60, 

menos interessante. A Virgem está à E de quem olha e a Sta. Luzia à direita. Os meus 

apontamentos fallam, ainda, de um Menino Jezus, em madeira, em uma capella à E. A sachristia 

bastante necessitada de concertos. 

Encontro nos meus apontamentos, uma vaga referencia à pia de agua benta e ao tumulo de D. 

Gonçalo Vasques, romanico - Vêr a nota do Julio, adiante. 

Cette. Egreja. Visita em 30-8-33, tendo-a attingido, partindo de Paço de Souza, por caminhos 

um tanto complexos. Situada em logar muito pitoresco, sombreado por numerosas arvores 

muito idosas. Perto é a "Quinta do Monteiro", que parece pertencer a uns Pinto Basto, do Porto. 

A egreja tem uma só nave, é muito longa, e parece ser ainda mais antiga que aquella. Soffreo 

restaurações modernas, tendo-lhe sido posto já o altar romanico, isolado, de 2m,60x 1m,20. Na 

capella mór em um ediculo à E. um S. Pedro
1329

 em pedra, de 1m,40, sentado, séc. XIV (?), 

interessante. Tumulo de D. Estevão, com inscripção gottica. A meio da egreja, à E, sobre uma 

misula uma Virgem
1330

 com Menino e pomba, Renascença, decadente, lembrando muito, mas 

menos perfeita a nossa, do alto da escada. Tem 1m,10. Na capella baptismal, uma pia romanica 

e uma Sta. Luzia, de 0m,50; azulejo hispano-arabe. Na casa do capitulo e fóra, numerosas / 

arcas tumulares, muito primitivas, grande parte d'ellas tendo pousada simplesmente sobre a 

cobertura uma espada ou um baculo, e uma pedra como pia, curiosa. Tanto este mosteiro, como 

o de P. de Souza, merecem um estudo mais demorado. 

- Amarante. Egreja de S. Gonçalo, que creio ser a matriz. Visita em 31-8-33. No exterior, do 

lado da ponte, em um nicho, uma Sª da Piedade em granito, muito notavel na sua rudeza; 

reparando, observado-se que ella está encostada a uma columna, na haste da mesma pedra, e que 

n'esta, pelo lado interior, ha um Christo esculpido
1331

. Notavel, no genero. A fundação, ou talvez 

já reforma, parece ser de 1540 segundo uma data que se encontra no interior. Notaveis as 

enormes molduras em talha, dourada e pintada, das janellas da capella-mór. Interessantes 

tocheiros e castiçaes trabalhados, com bobeches, como os que observei em outras egrejas do 

Norte. No arco cruzeiro, no alto de duas columnas, lateraes, duas grandes imagens em pedra; 

cobre o arco um escudo colorido. Muito de apreciar e tecto artesonado de communicações com 

a sachristia, e o claustro e os tectos do claustro. 

- Marco de Canavezes. Na estrada do Porto ao Marco, antes da ponte sobre o Tamega, uma 

pequena Egreja no alto, chamada de Sta. Maria sobre o Tamega. À esquerda uma Virgem
1332

 do 

seculo XV (?), sem peito, como a Sª da Vandoma na Sé do Porto. 

- Porto - Egreja dos Congregados - Interessantes, tres lampadas grandes, em prata. 
1333

Vi-as de 

novo, em 17 Julho 1938. 
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Na Sé, a Senhora chamada de Vandôma. Em um altar, à direita da Capella-Mór, uma Senhora 

em pedra
1334

, tambem chamada da Silva, interessante, do seculo XV (?). Collecção 

extraordinaria de paramentos. Capas de asperges, formosissimas. 

- Tornei a vêr a Sª da Silva em 23 de Junho de 1934; muito interessante, necessita mais 

demorado exame. A Sé em restauração, que me pareceo bem conduzida. 

- Em 30 de Agosto de 1934: A Sé em restauração. A Sª da Vandoma
1335

, na capella de S. 

Vicente, do lado direito do altar, deve ter 1m,60. Esteve sobre o antigo arco do mesmo nome, 

demolido. Tenho a fotografia da Sª. Sec. XIX, pregas do manto lateraes. A Sª da Silva, sec. XV, 

com manto traçado, direita. Vêr na sachristia o relogio com guarnição em talha, e uma mesa 

idem. Na cap. de S. Vicente um grupo em madeira da Sagrada Familia
1336

. / Tornei a ver os 

paramentos, explendidos, embora não tenha peças bordadas anteriores ao sec. XVI. 

Está já à vista um claustro sec. XIV, muito interessante, no meio do qual esqueceram umas 

campas, cujas partes principaes foram encontradas: cruz vagamente Aviz - frontaria, uma 

Senhora da Piedade de um lado, uma Senhora erecta, do outro, muito interessante sec. XIV, 

talvez; arcas diversas antropomorficas. Um outro elemento mais antigo foi tambem posto a 

descoberto, mas, por agora, incompletamente. No tesouro, uma custodia seculo XVI e varias 

pratas mais ou menos interessantes. 

1337
                                                                         Entre-os-Rios, 10 de Agosto de 1934 

ESTANCIA DA TORRE 

Sociedade de Propaganda de Portugal 

ENTRE-OS-RIOS 

Vasques Henriques 

PORTUGAL       

      Queridos Pais 

Estimo que estejam bem e que tenham descoberto imagens pelo menos tão interessantes como 

aquela que hoje se me deparou, em sitio rude, certamente, não iriamos procura-la. 

Trata-se de uma obra do Caminheiro. 

Permitio, hoje o tempo, uma volta nos arredores, e, na companhia do Zéca Rio Maior, chegado 

hontem, fui a Sobrado de Paiva. Antes porêm de lá chegarmos, lembramo-nos de parar no Solar 

do Conde de Arrochela, onde, por vezes, n'esta época do ano, se encontra um amigo nosso de 

Lisbôa, o José Arrochela. 

Ele estava lá. Mostrou-nos o solar e capela. Sec. XVII. Alguns moveis da época, muitos. Tectos 

a cair. / N'uma das salas, a da entrada, no seguimento do alpendre, sobre um movel, em logar de 

destaque, os pés (digo a base) envolvida n'um pano azul e branco: 

Imagem em pedra - Nossa Senhora com o Menino. 

Altura - 4 palmos e meio. Bom estado de conservação. Pintura no genero das duas Virgens do 

mesmo autor, que estão em casa. 

Menino, cára do menino, seus pesinhos, sua camisa, seu cabelo, sua cabeça como que amolgada 

por detraz; atitude da Senhora, de pé, sem cabelo prolongado acabando em bico agudo na 

concavidade dorsal; sua roupagem, suas pregas direitas sobre os pés; sua cára - (sem a doçura da 
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mais pequena; sem a expressão barbara da mais alta; esta é mais parada) suas linhas gerais de 

vestuario) - como as outras. 

Tem, então, como particularidades proprias: 

a) a côroa - de concepção totalmente diferente: /  

Esta côroa está bem pintada; dourados, verdes e vermelhos com certa patine. Unica no genero. 

b) Rosario, pendente da mão direita. Tem 28 nós. Os nós não são redondos, mas sobre o 

redondo. Reproduzem, cada um dêles, uma rosa, com outra mais pequena, mas de egual recorte, 

sobreposta   

Único no género. 

c) raminho de flores, que seguram os dedos da mesma mão direita. 5 rosas, tratadas em ramo. 

Cada uma delas, em mais pequeno, é egual ao desenho dos nós do rosário. 4 à mesma altura, e 

uma, em cima, na junção das 4 de baixo.  

Pormenor ingénuo e engraçado. As flores tem seu pé. A meio deste, uma fitinha une-os, com 

sua ponta pendente, mas sem nó aparente. 

Proveniencia - Testemunho do José. Deve ter vindo para aquela sala na altura em que se / deitou 

abaixo a capela do séc. XVII da casa, há 50 anos, pelo avô d'êle.  

Mas é provável que a imagem antes de estar n'esta capela, figurasse na de um antigo solar, hoje 

desaparecido, cuja capela, como o solar, data do séc. XIV. Desta casa restam documentos com 

data de 1383. Era o solar dos Bulhões, e nêle viveu Sto. António. Esteve sempre na familia. 

Disse mais: que em Sobrado e Castelo de Paiva nenhuma egreja antiga havia. Como já fôsse 

tarde, regressei. 

Sem precisar, disse que especie de imagem era, com o que êle muito se regozijou e ofereceu 

para consultar os documentos coevos de Sto. Antonio. / 

Estive em Paço de Sousa. Transcrevo, resumidamente, as notas que tirei: 

Egreja - Generalidades 

Sacristia - Tecto. caixotes simetricos, pequenos florões nos cruzamentos. 4 caixotes por 7. 

Pintura de ramagens, desenho largo, simples, com emblemas eucaristícos. Côes ternas. 

Exemplar curioso do sec. XVII, português, provinciano. / necessita tratamento nas madeiras 

pintadas. 
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Paramentos - não os ha antigos. O sacristão não sabe para onde fôram os anteriores. 

Arcaz - pouco notavel. 

Vidros - em duas janelas, com caixilhos de chumbo, talvez séc. XVII (principio). Raros. 

desenho  

Cruzes processionais - 3, sem valor artistico. A mais antiga é do sec. XVII, em latão, braços e 

tronco redondos, estilo jesuíta. O Cristo, do mesmo metal e época, tem o ventre e as costelas 

trabalhadas à maneira gotica. 

Imagens medievais. 

- no altar do lado esquerdo, no transepto. Sobre uma espécie de banco corrido, ou degrao alto, 

de cada lado do altar. 

1º) Santa Luzia - 4 palmos de altura. Corôa ratada. Inteira, no restante, mas não em / bom 

estado. Pintura do sec. XVII ou XVIII, gasta. Na mão esq. segura uma especie de malga, onde 

estariam esculpidos os olhos, os quaes estaõ hoje desenhados a lapis, no sitio onde estariam os 

primitivos, pois a pedra, sofreu, n'êsse sitio, desgaste notavel (dedos dos crentes?) 

Na mão direita, agarra, graciosamente, a extremidade do manto. Tem a cabeça revestida de um 

lenço que cai, em linhas direitas, até aos hombros de cada lado do rosto. Este, sobre o redondo e 

chato, semelhantes aos que esculpio o nosso muito amigo Mestre Pero. É, na generalidade, obra, 

pouco notavel, d'êste mestre. A base, larga em demasia, não tem as proporções n'êle habituais. 

Notam-se, n'esta imagem, as pregas caracteristicamente pro/fundas e incisivas. Esta obra, tem, 

no entanto, a expressão serena, tranquila e solemne, da nossa, muito venerada, Sra. do Ó. Em 

todo o caso, o rosto é mais parado, e não se descobre n'êle aquele leve sorriso d'esta ultima 

imagem, que parece, umas vezes triste, outras alegre. 

2º) Imagem da Senhora, em pé, com o Menino, (no braço esquerdo), o qual segura um 

passarinho. (Senhora da Graça?) 

Altura: 4 palmos e meio. Tem uma base, de 4 cm de altura, no genero arquitectonico. Rosto 

muito modificado e repintado, com espessura de ingredientes, no fim do sec. XVI, XVII. Corôa 

rapada. Furo para corôa de prata. Cabelo rapado, na mesma época, "para actualização", e 

praticadas novas incisões na pedra, a representar outro penteado. Pintura má e deteriorada. 

Autoria de Mestre Pero. 

Trata-se de uma imagem no genero da que se encontra / aos pedaços, no claustro da Batalha. 

Apezar das raspagens feitas posteriormente - (cabelo, corôa, bicos dos sapatos etc), vê-se, 

claramente, trabalho de Mestre Pero. 

O Menino, sobretudo, merece a nossa atenção e estudo, pois que d'êle saiba, é o unico exemplar 

em que nos aparece inteiro. A posição é a das escolas do N. da França. Colocado "alto", com a 

veste a cobrir as pernas e pés, em enfiamento (como o da Batalha, tambêm). Idem Nossa N. 

Senhora Île de France, grande, e Sra. da Rosa. A posição do passarinho e a maneira como o 

menino o agarra é encantadôra de ingenuidade, e, o conjunto, está, tecnicamente bem achado, o 

que é raro, mesmo nas photos das grandes imagens do extrangeiro. 
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Em resumo: tal como se apresenta hoje em dia esta santa é exemplar interessante: 

a) por ser imagem (a 2ª que conhecemos mais inteira, (apezar das "actualizações), de uma 

Virgem com Menino, de Mestre Pero. 

b) porque n'ela aparece um menino inteiro, formando um fluido conjunto com o seu passarinho. 

c) por este estar notavelmente bem tratado, e ainda, 

d) porque a Senhora, segura / na mão direita, um lindissimo ramo de flores, harmonioso 

pormenor que me parece da primitiva. Rosas (?) bem 

 tratadas, saido em profusão de um estreito vaso que a Virgem segura na mão. 

Coisa muito notavel, que não conheço tenha sido tratada por outros artistas. 

A apontar ainda: o "broche" que reune o manto, sobre o seio, não é do desenho vulgar, mas 

d'êste: 

 / 

São Pedro, romanico - colocado, assim como o granito (pedra) em que está esculpido em alto 

relevo, na parede esquerda do templo, a meio cumprimento das naves. 
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Altura: 6 palmos.  

O sacristão não sabe donde veio esta estranha pedra. Não creio que o local actual seja o seu, da 

primitiva. 

Exemplar curiosissimo e de extrema raridade. Aspecto tenebroso e barbaro. Pés verticaes, 

espalmadas: 2 chaves. / 

Pedra tumular - (?) Um metro e 70 cm, mais dois palmos. Colocada, ao alto, de encontro à 

parede do lado direito da entrada - interiormente. Achado nas escavações do adro. 

 / Não é um baixo relevo, mas sim desenho por meio de 

incisão, bastante profunda. Notavel pureza de linhas, grande elegancia no drapejamento, mão, 

etc. Deve tratar-se de um trabalho do sec. XIII. Solenidade. Frieza. Altivez. Nobreza. 

Exemplar digno de grande estudo - (sec. XIII) -, talvez unico, entre nós, no seu genero. "Nueva 

época, assim como a imagem anterior. Já não tem aspecto barbaro, mas sim de obra exemplo de 

uma técnica "civilizada", que obedeceu ao espirito rigoroso, intransigente e simbolico da época. 

Representa São Martinho? 

Espero ir, logo que o tempo melhore, a Castelo de Paiva, "vêr o que lá há". / 

Seguirei no Domingo à tarde para Gaia, de onde escreverei, completando assim 19 dias de 

tratamento e repouso. 

Saudades e beijos  filho mº amigo   (a) Júlio 

não me resta tempo para reler. 
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Nota manuscrita de Ernesto Vilhena: Do Caminheiro, talvez a consulta dos documentos revele 

quem era este Mestre. / 

Porto - Egreja de Santa Clara. Visitada, mais uma vez, em 30 de Agosto de 1934. A porta lateral 

tem a data de 1697, que deve ser a de uma das reformas, ou acrescentamentos da parte 

primitiva. O interior da igreja continua sendo o mais curioso exemplar de interior todo revestido 

em talha que conheço. A talha, já barroca, dá a impressão de um seculo XVII, mas um distico 

esculpido na parede E. da capella mór dá a data de 1593. Notavel o tecto da egreja com seus 

grossos florões e reservas de pinturas polycromas. O distico diz que a capella é de Fernam 

Nunes Barretos Ferras e de sua mulher Dona Maria Henriques. Em um dos altares da D. alta, no 

alto d'elle, um interessante grupo de Sta. Anna e Senhora, em madeira, que deve ser ainda do 

sec. XVI; talvez de 0m,50. Em baixo um S. João Baptista, tambem em madeira, de 1m,00. No 

côro de baixo, à D. em um altar envidraçado, um Senhora do Rosario
1338

, talvez de 1m,50, já 

com olhos de vidro, bem colorida, boa esculptura do sec. XVII (?). 

O painel de azulejo do côro alto, representando a Adoração da Custodia tem a data de 1680. Na 

E baixa da egreja, uma pia gotica de agua benta. Subindo ao pavimento mais alto, do lado 

direito da egreja, perto de uma das grades que permittiam vêr o interior se ser visto, dentro de 

uma maquineta de pouco valor, um interessantissimo Menino Jesus
1339

 puro seculo XVIII, em 

pé sobre um grande coração, com seus vestidos ao vento, bem encaracolado; altura de 0m,75. 

No genero, é uma das imagens mais notaveis que temos visto. 

Recolhimento das Meninas Desamparadas. Visitada a egreja em 31 de Agosto de 1934. Em um 

altar à D. a Senhora da Batalha
1340

, em pedra, seculo XV, que anda já em fotografia. Dizem que 

esteve em uma capella chamada da Batalha, demolida, em frente ao teatro de S. João. Tem, 

talvez, 0m,75, colorida com aplicações de massa. Interessantissima imagem do seculo XV, de 

typo muito differente das nossas. Manto abrindo, em pregas, de um lado a outro, cambré, o 

Menino segurado ao alto; talvez hespanhola. 

No altar-mór, à D. uma Sª da Conceição
1341

, em madeira, sec. XVIII, de 0m,50, interessante. 

Egreja e Museo da Serra do Pilar. Visitado em 31 de Agosto de 1934. Notavel, em seu genero, a 

egreja e o claustro, que andam descriptos. Nenhuma imagem de interesse. No Museo, objectos 

prehistoricos ou protohistoricos, faianças, esculturas. Reproducção curiosa do mosteiro, em 

miniatura, com grupos e figurações com espirito. /  

Capella da rua da Catedral - Anexa a uma antiga casa nobre do sec. XVII. Tentámos visitar em 

30 de Agosto de 1934, sem exito. O proprietario vendeo a casa, mas não teve comprador para a 

capella. Existe, dentro d'ella, a Senhora das Verdades
1342

, que anda fotografada, imagem em 

pedra do sec. XVI. O proprietario é D. Sebastião de Calheiros, que habita a quinta do Cardido, 

em Ponte de Lima. 

Capella dos Alfayates. Em frente da porta principal da Sé. Visitada em 30 de Agosto de 1934. 

Entrada pela loja do lado direito. O altar tem, ao centro, uma Virgem
1343

 com o Menino, em 

pedra, do sec. XV, de cerca de 1m,20, colorida, com aplicações em massa. Esguia, vestidos sem 

pregas transversaes, cambré, com o Menino seguro ao alto. Exemplar muito curioso e original. 

Aos lados e por cima, quadros em taboa, do sec. XVI, sendo notavel o da Anunciação à E baixa; 

bem conservado, mas necessitando de limpeza. 
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1344
 - Azurara - Egreja (Visitada em 31 de Agosto de 1937 (3ª feira) - Edificio romanico com 

tres naves separadas por arcos, como em Barcellos; ameias; frontaria manuelina, com um vidro 

contendo uma Senhora da Piedade, sec. XVI (?). Em restauração; muito interessante. Perto um 

cruzeiro gotico
1345

. 

- Povoa do Varzim - Museo Municipal (Visitado em 31 de Agosto de 1937 (3ª feira) - Chamado 

"museo etnografico". Muito interessante, sob o ponto de vista dos usos e costumes da população 

piscatória. Notavel o systema do encenar, as designações, os logares, as arvores genealogicas 

das familias de pescadores. 

Curiosa colecção de ex-voto, que pertenceram à Misericordia; algumas faianças. Em um altar, 

que era o da casa onde o Museo está installado, duas curiosas imagens em pedra e uma em 

madeira: um S. Thiago, em Ança, de 0m,70, colorido, de gorro <redondo> e bolsa de lado; diz o 

rotulo que pertenceu a uma antiga egreja romanica, a que se refere o Pe. Giesteira em umas 

Memorias, que publicou; um São Telmo
1346

, do Mestre do Caminheiro, notabilissimo como 

iconografia, pois representa o Santo sobre um barco, com um bordão curvo na mão D e um livro 

na E, subindo pela frente d'elle o mastro do barco, que termina em uma pequena superficie 

plana; parece ter sido de grande devoção: talvez 0m,60 / E, ainda, uma Senhora
1347

 em madeira, 

sentada, com o Menino em pé sobre o joelho E., pés em bico, panejamento inferior bem 

pregueado, assente sobre uma base de madeira, para a tornar mais alta; com a base, talvez, 

0m70. Um dos joelhos foi desgastado, e parece que adelgaçado o busto, para, com a base, 

parecer mais alta e poder ser vestida. Tambem lhe puzeram olhos de vidro, envernizaram o rosto 

e plantaram cabelos naturaes. Um papel encontrado na base indica que a transformação foi feita 

em 1830 (?), e o nome do burro que a fez. Em todo o caso, bem estofada. Deve ser uma 

esculptura hespanhola do sec. XIV. Esta antiga. Pedra merece estudo detalhado. 

- Gondar - Egreja parochial, visitada em 1 de Setembro de 1937 (4ª feira). A egreja é 

relativamente moderna, pequena, sem nada que a recomende; fica para adiante de Amarante, nas 

faldas da serra do Marão. No altar-mór, à E, a Senhora tão fallada: Senhora do Leite
1348

, 

sentada, o Menino sobre o joelho E, escultura pouco perfeita, mas parecendo querer imitar o 

Mestre Affonso, no pregueado da parte inferior, no dorso e cabello do Menino etc.; para 

complicar, aparece-lhe à frente a parte colorida de um cinto, trabalhada; a corôa foi cortada, 

tendo sido aparada, tambem, parte da cabelleira. O colorido deve ser um seculo XVIII, pouco 

illustrado. Do lado D (da Senhora) da cadeira, a feição notavel d'esta imagem, a assignatura do 

artista, em gotico e a data: - "Pº Aº Amadi (?) - fez CCCC - LII anos -: 1455 (?). Com a Senhora 

de São Paulo de Frades, é a unica que conheço datada. Como disse, a feitura é differente, as 

feições rudes, e a do Menino, visto de perfil, comica, as pregas com escasso relevo, mas o todo 

tem um ar ingenuo e archaico que seduz. Cavada por detraz, talvez já em epoca posterior; de 

0m,60. Em um altar do lado D. do corpo da egreja, um Christo
1349

 em madeira, tamanho pouco 

menos do natural, seco, feições muito particulares; apesar de o saio ser curto e com laço ao lado, 

parece-me um interessante seculo XVI. Tanto uma como outra imagem devem ter vindo do 

extincto convento do Bustello. 

- Bustello - N'este convento, que não vimos, diz o Fr. Ribeiro / que ha algumas (2-?). 

Jazente - Egreja parochial. Romanica simples < 11-9-37>, já restaurada. Na cabeceira da egreja, 

à E sobre uma misula, uma notavel Senhora com Menino
1350

, typo francez seculo XIV, bem 

conservada, cambré, manto traçado, pregas fundas, pés em bico, corôa baixa mas com flores de 

lys. Na mão E, a flôr do hyssope, em pedra, bastante collada à mão; feições doces, boa 
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coloração. Deve ter 1m,00. Excellente exemplar, que esteve para ser vendido e o eng. dos M. N. 

recomendou que collocassem na egreja. De tarde, ao olhar para o crucifixo da Collegiada, 

reparei que a Virgem, de pequenas dimensões, que olha para o edificio, parece ser uma reducção 

d'aquella Virgem, ou esta uma ampliação d'aquella. Normanda, então? Seja como fôr, um 

exemplar verdadeiramente notavel. Semelhanças com a N. Senhora de Braga, mas esta é mais 

direita. Do lado D. um curioso grupo em madeira da Senhora Sta Anna
1351

, a Virgem e o 

Menino, sobre um grupo de anjos, interessante, tambem, 0m,60. Por sobre o Sacrario, uma cruz 

processional de latão flordelysada, sec. XV, como as que temos. 

À porta da egreja algumas campas sem inscripções, uma d'ellas era dos d'aro. Como tudo isto é 

encantador! 

Cette - Visitada, de novo a Egreja, em 3 de Setembro de 1937 (6ª feira). Viemos aqui, 

especialmente para estudar o S. Pedro
1352

. O Julio atribue-o a Mestre Pero e, de facto, a 

conformação da planta do pé, em angulo agudo, o firmal, o blusado etc parecem indica-lo. Mas 

se o é, tambem é do Pero o nosso S. Paulo, porque a disposição da mão que agarra o livro é a 

mesma.    No claustro, nas tampas de alguns tumulos a ornamentação em espinha. 

Porto - Museo Soares dos Reis. Visitado, pela segunda vez, em 4 de Setembro de 1937, mas, da 

primeira, não conservei apontamentos. Pequenas cruzes peitoraes, mas grosseiras. Alguns 

Sequeira, S. Bruno e outros quadros apreciaveis. Diversos vidros e peças de ceramica; sendo os 

primeiros, duas garrafas com dizeres, a dourado, "Viva L. Ignacio Jozé de Azevedo Coutinho". 

Um cofre pequeno de ferro para dinheiro, interessante. Custodias. A espada de D. Affonso 

Henriques (?). Uma palma / de martyr, de prata, com pedras finas (as preciosas). Diversas 

pinturas antigas e modernas; entre estas as de Henrique Pousão, pequenas mas muito 

interessantes. Um Christo, em marfim, do sec. XVIII, de 0m,40. Algumas esculpturas, em 

pedra: uma Santa Clara, notavel, de 1m,00, talvez, sobre o proposto trabalho, sobrio e perfeito 

trabalho, que é, talvez, de Mestre Pero; veo, blusado, tudo muito bem colorido; uma Sta Maria 

Magdalena, do M. do Caminheiro, de 0m,60, e uma Senhora do Ó
1353

, cujos caracateres ou 

oficina, com todos os signaes de Mestre Pero, mas menos perfeita que as conhecidas, a mão D. 

partida; era da capella de S. Sebastião da rua Escura, da Sé; 0m,80, restos de coloração. Tenho, 

tambem, nos apontamentos, um Senhor da Consolação, sec. XVI, não sei se de pedra ou de 

madeira. Ainda uma serie interessante de esmaltes de Limoges, do sec. XVI. Esculpturas 

modernas de Soares dos Reis, entre as quaes "O Desterrado". 

Museu Municipal. No claustro: duas campas (24-25) com estatua jacente romanicas; estão 

collocadas ao alto, sec. XII, granito. Um sarcofago romanico (70). A "Pedras dos Nomadas" 

(vêr Portugalia I-IV-1903, nº 7). Uma pedra com o escudo portuguez, de D. Affonso IV, com 14 

castellos e cinco escudos (65). Os dois maiores do presitium de Nabão (casa de Bragança (85-

86). Uma campa gotica com flores de lyz (106). Campas com signaes diversos: tesouras, etc. 

Pedras d'armas capiteis. Paineis de azulejo tapete do sec. XVII, e hispano-arabe. No recinto 

fechado: Paramentos, de que dizem haver mais do que os expostos, sendo notavel, entre outros, 

um bordado a contas de coral. Quatro "pratos de esmolas", sendo um da Anunciação e outros 

com dois escudos em angulo. Quatorze cruzes processionaes, romanicas e goticas, algumas 

caracteristicas, de latão. Trez cadeiras seculo XVIII, com assentos e costas de coiro com 

pinturas à chineza sobre fundo encarnado (Verniz Martini). Uma moldura em talha com anjos. 

Diversos altos relevos em madeira, com figuras. Diversos quadros, interessantes de Pillement, 

ou sua escola, Christovam de Figueiredo, Vieira Portuense, etc. Em esculptura: Uma Senhora
1354

 

sentada, em madeira, chamada de Rocamador, o Menino sobre o joelho E, gotico primitivo; tem 

0m,50m, dizem ter vindo da egreja romanica de Cheiras, Sanfins do Douro; o rotulo põe-na no 
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sec. XIV. Uma Sant'Anna com a Senhora sobre os joelhos e esta com o Menino, visto de frente; 

má pintura, 0m,70, parece ter vindo do Solar Silva Porto. Um S. Bartolomeu e um São Mattias, 

de 0m,50 sec. Xv, mas defeituosos. Um São Lourenço / mais caracteristico, sec. XV, talvez de 

0m,60, genero dos nossos São Vicente. Uma Senhora com o Menino, em granito, sec. XVI, de 

0m,60. Uma Senhora com Menino, no genero da comprada em Tentugal. Uma Senhora da 

Piedade, com cruz por detraz, de 0m,30. Dois marmores (alabastros?), sendo um a Trindade, 

com tres figuras, de 0m,30, e uma Santa Catharina
1355

, de 0m,40; mas não teem a feição dos 

inglezes. Finalmente, uma interessante Senhora com Menino
1356

, do Leite, elle deitado à altura 

do peito d'ella; bello estofado; sec. XVI; dizem ter vindo do convento de Sta. Clara de Villa do 

Conde; de madeira, estrangeira, provavelmente. 

Como se vê, ha, tanto n'este museo como no anterior, esculpturas muito interessantes. Vão 

ambos ser mandados para o palacio dos Carrancas, quando a adaptação d'este estiver feita. Nova 

visita em 31-8-32. Algumas mudanças. 

Leça do Bailio. Visitada em 17 de Julho de 1938.- Egreja, monumento nacional. Bem 

restaurada. O que era antigo passal e antes, provavelmente, continuação do mosteiro pertence 

hoje, segundo dizem, ao engº Ezequiel de Campos. Bello typo de egreja fortaleza com sua torre 

e ameias. Na capella do transepto á E, um Espirito Santo
1357

 em madeira, colorido, do sec. XVII, 

offerecendo a particularidade de o Christo estar, não na posição usual, mas fixado em frente do 

Padre, só pelo pé da cruz, e o Padre com as mãos levantadas, com as palmas para dentro; a 

Pomba, se bem me lembro, aflorada sobre o peito do Padre: sem merecimento artistico, mas 

curioso pela iconologia. À D. uma pequena Santa Tereza, de 0m,60 (o Esp. Santo pode ter 

0m,80) sec. XVII, bem estofada, e excepcionalmente perfeita como esculptura. Na capella mór, 

tumulo de Frei João Coelho, prior do Crato e bailio de Malta (parente de Arvelos). Foi mandado 

fazer por elle a pia baptismal datada de 1514. Outros tumulos de priores do Crato, e a conhecida 

placa de bronze de Alvaro Pimentel, exemplar raro entre nós. O tumulo de Fr. João Coelho está 

assignado por Diogo Pires o Moço. A estatua não é uma perfeição, mas notam-se n'elle as 

mangas em harmonio da Senhora de Leça da Palmeira. Sobre uma porta lateral, o Agnus / Dei. 

Leça da Palmeira - Visitada em 17 de Julho de 1938 (Domingo). Egreja matriz. Viémos aqui 

seguindo uma indicação do meo caderno de que a Senhora da egreja era de Diogo Pires o Velho 

(Lusitania I, fl. 125). 

A egreja deve ter tido varias reformas, uma d'ellas no seculo XVII. De facto, na capella-mór, à 

D. lê-se: "Este povo mandou azulejar esta capella e o frontespicio por sua devoção e não por 

obrigação 1648"; tambem em outras paredes, se vê que foi "reedificada" pela Universidade de 

Coimbra, em 1790, e por João Pinto de Araujo, em 1873. No altar-mór, dentro de um camarim, 

está, de facto, uma Senhora
1358

, grande, em pedra, talvez de 1m,60, de formas amplas, 

lembrando muito, tanto nos panejamentos da cintura para baixo, como na posição do Menino, e 

na forma, em harmonio das mangas, aquella imagem que eu recusei ao Nolasco, e que tem uma 

cabeça feissima. Não tem corôa, o rosto calmo, bem proporcionado, a boca pequena. Assenta 

sobre um crescente, ou uma barca, a parte da cintura para baixo ampla, panejamentos 

abundantes com veios profundos e desdobrando-se, ainda, sobre os pés, que são em bico. O 

Menino sobre o braço D. como o do Nolasco, e a mesma posição geral, em que se notam as 

pernas proximas da horisontal; a mão E aperta o bico do peito E da Senhora, o qual sae de uma 

abertura da tunica, com a mão D, o Menino agarra um passaro em posição um tanto descabida. 

O Menino volta a cara um pouco para fóra; a tunica bem tratada com pregas interessantes. 

Estofada, em pintura que ser da epoca, embora pareça reproduzir certo padrão de azulejo de 

tapete do seculo XVII. Esculptura interessante, por representar um estylo e typo a que não 

estamos habituados. 
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Na capella-mór, à D. e E. dois anjos tocheiros sobre misulas, relativamente pequenos, de 1m,20, 

incluindo as plumas, que ao contrario dos nossos, aparentam uma certa leveza. 

Grade do baptisterio interessante, embora não muito antiga. 

Mathozinhos - Egreja matriz a Volta na mesma data. Aparenta construção ou reforma do sec. 

XVIII, com o seu debrum a granito. Muito rica em talha sec. XVII, sobretudo na capella mór. 

Em um altar à D. a arvore de Jessé, com pessoas / destacadas do fundo do retabulo. Tecto 

pintado, em caixilhos. 

Porto - Em 15 de Setembro de 1938, entrámos na Egreja das Almas, na rua de Sta. Catarina, 

nada observando de importante.  

Gaia - Gulpilhares - Não estive lá, mas não quiz perder esta informação. 

 

1359
Porto - Egreja da Trindade. Vasto e importante templo. Na capella-mór, em nichos à E e à D. 

do altar-mór, imagens da Senhora e de S. José, em tamanho natural, pouco faceis de estudar de 

perto, porque estão a certa altura. Parecem ser de madeira, e são boas esculpturas de epoca 

difficil de datar / minha (seculo XVII). A Senhora tem o Menino sobre o braço E, e apresenta-o 

virado para quem olha. Bôa encarnação. Em um dos altares da D. uma Sta. Catarina, em 

madeira, colorida, de 1,10 (?), boa esculptura do seculo XVIII. Anexo existe o Hospital da 

Ordem da Trindade (30-8-39). 

Rates - Visitada em 29 de Agosto de 1939 (terça-feira) - Egreja de S. Pedro de Rates. A 

povoação, que nada mais de interessante parece conter, fica na estrada de Espozende - Povoa a 

Famalicão, a uns 10 kilometros d'estas villas. Grande e interessante egreja romanica de tres 
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navez, já restaurada pelos "Monumentos Nacionaes". Dos arcos que separam as naves os dois da 

E baixa parecem mais antigos que os outros, mostrando curiosos lavores do mesmo genero que 

os do portico romanico de Villar de Frades. Capiteis muito trabalhados, com as costumadas 

figuras da epoca. Portico principal e dois lateraes. No principal, no exterior, figuras apagadas 

que parecem ser o Padre Eterno e dois Apostolos (?); pelo interior com Agnus Dei; em um dos 

outros lateraes, o da D. pelo ládo de fora. Os arcos que separam as naves, os da E são redondos, 

os da D. ogivaes. São notaveis duas estatuas jacentes
1360

; uma d'ellas é-o, pelo menos, pois está 

assente sobre uma arca tumular, e representa um bispo com seu baculo, à sua E, e a mão D. com 

os dedos erguidos. A outra, estaria talvez erecta, e representa um rei com sua corôa e, na mão, 

uma especie de sceptro. Aquella de cima é mais pequena do que a outra, 1m,20, do tamanho da 

arca; a outra deve ter, talvez, 1m,60. No seu genero, são exemplares notaveis, exactamente 

como nós desejariamos possui-las. A abside parece ter sido construida de novo, em grande 

parte. Fóra da egreja, capiteis e restos de arcos que sobraram (?) da "reintegração", como elles 

dizem. 

Porto - Museo e egreja Ordem Terceira. Construção sec. XVII. No Muzeo, um grande quadro de 

Vieira Portuense, com a morte de Sta. Margarida de Cortona, paramentos de brocado vermelho 

e grenat; um pano grande de brocado azul claro. Retrato a oleo dos benfeitores. Na sachristia, 

uma bôa esculptura de Sto. Antonio
1361

, de 0m,90, feições sobrias, com a particularidade de o 

Menino, apoiado sobre a mão do Santo, estar de pé, encostado a elle. Difficil de determinar a 

epoca, mas é das mais interessantes representações do Santo que temos visto. Esta egreja está 

encostada / à de S. Francisco. Crypta para enterramento de Irmãos, que alli estão muito 

numerosos e, ainda por debaixo um ossuario, abundantemente provido, embora sem a 

disposição macabra do de Evora. 

Egreja de S. Francisco - Monumento nacional. Fundo romanico de transição, do sec. XIII, 

profundamente alterada e augmentada nos seculos XVII e XVII, se não em outros anteriores. Da 

primitiva observam-se, ainda, alguns capiteis romanicos, um portico, o S. Francisco
1362

 original, 

que é uma grosseria, mas interessantissimo, esculptura em granito, de cerca de 1m,00, com as 

mãos cruzadas sobre o peito, seu habito, barba e bigode encaracolada nas extremidades e 

orelhas de fantasia; e uma arca tumular com figura jacente. O Santo anda em postaes. A arca 

offerece a particularidade de ter lateralmente ornatos do genero dos que se veem nas faces 

lateraes da cadeira da Senhora sentada, que temos, e da outra existente no museo de Guimarães. 

A estatua jacente é a de um guerreiro, tendo sobre os pés um lebreu, mas offerece, tambem, a 

particularidade curiosa de a arma que tem sobre elle não ser uma espada propriamente dita, mas 

um alfarge, de que se vê, claramente, a parte externa recurvada, e o punho especial a esta 

especie de armas. A tampa da arca é um pouco mais curta do que esta, mas, como está partida, 

não é facil affirmar, de principio, teria, ou não, o mesmo comprimento. Exemplar notavel, 

apesar de um pouco deteriorado, havendo partes que estão desligadas do corpo, e que ninguem 

se preocupou de soldar. 

No altar-mór, ao alto, um Christo
1363

, tamanho natural, cujo tronco e pernas são, 

acentuadamente seculo XIV, embora lhe tenham posto cabello e barba com cabello natural, cujo 

facto não invalida a suposição (Christo de Ourem e de Mundo de Toro). Em uma Capella da D. 

alta, um quadro em madeira, primitivo flamengo, do Baptismo de Christo, interessante. Em uma 

outra da E, ao alto, uma imagem em pedra da Senhora com Menino
1364

 sobre anjos, estofada e 

com aplicações de pasta, que / deve ser um seculo XVI, mas de observação difficil, por estar 

muito alta. Diz o guarda que tem um rosto muito triste. Abundancia enorme de talha dos seculos 

XVII e XVIII, em altares, abobadas, revestimentos de columnas etc. 
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Museu municipal - Está já n'elle arranjado o Christo
1365

 articulado que alli vimos ha tempos, e 

que elle me queria vender por 30 contos, vendeu-o aos Muzeo por 15. Interessante, sem duvida, 

com diversas feições de um seculo XIII ou XIV, mas o saio continua a intrigar-me, sobretudo a 

especie de folha de arvore que elle tem ao lado. Será uma esculptura popular da epoca por ter 

aquellas? Os braços articulados era, evidentemente, para poder ser empregado como Senhor 

Morto (31-8-39). Continua a ser interessante a collecção de cruzes goticas e romanicas, e a de 

ceramica; alguns bons paramentos. Parece que está tudo já inventariado, para ingressar no novo 

edificio. 

Museo Soares dos Reis - Nova visita em 31 de Agosto de 1939. Passou para aqui uma casula 

bordada a contas de coral, que estava no outro museo. Uma outra, tambem interessante, bordada 

a matiz. Parece ser peça nova, uma Santa Barbara
1366

, de pedra calcareo, de 0m,50, com livro 

mas sem torre, e restos de coloração; seculo XVI. 

Porto - Já em 1942, tivemos ocasião de visitar o novo Museo, installado no palacio dos 

Carrancas, e contendo tudo o que tinham os outros dois antigos. Muita cousa interessante, mas 

não vejo nada de novo em estatuaria. Em cruzes processionaes, a collecção é inferior à nossa, 

em numero e em qualidade das peças. Visita em 29 de Agosto de 1923 [?] 

Rates - Visitada, de novo, em 28 de Agosto de 1943, a egreja de S. Pedro. Exemplar notavel de 

um monumento romanico. As duas estatuas jacentes continuam a apresentar enorme interesse; 

uma barbara, mas esplendida. 

Famalicão - Egreja matriz - Dois altares mór, a par. Nada de interessante. Visita em 28 de 

Agosto de 1943. 

Leça da Palmeira - Egreja matriz, novamente, n'essa mesma data. A Senhora
1367

 do Altar mór, 

grande escultura do M
e
 Diogo Pires (mangas em harmonio, semelhança com a do M. "Machado 

de Castro, mas em muito melhor, é claro). / 

Azurara - Tornámos a visitar a sua notavel Egreja, em 28 de Agosto de 1943, continua em 

obras. 

Porto - Egreja da Batalha - Tudo sem interesse. Na Sacristia, um frontal em madeira, pintura 

portugueza, sem grande valor. Em 28 de Agosto de 1945. 

Penafiel - Egreja do Calvario - Em 29 de Agosto de 1945. Nada de interessante no corpo 

principal. Na Sacristia, armação de capella em talha razoavel, descascada, e uma maquineta, de 

1m,50 de altura, com toda a scena do Calvario e Descimento da Cruz, em barro, com 

numerosissimas personagens, interessante no seu genero. Lambris de azulejo, seculo XVII. 

Bustello - Antigo Convento, do seculo XVII- Cruzeiro de grande elegancia. Em um nicho sobre 

a porta principal, um grande S. Miguel, em barro, de uns 3 metros, bem proporcionado, mas já a 

caminho de rapida deterioração. Grande Egreja, sem nada de notavel na sua architectura. A 

Capella-mór é uma copia de talha dourada, com uma enorme e complicada tribuna, columnas 

salomonicas, etc. A D. uma mesa em talha dourada, interessante. Frontaes em madeira dourada, 

com delicados lavores em todos os altares. Em um altar à D. no transepto, um pouco no alto, a 

chamada Senhora da Saúde
1368

, de grande devoção, com romaria anual: imagem em pedra do 

seculo XVI, de uns 0m,40, sentada com o Menino sobre o lado E., estofada. Na mão D. a 

Senhora segura, parece que uma ave, e o Menino segura esta pelo pescoço. Bem proporcionada, 

panejamentos interessantes, face simpathica, conjuncto muito harmonico e agradavel. Na 
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Sachristia, grandes arcazes. Sobre um d'elles, uma imagem de Santo
1369

 com faca na mão, de 

uns 0m,60, do Caminheiro, mas não de grande caracter. O Convento esta construido sobre uma 

eminencia, dominando uma agradavel paisagem. Visita em 29 de Agosto de 1945, com o 

Joaquim Pereira da Cunha. 

Penafiel  Camara Municipal. A pedra relevo, representando S. Miguel a cavallo
1370

 atacando o 

dragão que Sta. Mar (...)
1371

 

Districto de Lisbôa 

Museu - Visita em 10 de Dezembro de 1933- Egreja matriz - Na fachada 1687. No interior, em 

um altar à esquerda, Sª da Piedade
1372

 em pedra, genero da nossa nº 75. Altura 0m,73; posição e 

linhas geraes como as d'aquella, mas a cabeça do Christo e da Senhora mostrando já influencias 

posterioes ao sec. XV. A cabeça de Christo sem corôa de espinhos, cabello e barba bem 

tratados; a cabeça da Sª, diz  o Julio que lhe lembra a escultura de Pedro de Mena. O véo da Sª e 

o tratamento da saia e o pormenor de os pés do Senhor se apoiarem, tambem sobre o manto da 

Sª lembram muito aquella imagem. É, evidentemente, posterior ao sec. XV. Veio de uma 

capella da invocação da Sª da Piedade, que já não existe. Dizem que na villa havia outras 

egrejas, cujas imagens foram, aquando da Republica, carregadas em uma camionette para serem 

vendidas (?). Uma das imagens, da Sª da Piedade, era muito maior do que esta. No mesmo altar, 

à D. um S. Sebastião, do typo usual, de 0m,90, com cor encarniçada, como o nosso nº 129. 

A Sª da Piedade bem pintada, em côres modernas. Exemplar muito interessante e digna de 

estudo. 

Turcifal - Visitámos a Egreja parochial, creio que em 1933, à volta de férias. Nada observado de 

importante. 

Casa de um sr. Arhens - Antes da vila, vindo de Lisboa - Na esquina da casa, a uma certa altura, 

embebida na alvenaria, uma Sª da Piedade
1373

, genero da nossa gotica, interessante, a branco. 

Odivellas - Visita em 27 de Março de 1932, mas sem grande demora. Convento e egreja - 

Interessante o alpendre que dá acesso à egreja com uns azulejos azues e policromos, alguns 

pequenos retabulos - Tumulo de D. Diniz e outro. Será necessario refazer esta visita, com 

demora e tomando apontamentos. 

Thomar [?] - Visita em 12 de Junho de 1932. Egreja matriz - Foi muito rica mas, sobretudo por 

ocasião da mudança de regimen, muito roubada e desbaratada. Capella mór em mosaico 

italiano. 

Bucellas - Egreja matriz. Revestimento a azulejo de uma só côr muro com reflexo. Antigo ? 

Lamparina da capella mór em prata. Peque/no lustre de latão, typo hollandez (Vêr adiante). 

Lisbôa - Egreja de Santa Cruz do Castello - Interessante, apesar de muito reformada. Na capella 

da pia baptismal, um Espirito Santo
1374

 admiravel, penso seculo XV, com a coroa aberta no 

genero da da Virgem coroada, do A. A. Gonçalves. 

 É o exemplar mais interessante que tenho visto (N'esta altura; ha melhores). 

Museu Ethnologico Dr. Leite de Vasconcellos - Visitado, mais de uma vez em 25 de Fevereiro 

de 1934. Na escada para o primeiro andar, em vitrina, ao lado esquerdo, um tapete de Arrayolos 
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em tons azues, grande, muito interessante. N'esse mesmo andar, em uma vitrine de centro, perto 

da Secretaria: no topo superior, curiosissimo Christo atado à columna
1375

, de pedra, pequeno, 

talvez 0m,30, muito mutilado, um quanto barbaro, sec. XIV (?). Na prateleira de baixo, tres 

cruzes em latão, flordelisadas, como as nossas, sendo uma d'ellas mais pequena, muito 

interessante, com as flores de lys mais pronunciadas; uma cruz grega com Christo de pernas 

dobradas para o lado; um Christo Limoges, solto com os esmaltes gastos e uma chapa Limoges 

idem, com o Christo em magestade. No rez do chão varias pedras dignas de estudo. Ainda 

n'aquellas vitrinas imagem alabastro
1376

 de santa, 0m,40.  

Egreja dos Jeronymos - Na capella de Vasco da Gama, à esquerda sobre uma peanha figura em 

madeira de S. Gabriel
1377

, que se diz ter acompanhado à India o navegador na caravella; talvez, 

figura de prôa. Ha qualquer coisa escripta a seu respeito. Na capella do tumulo do Cardeal D. 

Henrique, à esquerda, a imagem em pedra da Senhora do Restello, que se diz ter vindo da 

ermida do Restello. Curiosa, senhora já do seculo XVI (?). Deve ter 0m,90, o Menino de pé, à 

direita da Senhora, sobre um laço do manto. Na capella da Pia Baptismal, à esquerda, um Santo 

grande
1378

, de pedra, sec. XVI?, talvez 1m,20. Na porta do lado do Rio, algumas imagens 

interessantes, com resaibos goticos. 

Cintra - Tencionava, ha muito ir a Cintra, em investigação. Fomos lá em 4 Março 1934. Egreja 

de S. Pedro. Egreja interessante, restaurada. Fundo romanico transição. No altar-mór, S. 

Pedro
1379

 em madeira, 1m,50, talvez, boa esculptura. Em pé, rara exposição, a mão direita no ar, 

colorido. Seculo XVII (?). No altar à D. do cruzeiro, / um crucifixo de pau santo ou ebano, com 

aplicações de prata aprossée [?], com 1m,00. O Christo, em marfim, é má esculptura, mas o 

conjuncto é interessante. Deve ser sec. XVIII. O S. Pedro
1380

, em pedra de que fallou o F. Alves 

Pereira no "Diário de Notícias", está em um quarto do andar de cima, a um canto. Pedra de 

Ança, sentado, mão direita no ar, mão esquerda segurando a chave. A cabeça separada do corpo. 

Não tem a imponencia do de Cantanhede, ou do de Montemor-o-Velho; parece-se muito com o 

que nos trouxe o Nascimento; deve ter 0m,60, está a branco. Dizem ter vindo de uma capella de 

Sta. Eufemia, para onde teria vindo do Castello S. Pedreira freguezia. No arcaz da sachristia, 

paramentos de pouco valor, alvinhos, mas, entre elles, ha uma capa de asperges de brocado 

amarello, como um bocado que nós temos (cercado de velludo vermelho). 

Egreja de Sta. Maria - Muito interessante, romanico-transição. Capella-mór muito typica. No 

altar-mór Senhora
1381

 em madeira, colorida, sec. XVI, de 1m,00. No corpo da egreja, à D. 

pequena pia de agua benta, pedra, trabalhada, Renascença. Em casa da mulher que mostra a 

egreja, um pouco mais abaixo, à direita, pequena porta em ogiva que dá para o quintal e uma 

pedra, uns modilhões ou cachorros, com uma figura esboçada. Mas onde pára a imagem de Sta. 

Maria
1382

, do Alves Pereira? 

Egreja de S. Martinho - Egreja matriz, na praça principal, muito mal anunciada. Em um altar à 

E., Senhora em madeira, curiosa, colorida, 1m,00. Em outro, à D. um Sto. André
1383

, em 

madeira, com 1m,40, colorido, escultura notavel. Está encostada à cruz em X, passando o braço 

esquerdo por detraz de um dos seus ramos. Barbas, vestimentas largamente tratados. Na mão 

direita, um livro. Seculo XVIII (?). Pulpito curioso, de formas geometricas, em marmore 

vermelho, com saliencias do mesmo, em losango. 

Convem aprofundar esta investigação. 
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Cintra - Em 18 de Março de 1934, visitámos o Convento dos Capuchos, na serra: Lapide da 

fundação em 1560, pelo filho de D. João de Castro; escudo de seis arruelas. A entrada, à 

esquerda, retabulo em pedra figurando a Sª com o Menino, sob baldaquino, com tres anjos de 

cada lado e, no alto, o Pe. Eterno; altura de 0m,60. À direita Retábulo
1384

, Sª com Menino, tendo 

uma das mãos sobre uma cabeça de homem, no alto o Pe. Eterno, este Renascença, o primeiro 

sec. XV. No interior do / convento, em um nicho, interessante Sª sentada
1385

, em cadeira com 

lavores goticos, veo sobre o rosto, tambem com lavores; parece faltar uma figura, à direita da 

Senhora. Muito interessante, mas vê-se mal; necessita mais demorado estudo. Altura de 0m,80, 

sec. XV. 

Torres Vedras. De passagem, em 25 de Junho de 1934, visitamos a Egreja de S. Pedro Azulejo 

azul-amarello sec. XVII, azulejo azul, bem desenhado, sec. XVIII. Vêr na D. baixa, em uma 

capella um painel de Sª da Conceição, notavel, pela correcção do desenho. 

Chelleiros - Na estrada de Cintra a Mafra, depois de Pero Pinheiro. Visitado em 30 de Setembro 

de 1934. Egreja Matriz. Portico ogival. Capella-mór manuelina de nervuras e rosetões. 

Interessantes revestimentos de azulejo azul-amarello do sec. XVII. Na arrecadação, cabeceira 

redonda de sepultura, encontrada aquando da construcção do coreto fronteiro. Capella do 

Espirito Santo, arco do cruzeiro manuelino. Não vi imagens de interesse. 

Em uma casa perto da egreja, do outro lado da estrada, um painel com o milagre de D. Fuas 

Roupinho, datado de 1727 (?). Alguem da terra disse que era moderno; não o vi de perto. 

É terra muito antiga e tem importancia (V. Pinho Leal). 

Torres Vedras - Visita com mais demora em 14 Outubro 34. 

Egreja de S. Pedro - Campas numerosas, algumas com lettra gotica. Na sachristia, algumas 

taboas, duas interessantes, sobretudo a da Anunciação, pintura portugueza sec. XVI. Dentro 

sobre um arcaz, um Christo, em madeira, de 0m,30 (a imagem) de factura rude, costellas 

salientes, cabeça curiosa. As tabuas teem de altura cerca de 2m,10. O baptisterio, grade com 

data de 1719. 

Egreja da Misericordia. Na porta da entrada, data de 1718. No interior, nas paredes, paineis de 

scenas profanas e sagradas, azues, sec. XVIII, bem desenhados e coloridos. No altar-mór, dois 

frontaes com guadamecins; mais tres na sachristia, dois dos quaes em máo estado. N'esta, no 

tecto, bem pintado, o escudo portuguez da epoca. Algumas telas pequenas do sec. XVIII, 

simples mas interessantes. 

Capella da Sª do Ameal - Simples, mas interessante, com alpendre e imagem do sec. XVI (Vêr a 

este respeito, e sobre Torres Vedras e imediações, o Guia da Biblioteca Nacional). Uma pia de 

agua benta,
1386

 interessante. Das / imagens indicadas no Guia, só é interessante, no altar da E. a 

chamada Sª de Rocamador
1387

. Sª sentada, de pedra, com o Menino sobre o joelho esquerdo, de 

0m,70, talvez. A mão direita, fechada de baixo para cima, devia segurar qualquer coisa que 

desapareceo, porque a mão parece ter-se partido e ser até, talvez, postiça, em parte; a mão 

esquerda não se vê, por estar coberta, porque a Sª está vestida, mas deve segurar o Menino; a 

mão esquerda do Menino, e a da Sª, fazem lembrar o Mestre do Caminheiro. Foi possivel maior 

identificação por estar coberta com manto e outros panos. A Sª da Expectação, em que falla o 

Guia, é uma senhora sentada, de madeira, com o Menino! É difficil de examinar, porque está, 

tambem, vestida. 
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Silveira - Povoação entre Torres Vedras e a Praia de Sta Cruz. Azulejo azul amarello do sec. 

XVII (egreja parochial), como era de esperar, porque tem a data da reedificação, de 1675. Na 

nave, em altar à D. uma Sª da Conceição, em madeira, de cerca de 0m,60, interessante, sec. XVI 

ou XVII. Na sachristia, dentro de um pequeno oratorio, sacrario, ou coisa parecida, pequeno, 

uma Sª com Menino
1388

, pequena de madeira, de cerca de 0m,20. Algumas imagens em barro, 

sem grande interesse. Visitada em 14 de Outubro de 1934. 

Machial - Terra onde vivem, no verão, o concunhado do coronel Felner, Dr. Arnaldo Bello, 

medico, em serviço no Asylo dos Invalidos de Runa, casado com uma senhora D. Baldemira 

Gomes da Costa, irmã da mulher do Felner. Visitada a terra e elles em 14 de Outubro de 1934. 

Egreja parochial - Interior muito interessante, revestido de azulejo azul-amarello, do sec. XVII, 

como o attesta a pia de agua benta, de marmore vermelho, lisa, com a data de 1641. Insertos no 

azulejo tapete, de um outro lado, interessantes, notaveis mesmo como documento, primeiro com 

a custodia (2) e o costumado distico "Louvado seja etc", e com o Anjo da Anunciação e outros, 

um anjo em cada (5 paineis); talvez mais um, que estará, porventura escondido detraz de um 

altar de madeira na D. alta. Muito interessantes estes paineis pela maneira pasar a Anjos [sic] , 

as suas mãos, as mangas etc estão tratadas. 

Na sachristia, sobre o arcaz, um Espirito Santo, colorido, pedra, sec. XV e uma Sta. Anna com 

Sª e Menino, a Santa de pé, mesma epoca, coloridos. Muito interessantes. No pavimento 

superior, arrumados, um / São Marcos, com o seu leão com azas e um Santo Antão, este ultimo 

muito parecido com um que temos; o primeiro deve ser do Mestre do Santo André. Tambem em 

uma outra arrecadação, um Sª da Piedade, pouco perfeita, e um Santo não identificado
1389

, com 

um cepo e um bicho dentro (S. João Baptista). Diz a D. Baldemira que o Dr. Calado do Museo 

de Torres, havia requisitado os dois primeiros (Esp. Santo e Sta. Ana) para esse Museo. Tenho 

fotografias. 

Lisboa - Egreja da Madre de Deus. No relicario, uma pequena imagem de S. Lourenço
1390

 (?) 

em madeira, de 0m,40, gotico, estofado. Muito curioso. A unica peça gotica que aqui se 

encontra. 

Capella do Senhor da Boa Nova - Perto do Museo de Artilharia. Fachada do lado da rua 

principal, tem entrada pelo Beco do Bello, por uma dependencia situada em plano superior, e 

que dá passagem para a Capella por escadas interiores. N'essa dependencia vimos duas velhas, 

Mãe e filha, que são as guardas da Capella. Deve ser de instituição antiquissima attendendo à 

posição e à ubicação, mas o edificio actual é do seculo XVII, e nada se encontra dentro anterior 

a essa epoca. O Christo não é feio, mas nem elle, nem a Senhora offerecem nada de particular. 

Em certa altura das escadas interiores uma nascente de agua medicinal (reumatismo). 

Sobreviveram curiosas e interessantes (Visitada em 25 de Outubro de 1936). 

Aldeia Grande - Visita em 28 de Junho de 1937, com o Dr. A. Bello e Senhora - Capella de S. 

Martinho. Na sachristia, arrumado um S. Martinho 
1391

 (?), de pedra, sentado, de 0m,70, bem 

tratado na roupagem, e menos no rosto; mas interessante. 

Villar - Visita em 28 de Junho de 1937k, com Dr. A. Bello e Senhora. Egreja parochial: 

Pequena egreja, que deve ser muito antiga, pois a pia de agua benta é um capitel romanico, 

cavado, mas não apresenta outro vestigio. Está muito abalada, e necessita ser reparada ou 

substituida. Diz o Rosa que está projetada uma outra nova que vae custar 350 contos. Na egreja, 

em um nicho à E. um Sto. Antão, de 0m,50, sec. XVI, bem patinado, interessante. Na Sacristia, 
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um S. Sebastião
1392

, pedra, seculo XV, sem grande caracter, mas com os cabellos dispostos de 

maneira differente / da costumada. 

1393
 

Lourinhã - Visitada em 23 de Setembro de 1937. Egreja matriz: Em reparação profunda pelo 

que nem n'ella pude entrar (Vêr Guia Bib. Nac. pg. 561). Egreja matriz actual: Nada de 

importante, salvo alguns paineis de azulejo azul e branco (Vêr Guia pag. 563). Capella da 

Misericordia. Algumas taboas interessantes, do sec. XVI (Ver Guia, pag. 564). 

Capella de N. Sª dos Anjos - "Os escravos de N. S. mandaram fazer esta obra a sua custa em 

1674."  

1394
  

Um pulpito em / marmore vermelho. 
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Sanguinhal - Visitada em 24 de Setembro de 1937. Egreja parochial, que é moderna e parece ter 

substituido uma outra antiga que não vimos, por só no Cadaval nos darem notícia d'ella. Nada 

de notavel. Em uma capella à E. tumulos dos fundadores, já do seculo XIX. 

Cadaval - Visitada em 24 de Setembro de 1937. Egreja parochial: Nada de notavel. Os dois 

quadros atribuidos a Josefa d'Obidos não teem valor. Algum azulejo do seculo XVII. Não 

pudémos vêr o Paço dos Duques, que se distingue por uma arcaria visível à distancia. Uma Sta. 

Catarina arrumada ? (carvalho). 

Merceana - Visitada na mesma data. Egreja matriz: Exemplar interessante, em seu conjuncto, e 

em algumas das suas particularidades (Vêr Guia da Bib. Nac. pag. 540, onde vem uma 

descripção do Reynaldo Santos. Galeria interessante à roda da egreja. Dentro, tem naves 

separadas por arcos de volta redonda sobre columnas. Muito curioso o lavatorio, o lambris de 

azulejo polycromo, que acompanha todo o interior, e parece ser do fim do seculo XVIII. Aos 

dois lados do arco cruzeiro, paineis com a descripção da aparição. O arco cruzeiro (Ver Guia) é, 

de facto, um exemplar muito notavel da Renascença (1535), e poucos outros exemplares se lhe 

poderão comparar: no alto, um camarim em que está encerrada a imagem da Senhora
1395

, tal 

como reproduzida nas gravuras, mas que se não vê, por estar fechada, à frente, por uma porta, e 

o Padre estar ausente; vê-se, contudo, a porta que representa o tronco que sobe, da arvore. Altar-

mór de mosaico italiano. Rica teia de pau santo. Ao fundo, ou seja, sobre a entrada, rica varanda 

de madeira entalhada. Pulpito de marmore vermelho. Os fechos inferiores da porta principal são 

curiosas peças de ferraria encimadas com a corôa real. Em conjuncto, esta egreja é um exemplar 

notavel de architectura e decoração original. Não é monumento nacional. 

Sobral de Mont'Agraso - Passámos a 24 Setembro 1937, mas não podémos vêr a egreja matriz, 

que é propriedade doa Condessa de Sobral, por o criado não aparecer. / 

Bucellas - Novamente em 11 de Junho de 1939 (Domingo) com o Costa Encarnado. Egreja 

matriz - Alumiada, novamente os azulejos de caixilho, seculo XVII. Em uma arrecadação à D. 

da egreja logo ao começo, com porta de fechadura complicada, uma peça admiravel
1396

 do 

Mestre Affonso, a mais decorativa que tenho visto. Uma especie de tympano de 1m,5 por outro 

tanto (?). Ao alto a Trindade, a que falta a pomba, e em baixo a Senhora. Aos lados da primeira 

e da segunda, em fileira, de um extremo ao outro as figuras dos apostolos, de santos e de anjos. 

As bordas da peça, salientes, em docel. Ainda com a coloração primitiva, embora delida aqui e 

alli. Parece ter vindo de uma capella dos arredores. Repito que a considero como a produção 

mais notavel que tenho visto do Mestre Affonso. 

Tojal - Quinta da Mitra - Visitada n'aquella data. Palacio e egreja em parte em ruinas, mas 

recomeçado a restaurar. Azulejo azul e branco do seculo XVII e figuras de atrio e escada. 

S. Pedro da Cadeira - Visitada em 9 de Setembro de 1939 (Sabado). Egreja parochial - O nome 

da villa era atraente, para se esperar encontrar, de facto, alguma peça notavel, de esculptura em 

pedra. Se houve, como parece, dizem ter sido vendido a um homem de Torres Vedras (o Manuel 

Fonseca), e por este ao Nolasco; em definitivo, deve estar já na nossa collecção. Está hoje 

substituido por um de madeira, muito amaneirado e pintado, embora bonito; à moderna. Azulejo 

seculo XVII, diversos padrões. Deve ter havido algum bom painel da Adoração da Custodia ou 

semelhante, porque se veem, ainda, azulejos diversos, soltos, embutidos em outros. 

Praia de Santa Cruz - Dominio do Manuel do Hotel. De novo, em 9 de Setembro de 1939 

(Sabado). Praia agradavel, e mais longe do que pode parecer, à primeira vista. A ermida, que foi 

arranjada à moderna, possue duas imagens muito interessantes. Uma, de Sta. Helena
1397

, que 

dizem ter sido encontrada na praia, dentro de uma caixa, é muito original. Pedra, do sec. XVI, 

inicio, a Santa tem veo, e segura, à frente, uma cruz, tambem em pedra; sobre a haste da qual se 
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apoia a mão D. da Santa, ao passo que a E. segura, por debaixo, um dos braços da mesma cruz. 

Colorida, altura 0,50. Disse véo, mas a santa é, também, circundade por um pano que faz 

requeixo. / A outra imagem é uma Senhora coroada
1398

, de 0m,65 com Menino sobre o lado E, 

do estylo da de Bugalhos, que dá a impressão de uma transição do sec. XV para o XVI. Por 

debaixo da Corôa, veo, que o Menino agarra com uma das mãos. Parece que esta imagem esteve 

já vendida ao Fonseca. A outra é o orago. Voltei a ve-las em 11, Domingo. 

Lourinhã - Em 9 de Setembro de 1939 (Sabado) passámos por alli, mais uma vez, e pudemos 

penetrar já na Matriz, reintegrada, que estavam varrendo. Tres naves, separadas por arcos sobre 

columnas de capiteis floridos. As paredes, pelo exterior são de alvenaria de pedra e argamassa. 

Não nos demorámos, por causa do muito pó que levantavam os homens que varriam. 

1399
 Vimeiro - Onde Wellesley combateo contra Junot em 1808. Visitada em 11 de Setembro de 

1939 (2ª feira). No alto, um modesto monumento, comemorando o feito. Existe, ainda, a velha 

casa onde se diz que o Junot tinha o seu quartel general. Egreja parochial. Na parede exterior, 

um painel azulejo seculo XVII, de Custodia, ao que parece, mas muitíssimo estragado. No 

interior, grandes lambris de azulejo pinha, da mesma epoca, com grandes superficies, com suas 

molduras. A capella do baptisterio é toda forrada, tambem, do mesmo azulejo. 

A dos Cunhados - Na mesma data. Egreja parochial, muito reformada. Tres naves, separadas por 

arcos assentes sobre columnas seculo XVII. Grande abundancia de azulejo azul-amarello, d'este 

seculo: em uma capela, à D. um painel de alminhas, com os dizeres: "Esta obra se fez na era de 

1656"; o baptisterio é todo forrado, tambem, do mesmo azulejo, com restos de um painel 

embutido, onde se percebe, ainda, que foi azulejado em 1636. Embutidos em azulejo tapete, 

algumas pequenas figuras diversas, entre as quaes uma Senhora com flores. Como imagens, um 

Senhora Renascença, repintada à moderna e encarniçada com uma base para transporte em 

procissão, e no altar da capella da D. um Santo Antão
1400

, pequeno, tambem muito / repintado, 

com suas barbas em caracoes symetricos. 

Encarnação - Visita à D. Barbara Almada e sua irmã, em 11 de Setembro de 1938 (2ª feira). 

Egreja parochial. Edificio de certa architectura agradavel, do seculo XVII-XVIII. Boas portas 

com bronzes trabalhados. Pela frente e dos lados, alpendre. Lambris de azulejo tapete sec. XVII; 

na capella-mór scenas sacras em azulejo azul e branco do sec. XVIII. Armação do altar-mór em 

bôa talha dourada. A Senhora orago é em roca, com cabellos naturaes. Na capella do cruzeiro a 

E. um São Pedro de madeira, de 1m,00, bem estofado, do sec. XVIII, muito interessante, e uma 

Senhora das Dôres
1401

 de pé, de 0m,70, mesma epoca; n'esta capella, a data de 1753. No altar da 

D. um S. Marcos
1402

 em pedra, sec. XV com seu leão; tendo na base o seguinte monograma 

, no genero de um Sto. Antão, que nós temos. Tecto da egreja pintado com ar de estuque. 

Pendente d'elle um navio assaz grande, votivo. O conjuncto, muito agradavel. 

Cintra - Em 17 de Setembro de 1939 (Domingo) - Capella sobre a estrada, cujo nome não pude 

saber. Parece que o seu fundo fosse manuelino; em um dos tectos escudo com seis arruelas 

(Castros). Dentro grandes paineis de scenas da vida de Christo, azul e branco, sec. XVIII; o arco 

para a capella mór, todo revestido, tambem, de azulejos do mesmo sec. e epoca. No altar uma 

Senhora deitada, e uma Senhora de joelhos e mãos postas, com manto que não deixa apreciá-la, 

mas não parece ser interessante. 

Benfica - Em 17 de Setembro de 1939 (Domingo). Na egreja matriz, construcção relativamente 

moderna, em um altar à D. um Christo
1403

 em madeira, tamanho natural, notavel. Dizem ser um 
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sec. XV, e ter sido, talvez, do antigo convento de S. Domingos. Madeira, colorida em escuro, 

tronco adelgaçando para a cintura, costellas marcadas, pernas e pés não sobrepostos. Braços não 

distendidos mas inflectidos nos cotovelos , cabeça com certa expressão, 

cabellos em caracoes, mão caida. Muito interessante. O resto tudo novo. 

Lisbôa - Egreja parochial de Santa Engracia (Barbadinhos). Visitada em 8 de Outubro de 1939 

(Domingo). É a egreja onde casou a minha sogra, e de cuja irmandade foi presidente o velho 

Queriol. / Foi antigo convento de frades franciscanos, chamados "barbadinhos". O edificio, em 

si, nada apresenta de interessante; o interior da egreja é antes desagradavel, como o da maioria 

das egrejas de Lisboa, n'esta ainda acentuado por armações de tribuna, e outras, em madeira 

escura, talvez pau santo com embutidos de uma outra madeira mais clara. Algumas imagens 

razoaveis. Em um altar da E. havia, dentro de vitrine uma Senhora em madeira, sec. XVIII, de 

1m,20, talvez, estofada, boa esculptura; chamam-lhe Senhora da Esperança, porque lhe 

penduraram uma ancora da mão direita; n'esse mesmo altar, à D. uma Senhora, de 1m,00, seculo 

XVII, com as mãos sobre o peito, estofada a quem chamam a Senhora da Dôr, e à qual 

recorriam as mulheres pejadas. No altar-mór, à E. uma Santa Engracia razoavel, talvez seculo 

XVI, de 0m,80, e no altar do cruzeiro, à D. uma Senhora da Paz
1404

, de 0m,90, esculptura 

agradavel do seculo XVII, estofada a cores vivas; sympatica. A peça mais importante da egreja 

é, em todo o caso, um busto em prata, relicario, de Sta. Engracia, bela peça, notavel mesmo, do 

seculo XVI, que está escrito ter sido dada à egreja por uma filha do rei D. Manuel. Falla-se nas 

questões havidas entre o Queriol e o Director do Museu, de então, que o queria levar para alli, 

no que o Queriol não consentio. 

Egreja da Penha de França. Só em 8-10-39 pude observar de perto o enorme painel de azulejo 

que está na parede das trazeiras do edificio. Polycromo, representando o milagre da Senhora, 

com um lagarto; deve medir 35 azulejos de altura, por 18 (?), talvez, de largura. Peça notavel, 

pelo tamanho e pelo que representa (4m,90 de altura?!). Na sachristia, um Christo
1405

, de 1m,50 

em madeira, tosco, mas que, embora não tão caracteristico como outros já vistos pode ser um 

seculo XVI ou mesmo XV. 

S. Julião do Tojal - Visitado em 19 de Novembro de 1939 - Domingo. Egreja parochial. Já ha 

muito que o Costa Encarnado me fallára em um Espirito Santo alli localisado, e o Julio chegou a 

ir lé vê-lo com elle. Egreja do seculo XVII, pelo menos. Em uma capella da E. indicações de ter 

sido pertença de um sr. / 
1406

 

  João Albano Soares e data de 1609; pedra d'armas. Em 

uma capella à D., no alto, uma Senhora em madeira "dos Prazeres", pouco interessante. Na 

capella-mór lambris de azulejo tapete, seculo XVII, de padrões pouco vulgares. Na Sacristia, 

sobre um arcaz, a imagem do Espirito Santo
1407

. Exemplar notavel, pela primorosa iconografia. 

De uns 0m,80 de altura; a corôa parece ter sido cortada, ou desbastada, e substituida por uma de 

folha; barbas em lyra, como alguns dos nossos; uma das mãos por sobre a cruz e a outra por 

debaixo; pés em bico. Os panejamentos, exemplarmente tratados. A particularidade iconografica 
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consiste na existencia de tres anjos alados, dois à E de quem olha e um à D. Um dos primeiros, 

com um calice em cada mão, recebe o sangue da mão D. de Christo e da chaga, o outro dos pés 

do Christo; o da D. recebe o sangue da mão E. de Christo. Colorido, mal. Uma esculptura 

nitidamente gotica, embora do fim do sec. XV. Notavel. 

Cercal - Capella à beira da estrada. Visitada mais de uma vez, a ultima em 1 de Janeiro de 1945. 

Muito interessante com o seu pequeno painel da Adoração da Custodia, azul e amarello, com 

data de 16__
1408

. No interior, outros pequenos paineis mesmo typo e revestimento azulejo 

tapete. Fora um alpendre muito sympatico. Conjuncto modesto, mas acentuadamente 

caracteristico. Supunha ter já escripto sobre esta capella, mas não encontrei vestigios d'isso. 

Benfica (S. Domingos). Ha muito que desejava ver esta egreja, o que só consegui em 16 de 

Março de 1947 (Domingo). Tem a chave uma Senhora que mora em uma casa pintada a 

vermelho, mesmo em frente da porta do Reformatorio. A Egreja, reformada depois do 

terremoto, tem de interessante, alem do tumulo de João das Regras, que não deve ser já da 

primitiva, a imagem da Senhora do Rosario
1409

 em um altar à E, que dizem ser de Manuel 

Pereira. É uma figura do tamanho natural, de rosto expressivo, o Menino Jesus deitado sobre o 

braço E, panejamentos mais complicados do que seria de esperar da epoca em que o escultor 

viveo, bem estofada. Dizem que é, tambem, do M. Pereira o Christo que se vê à D., e de que eu 

não gosto, e duas imagens grandes
1410

 que estão na machineta do altar-mór. Em uma capela ? / 

sem adorno de qualquer especie, caixas de pedra, tambem modernas com os corpos de membros 

da familia Fronteira e Alorna, que esta deixa ao abandono, sem cuidado, nem mesmo limpeza de 

qualquer especie. Uma urna de um mordomo do Infante D. Henrique, com letreiro gótico e a 

legenda "Porem nada bem". A lapide de Frei Luiz de Souza em uma entrada para a Egreja. Não 

vimos a capella e os tumulos dos Castros. Outras referencias no Guia da Biblioteca Nacional em 

"Olyssipo" nº 35-36 (Julho e Outubro 1946). 

Senhora da Conceição da Abobada - Visitada em 25 de Abril de 1948 (Domingo), em uma ida 

ao Estoril, a casa do Dr. Simões Neves. Pequeno grupo de casas, no interior de S. Domingos de 

Rana, adiante da aldeia da Abobada. Pequena Capella da Sª da Conceição, que deve ser 

fundação dos fins do seculo XV ou principios do XVI, porque existe alli uma lapide, digo 

campa armoriada, de um Almeida com data de 1574, e em um altar à E. do cruzeiro, uma 

imagem em pedra da Senhora do Ó
1411

, de 1m,00, talvez estofada, que parece ser um Diogo 

Pires. Ventre obrado, a mão esquerda, pouco perfeita, sobre elle; a direita, dobrada ao alto pelo 

cotovello, mas, em vez de se apresentar com a palma aberta à frente, está um tanto de lado e um 

pouco curva. Cabelo corredio em ondas, aos lados do rosto, cinto fazendo blusado; a manga do 

braço E. um tanto em harmonio, a outra com elle mesmo pronunciado. A tunica cae em baixo à 

maneira d'aquelle Mestre. As velhas que guardam a Capella não sabem dar-lhe um nome 

especial. É indiscutivelmente uma Senhora do Ó, de typo ainda desconhecido. 

Na mesma Capella, em um compartimento lateral, uma enorme Senhora da Conceição, em 

barro, bem modelado, talvez de uns 2m,50, bem modelada, colorida. A mão e parte contigua é 

nova, em madeira, possivelmente por se ter partido o original. No seu genero, muito 

interessante. / 

Districto de Santarem 

Torres Novas - Visita rapida em 2 de Fevereiro de 1934. Na ida de Villa Nova de Ourem, no 

cruzamento com a estrada para Rodrigues, à direita, um nicho com um Christo
1412

 em madeira, 

chamado da Bôa Viagem, talvez do seculo XVI, e que vae ser substituido por outro novo. 
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Egreja do Salvador - Na sachristia, para vender, uma Sª em pedra
1413

, esculptura popular, genero 

Sta. Maria Maior, de 1m,0, talvez, colorida, mas curiosa. Perto, sobre o arcaz, uma Sª da 

Piedade
1414

, em madeira, grande, seculo XVI, colorida, tambem para venda. 

Egreja de Sta Maria - No altar do cruzeiro, à E., uma Sª do Ó
1415

 do genero e auctor das cinco já 

conhecidas, da altura da de Balsemão. A mão direita falta. A mesma factura de todas as outras, 

mas a pintura não é a primitiva. Parece que a cabeça já esteve separada. Parece haver ainda uma 

outra, juntamente com mais oito ou nove imagens em pedra em uma aldeia proxima, que não 

pudémos visitar. 

Em casa do Cesario Grego, uma Sª com Menino
1416

, em madeira, encarnada, typo gotico 

autentico e interessantissimo. 

Egreja do Salvador - Esqueceo dizer que a egreja é revestida de azulejos azul-amarello do sec. 

XVII, com dois paineis, aos lados do arco cruzeiro, de Adoração da Custodia. 

Egreja de S. Thiago - Visitada em 15 de Abril de 1934 - Entramos pela porta da casa do Padre. 

Ao lado d'ella, sobre um capitel romanico, um S. Thiago
1417

 em pedra, a branco, sensivelmente 

egual ao que temos, grande, mas um pouco maior. No interior da casa, uma Senhora da 

Conceição
1418

, anjos na base, de mãos postas, de madeira, de 1m,50, talvez, bella e sobria 

esculptura do sec. XVI, muito bem dourada e colorida. Parece ter sido dada ao Padre por uma 

senhora. 

Ha aqui um oratorio, que pertence, tambem, ao Padre, e onde elle tem, segundo o Cesario, 

fechado na ocasião, com cerca de 40 imagens em marfim, algumas, diz o Cesario, do seculo 

XIII. < Vimo-lo bem, em 16 Abril 1935: um Sto Antão sentado, uma Sta. Cecilia com sua 

harpa, Sto. Antonio, 2 ou 3 Senhoras, de valor, e mais algumas imagens interessantes. > 

No interior da egreja. Entrámos, como disse, pelo lado da casa do padre. No altar-mór, 

cortinados de velludo, de Genova (?), fazendo fundo, e sobre elle, no alto um S. Thiago
1419

, em 

madeira, curioso, peque/no, talvez de uns 0m,50, que querem substituir por outro maior. A um 

lado S. José e o Menino trabalhando de carpinteiro, grupo em madeira complicado, mas curioso; 

do outro lado um S. Miguel em madeira, tambem, interessante. Em uma capella, a direita, 

grande Christo em madeira. Tamanho natural, pés dobrados um sobre o outro, com cabello 

natural e orificio para implantação de barbas; costellas salientes, bôa expressão do rosto. O 

Cesario atribui-lhe mil annos, deve ser do seculo XIV ou XV, mas, em todo o caso, inferior em 

edade e em valor artistico, aos dois do Museu Machado de Castro. Em uma outra capella à 

direita baixa, uma pequena Senhora da Nazaré
1420

, de 0m,25, em madeira, a que atribuem 

grande antiguidade; está sentada, com o Menino, curiosa. Tambem um S. Braz
1421

 em pedra, de 

0m,50, interessante, com Mitra e baculo de prata. 

Santarem - Visita em 15 de Abril de 1934 - Egreja de Marvilla. Interessantissimo revestimento 

de azulejos do seculo XVII, azul-amarello, em paineis completos, com guarnições de arcos e 

portas e dizeres religiosos, da Ladainha de Nossa Senhora. Sobre o arco cruzeiro, a azulejo a 

data de 1617. Parece-me termos visto uma imagem da Senhora em madeira, interessante, mas 

não tomei nota. 
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Museo, na antiga egreja de S. João de Alporão. Tumulos de D. Duarte de Menezes e outros, 

restos de columnas, de capiteis e de outras especies de esculptura, inscripções, algumas imagens 

sem grande importancia e objectos variadissimos. 

Estas visitas foram feitas muito de corrida. Será necessario vir estar aqui um ou dois dias, pelo 

menos. 

Arzea - No caminho da estrada de Thomar - Torres Novas para Lamaroza - Egreja parochial. 

Sem grande interesse. No altar à esquerda do cruzeiro, uma Virgem de madeira, interessante. 

Formas grosseiras, mas curiosas. Na capella da pia baptismal, uma pintura do baptismo de 

Christo, curiosissima pela sua ingenuidade. Em casa de uma Sª D. Guilhermina, columna da 

Egreja, em local, como diz o Cesario, uma Santa Martha em madeira, com o calice, a 

caldeirinha e o hysope, de cerca de 0m,25. Esculptura delicada, muitissimo cuidada. Tambem 

uma Senhora
1422

 em madeira, talvez um pouco / maior, da Conceição, de forma bizarra. 

Olaia. A cerca de 2 kilometros de Arzea. Não ha povoação, pelo menos não a vejo. Egreja que 

deve ser antiga, mas já sem residuos da sua edade. Orago da Sª da Expectação
1423

. E ella aqui 

está, mas já descolorada, na sachristia, como a de Balsemão, do mesmo Mestre de Sta. Clara. 

Deve ter o tamanho d'aquella, talvez menos perfeita, mas as mesmas caracteristicas; mal 

colorida; falta-lhe a mão direita, substituida por uma de madeira, mas que não reproduz a 

posição primitiva. Detraz do altar, sete imagens em pedra, entre as quaes distingui uma Sta. 

Luzia, S. Braz, S. Sebastião, Anjo da Anunciação, Espirito Santo
1424

, S. Silvestre e um outro, 

todos interessantes, menos o S. Silvestre; o Espirito Santo é de formas archaicas, acentuadas. 

Minde - Visitada mais de uma vez, a ultima em 6 de Maio de 1934. Na egreja matriz, um frontal 

de coiro de Cordova, interessante, embora com alguns pequenos rasgões. Na arrecadação, por 

detraz do altar-mór, um Espirito Santo
1425

 em pé, do estylo do que temos, mas mais pequeno, 

interessante. 

Carvalhal (Nicho do Carvalhal) - Passámos, novamente, com o Cesario, em 14 de Abril de 1935 

(Domingo de Ramos). O Christo feito em Coimbra, em pedra de Ançã já está no seu logar, e é, 

realmente, uma bôa esculptura. 

Villa Nova de Ourem - Visitámos a Egreja Matriz mais de uma vez, sem nada vêrmos de 

interessante. 

Quinta da Alcaidaria-Mór - Antigo solar, queimado pelos franceses, em 1810 (?), e mal 

reconstruido, mais tarde. Bôa posição, esta interessante e restos de antiga grandeza. Dizem que 

pertenceu ao Condestavel, o que é natural, visto elle ter sido conde de Ourem. Pertence hoje a 

dois irmãos, Fernando e Celeste Alvayazere, que a herdaram do pae, Barão de Alvayazere. Em 

uma antiga capella, arruinada, campas cobertas de detritos, e que, por isso, não se veem, e tres 

santos em pedra: uma Senhora do Leite
1426

, com a particularidade de ter os dois seios ambos 

saidos: o Menino chupando em um d'elles, e com a mão esquerda sobre o outro, talvez seculo 

XV; uma Santa Luzia
1427

, com a mão em madeira, menor valor; e um S. João Baptista
1428

, 

grosseiro e rude, que os donos dizem que já no seculo XV estava na casa, segundo certos 

pergaminhos ou livro. A casa está bem arranjada, sem ostentação. Offerta da casa, / e de me 

apresentar e levar a visitar a quinta dos amigos e parentes proximos. Alguma faiança portugueza 

antiga, alguma louça da China, sem grande importancia. Bonitas trepadeiras. 
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Ourem - A villa antiga - Visitada em 14 de Abril de 1935. Interessante, como exemplar de 

antiga villa medieval e vida de senhor feudal, como diz o Guia da Bib. Nac. que convem vêr. 

Notavel a fonte da entrada da villa, cuja agua é boa, os restos do castello e do Palacio do Conde 

de Ourem, o Pelourinho, cylindrico, encimado por uma corôa ducal < em frente do Paço de 

Bragança?>, e a capella de Nossa Senhora da Conceição pelos azulejos azul-amarello sec. XVII. 

Na Colegiada de Nossa Senhora da Misericordia, estava armado o Calvario. O Christo
1429

 de 

madeira, tosco, bastante antigo, com cabellos naturaes; aos lados os dois ladrões, na cruz, 

pintados sobre madeira pintada. Na crypta, o tumulo
1430

 do conde de Ourem, notavel, embora 

não merecedor dos elogios do Guia. Parece ter havido, aqui, alguns santos de pedra antigos, que 

os garotos dizem que foram para arranjar. 

Fatima - Visitada, mais uma vez, em 14 de Abril de 1935. A Egreja parochial foi reconstruida, 

mas conserva bons azulejos do seculo XVI, em lambris; os da capella mór tem moldura de 

renda, do mesmo seculo. Parece que havia aqui alguns santos antigos, que o Padre diz, 

vagamente, hesitando, que estão encaixotados e não mostra. Um prato de esmola de pouca 

importancia. 

No Santuario, a mesma avidez, a mesma rudeza, em 14 de Abril de 1935. Capella de S. 

Lourenço, no caminho para Torres Novas. Vêr o Guia da Bib. Nacional. Na capella um S. 

Lourenço
1431

, de pedra, tosco, que deve ser do seculo XV ou XVI, colorido. Curioso o padrão e 

numa pedra uma figura de homem (?) mutilada. 

Asseiceira - Visitada em 14 de Abril de 1935. Egreja parochial. Paineis de azulejo azul-amarello 

do seculo XVII, de padrões pouco vulgares. Debaixo do altar um S. Braz <(0m,60)>, mutilado e 

um S. Roque <(0,80), Renascença (?); em uma especie de capella à D. baixa, uma Senhora com 

Menino
1432

, 1m,10, com corôa, genero gotico francez, o Menino quasi em pé sobre o braço 

direito, colorida. Deve ser manuelina: exemplar muito interessante pelo tamanho e feição geral. 

Perto uma Sta. Luzia, pequena, pouco interes/sante. O sachristão, muito serviçal, um pouco 

tocado. < O relogio da torre tem um mostrador a azulejo azul e branco, Damazo, 1858 >. Nova 

visita em 4-1-37. 

Atalaya - Visitada em 14 de Abril de 1935 - Egreja parochial - Notavel - Mon. Nac.. Vêr Guia. 

Deve ser de differentes epocas, talvez fundo romanico, no qual inseriram uma portada de pura 

Renascença, muito interessante com as figuras, lateralmente, de S. Pedro e S. Paulo
1433

, 

medalhões ao Romano, grifos, etc. No fecho do arco, um escudo, o dos Athalaya (?). A parte da 

fachada que assenta directamente sobre a primeira mostra ornatos que devem ser goticos, e a 

terceira, e ultima parte, parece ser do sec. XVII. No interior, arcadas sobre pilares de capitel 

romanico, como os de Alcobaça; o arco cruzeiro Renascença pura com a data à E. de 1528, tecto 

da capella mór artesoado. Em um nicho, à E. do altar-mór, a padroeira, que o Guia diz ser uma 

"bela esculptura gotica do seculo XIV <erro>; não a vi, por estar coberta, mas a parte da base 

não indicava nada de notavel. Dizem os rapazes que os outros santos foram levados - porque 

estão procedendo à restauração - para uma outra capella proxima, que não pude vêr, por ser 

tarde. Cobertura das paredes em azulejo azul-amarello do sec. XVII, com paineis de passos da 

Sagrada Escriptura, numerosos, incertos na cobertura geral, desenho incorrecto, como de 

costume, mas de grande effeito decorativo, do genero dos do Machial, de Torres Vedras. 

Lapas - Perto de Torres Novas. Visitada em 15 de Abril de 1935. Egreja parochial - Na porta, a 

data de 1658; no arco, em cima, uma especie de alcachofra, a Amelia diz, uma saudade. O 

interior revestido de azulejo azul-amarello do sec. XVII. Na sachristia da E. sobre o arcaz, que 
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tem boas ferragens de latão, um baixo relevo, representando o Calvario
1434

, o Christo ao meio e 

dois anjos, em pé, dos dois lados; colorido; provavelmente do sec. XVII, mais interessante; 

0m,70. O tecto d'esta sala é do sec. XVIII, colorido, com a data de 1847. Na Sachristia da D., 

um lavabo em pedra, interessante. Detraz do altar, um S. Sebastião em pedra, com sua cinta 

sobre os cabellos, mas de fraco interesse. O arco cruzeiro é coberto de talha plateresca, bem 

patinada, fazendo corpo com os dois altares lateraes e, o todo, um conjuncto muito interessante. 

Na parte baixa da egreja, à D. um tumulo, que parece ter vindo do cemiterio, de Marcos Lopez e 

sua Mulher, com a data de 1550 annos; Renascença pouco caracterisada. Parece que, por 

debaixo da egreja e em outros logares, ha grutas ou cavernas, a que chamão lapas / de onde vem 

o nome à povoação. 

Pedrogão - Logo adiante das Lapas; visitado em 15 de Abril de 1935. Egreja parochial - Padre 

António José de Carvalho, que frequentou, em Italia, a Universidade Albertina, e esteve em 

Macau e em Timor; diz-nos ter sido elle quem fez para o Brazil, o celebre "Brazil", por ocasião 

do Centenario da India (?). Amavel, serviçal, dispondo de uma beca verde, que faz lembrar a 

Beneditina a do café de Timor. Na Capella-mór paineis com o nascimento, baptismo, etc de S. 

João Baptista, um dos quaes está mutilado por um padre n'elle ter aberto uma janella; em todos 

os paineis a cruz de Malta. Diz o Padre, por uma declaração bastante longa, e talvez um tanto 

fantasiosa, que elles devem ter sido dados à egreja por um freire d'aquella ordem, que terá dado 

o nome a um logar chamado A do Freire. Em um altar do cruzeiro, à D. uma Nossa Senhora 

Mãe dos Homens (0m,90), madeira do sec. XVIII, colorida, bôa esculptura. Na tribuna, e parece 

que fóra do culto, um S. João Baptista em madeira, de 1m,70, bôa esculptura, bem colorido, e, 

tambem, uma Senhora da Piedade
1435

, do seculo XVII, de esculptura defficiente, mas bem 

colorida, curiosa, 0m,80. 

Visitámos, aqui, o antigo solar da familia Magos e Alvim, hoje na posse de um homem d'aqui. 

Restos de antiga grandeza, quinta com muita agoa e arborisada. Vi a fotografia de dois dos 

ultimos representantes da familia, que parece ser a da Mulher do Condestavel D. Leonor (?) 

Alvim. Restos de mobilia. Capella a desmoronar-se. Em frente do altar-mór a campa do Jorge 

de Souza de Alvim, fundador da capella em 1588, renovada em 1818. No topo do arco cruzeiro, 

o escudo da familia; sobre o altar imagens sem valor, salvo, talvez um S. Domingos (?) de 

0m,60. Dentro da casa, um serviço de V.A, marca azul de 15 peças, para chá, com 10 chavenas. 

Tambem uma grande cabaça e uma compoteira azul. 

Alqueidão - A seguir a Pedrogão. Visitada em 15 de Abril de 1935. Egreja parochial - Nada de 

notavel. Mas em uma casa à D. em um nicho, trazida de detraz do altar, ha muitos annos pelo 

Cesario, uma Senhora do Mestre Pero, exemplar notavel e muitissimo interessante. Chamam-lhe 

"Nossa Senhora da Serra", talvez por Alqueidão estar junto da Serra d'Azoia. De 0m,70, talvez, 

cambrée à gótica, ainda com restos de pintura e corôa. O Me/nino sobre o braço esquerdo tem 

uma ave na mão direita e com a esquerda afaga o pescoço da Senhora; a mão direita da Senhora 

sustenta uma romã. Panejamentos, cinto e fita pendente, firmal, maneira de sustentar o Menino, 

pregas do vestido do Menino e tudo o resto muito semelhante à que veio do Nolasco, mas com 

mais arte e maior cunho gotico. Exemplar verdadeiramente notavel. Padre Moirão, de feitio 

pouco rasoavel. 

Lapas - Quinta de D. Maria Parreira - Quinta amena, com flores interessantes. Uma pequena 

capella com Sto. Antonio muito magro e feio. Azulejos azul e branco em paineis, muito 

estragados. Em um oratorio dentro de casa, uma Sta. Anna de pé
1436

 com a Senhora no braço 

esquerdo, interessante escultura do sec. XVIII. De 0m,45. Visita em 15 de Abril de 1935. 

Ribeira Branca - Perto das Lapas. Visitada na data supra. Egreja parochial. Revestimento do 

azulejo azul-amarello em dez paineis mesma epoca insertos: S. Sebastião, São João Baptista etc 
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muito caracteristicos. Um d'elles, sobre o arco cruzeiro, representa a Adoração da Custodia. Em 

um altar à D. Santo Antonio
1437

 em pedra de 0m,80, interessante. Em um outro altar, tambem à 

D. um São Miguel
1438

 em madeira, com suas balanças, muito curioso. Na Sachristia, um S. 

Sebastião em pedra já com academia. Na sachristia de vestir, uma imagem da Senhora da 

Conceição em porcelana, de 0m,20. 

Torres Novas - Egreja da Misericordia - Revestimento de azul sec. XVII. No arco um painel do 

Calvario mesmo estylo. Na sachristia, datado de 1678 - Capella da Senhora do Valle - À sahida 

de Torres, no caminho de Thomar. Muitissimo interessante. Com alpendre sobre columnas de 

capiteis goticos, porta ogival, assim como o arco cruzeiro, tecto da capella mór artesoado 

original. Na porta aldrabas redondas de ferro torcido. Silhares, no interior, de azulejo sec. XVII, 

azul-amarello; no alto sobre a porta, pelo lado de dentro um painel mesmo azulejo com a 

Anunciação. Frontaes dos tres altares em azulejo hispano arabe, sendo o da capella-mór de um 

typo muito raro. No fecho da abobada, um escudo com seis arruelas. No altar-mór, uma Senhora 

com menino que deve ser ainda do seculo XV ou XVI, mas pouco interessante; no altar cruzeiro 

da D. uma Senhora da Piedade
1439

, do sec. XV, de 0m,80, colorida, boa expressão e bôa 

roupagem; deve ser do Mestre das Duas Manas, notavel. Como diz o Guia, esta capella é, de 

facto o que, na villa revela mais antiguidade. Visitada em 16 / de Abril de 1935. Parece 

pertencer hoje à Misericordia. 

Convento de Santo Antonio - Tentamos vêr, por dentro, o que d'elle resta, em 16 de Abril de 

1935, mas não foi possivel. No adro, um freixo de tronco grossissimo, muito interessante, mas 

que esteve já para ser cortado, como aconteceu à chamada "Oliveira de Santa Izabel", debaixo 

da qual, diz a lenda ter parado a Rainha Santa em uma das suas viagens. 

São Mamede. No caminho de Fatima para a Batalha, cortando à E. por uma bôa estrada. Em um 

altar, à D. do arco cruzeiro, uma Senhora
1440

, mal vista, por estar encoberta, e com manto, mas 

que parece ser ainda do seculo XV; colorida, de 0m,50. Visitada em 16 de Abril de 1935. 

Valhelhas - Visitada em 16 de Maio de 1936. Da freguezia de Olaia. Capella da povoação. 

Interessante de aparencia, com alpendre à frente. Nada de notavel. No vão de uma janella, um S. 

Bartolomeo de pedra, que deve ser do sec. XV, mas sem grande merecimento. Apresenta uma 

corrente prendendo uma forma vaga aos pés do Santo. 

Sandos - Visitado em 16 de Maio de 1936. Da freguezia do Paço. Capella da povoação. Nada de 

apreciavel. Detraz do altar uma Santa Luzia, popular, colorida, mas muito mal feita; e mais duas 

imagens grandes, tamanho natural, de madeira, sem grande interesse. 

Cem Soldos - Visitado em 16 de Maio de 1936. Da freguezia de Santa Magdalena. Capella da 

povoação. A entrada lateral esquerda faz-se por um portico sem grande aparencia, pequeno, mas 

gotico manuelino muito interessante. Na capella mór, lambris de azulejo azul e branco em 

albarradas. Na sachristia, ou casa de arrecadação, um São Pedro
1441

, sentado, em pedra, 

colorido, que deve ser um seculo XV, interessante, com grande tiara e grande chave, de 0m,60. 

E, tambem, uma esculptura em madeira, Descida da Cruz
1442

, de 0m,60, talvez, bem colorida, de 

feição gotica flamenga ou franceza. Muito interessante. 

S. Silvestre - Visitado em 16 de Maio de 1936, com o seu prior, assim como o antecedente, Pe. 

Antonio Nicolau, padre novo / e sympathico. Um S. Silvestre, S. Lourenço, S. Sebastião em 

pedra, sem interesse. Em um altar à E., uma Senhora de pedra
1443

, bem estofada, de 0m,80, com 
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a corôa serrada. A mão E. parece collada ou substituida. Não se percebe bem se tinha Menino, 

embora aquella não pareça ampara-lo. Vestes tufadas à frente, à maneira flamenga. Interessante. 

Chamam-lhe a Sª do Rozario. 

Santarem - De passagem para Torres Novas em 16 de Maio de 1936. Capela de São Nicolau - 

Entrámos pela porta da capella anexa de S. Pedro, onde ha grandes paineis de azulejo tapete sec. 

XVII e, ao muro, o tumulo de Fernão Redondo e sua mulher com inscripção gotica de 1360, 

fundador da capela. Sobre mesas, imagens, uma d'ellas de Sta. Barbara
1444

, em madeira seculo 

XVI ou começos do XVII, estofado de epoca; de 0m,90. Na capella principal de S. Nicolau, o 

tumulo de João Affonso, gotico, fundador do Hospital de Santarem. Sobre a porta, 165; do lado 

de fóra. 

Em uma rua, no caminho para S. João de Alporão (museo), a rua Dr. Mendes Pedroso, o 9-11, 

um grande painel de azulejos de 11 x 21 azulejos, da Senhora da Conceição a azul em moldura 

polycroma, floristica parcial. Pyramides aos lados; forte coloração, mas deve ser já sec. XIX. 

Zibreira - Visitada em 17 de Maio de 1936. Ha muito que contava visitar a Egreja parochial. Em 

lugar aprazivel, com a escola em frente. Exemplar notavel de egreja forrada a azulejo de tapete 

do seculo XVII, até 2/3 da altura com paineis embutidos da mesma epoca. Aqui são cinco: 

Trindade, Senhora do Rosario, Senhora da Conceição, Custodia simples e Santo Antonio; 

desenhos da epoca, mas, para ella, bons, excellentes côres: um conjuncto de primeira ordem. No 

altar do cruzeiro, à D. um Calvario em marfim, com o Christo, Senhora, S. João e Sta. 

Magdalena com a caveira. A esculptura é a geral da epoca (sec. XVII), mas as figuras são 

notaveis pelo tamanho, 0m,30 para a Senhora e S. João. 

Na sachristia uma Senhora da Conceição
1445

 de madeira, do sec. XVIII, estofada, interessante, 

de 0m,90. No altar-mór, à E. um S. Sebastião do sec. XV, de 0m,60, mas pouco interessante. 

Dizem que ha aqui um paramento notavel, em poder da Junta, mas não o cheguei a vêr. 

Rio Maior - Visitada em 17 de Maio de 1936. Muito de passagem. Estivemos na Egreja da 

Misericordia, que faz de parochial. Nada de interessante, salvo lambris de azulejo branco com 

barras azues a semelhar grades de ferro. /  

Fragoas - Visitada em 17 de Maio de 1936. Egreja parochial - Forro de azulejo sec. XVII com 

paineis intercalados, da mesma epoca: Sto Antonio e Senhora do Rosario. No altar-mór à E. um 

pequeno S. Miguel, sec. XV de 0m,45. Cruzeiro de 1699. 

Ameãs de Cima - Visitada em 17 de Maio de 1936. Em uma capella pequena, com alpendre, a 

celebre Trindade
1446

; em madeira, muito venerada. A imagem, em si, deve ter uns 0m,40, 

fazendo corpo com um globo, o todo assente em uma base ou pedestal. Muito curiosa: tres 

pessoas e mais uma outra a meio vestida de branco e segurando uma pomba; as tres pessoas 

saem do mesmo tronco, ou base. Diz o Cesario que o Patriarcha tem vontade de suprimir esta 

devoção. Quando passámos, estavam reunindo donativos para a festa que se realiza em Agosto e 

em que gastam 5.000$00. Deixei esmola. 

Alcanede - Visitada em 17 de Maio de 1936 - Tem uma egreja em baixo e outra no alto do 

monte, que é encimado por um castello, em ruinas. Não vi nenhuma; dizem que a do alto tem 

azulejos interessantes. Deve ter sido terra importante. 

Alcanena - Passámos em 17 de Maio de 1936. É villa importante, mas não vi restos de coisas 

antigas, apesar do nome vir, como Alcanede, do arabe. Diz o Cesario que a egreja actual é 

moderna, por a antiga se ter queimado. 
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Liteiro - Visitado em 17 de Maio de 1936 - Na capella da povoação, pequena e pobre ha restos 

do revestimento a azulejo do sec. XVII, subsistindo ainda um painel, embutido, a azul, que 

representa S. Sebastião, interessante. Os azulejos estão trocados, mas o painel parece completo. 

Por detraz do altar um Espirito Santo
1447

 razoavel. Cruzeiro de 1628. 

Torres Novas - Convento de Santo Antonio - Revestimento interessante de azulejos sec. XVIII 

com scenas sacras, vida do Santo etc. Alguns dos paineis, o relativo a Santo Antão, devem ser 

mais antigos. 

Atalaya - Visitada, mais uma vez, em 4 de Janeiro de 1937. As obras de restauro teem 

continuado activamente, e a Senhora
1448

, que o Guia diz ser a padroeira está já descoberta. É 

uma imagem da Senhora com Menino, de 1m,00, este com um livro na mão. Restos de 

coloração. / Coroa de lizes dourada, cabeça e cabellos de feições interessantes. Nas mangas, 

lembra, um pouco, o typo "harmonio", de que temos exemplares. Panejamentos bem tratados. 

Erecta; o conjuncto bem tratado; é um excellente exemplar do fim do sec. XV, principios do 

XVI. Em uma casa onde recolheram varias coisas, restos de um S. Braz, muito mutilado.  

Confirma-se a impressão recebida do forro de azulejo tapete sec. XVII. Sobre as paredes, em 

baixo, 6 paineis de 9x12 azulejos, representando assumptos sacros, diversos, com as respectivas 

molduras, e bem insertos no revestimento geral. No alto, 8 outros paineis com scenas do Antigo 

Testamento, e mais um outro sobre o arco cruzeiro, tambem com suas molduras. No pulpito, a 

data de 1674. Na capella baptismal um nicho com gradeamento de ferro bem trabalhado. 

Tancos - Visitada em 4 de Janeiro de 1937. Egreja matriz - Sobre uma elevação, à E. da estrada, 

quando se segue para Abrantes. Velho e combalido edificio do sec. XVI, com acrescentamentos 

do sec. XVII; sobre a porta lateral a data de 1685. Parece que poucas vezes aqui veem dizer 

missa. Forro de azulejo tapete, d'este ultimo seculo, sendo o que cobre a parte superior do arco 

cruzeiro, de typo pouco conhecido, sobre o azul. Encastrados no forro, 7 paineis de azulejo sec. 

XVII, de desenho e forma irregular, sem a riqueza da Atalaya ou Zibreira, mas interessantes. 

Deve haver outros, erectos em sobreposições diversas. A D. na egreja um retabulo de altar talha 

sec. XVI, com quadros de pouco valor. Numerosas campas, algumas com epitafios goticos. Em 

uma arrecadação, à E, a um canto, um Espirito Santo
1449

 < no Museu das Janelas Verdes, 

agora)>, grande, pesado, de 1m,00, imponente, cuja fotografia veio já, creio que na Terra 

Portugueza. Fim do seculo XV; bello exemplar, pelo tamanho e perfeição dentro do estylo da 

epoca. Por detraz do Senhor dos Passos, sem valor, um pequeno S. Sebastião
1450

 de madeira, 

engraçado.  Capella da Senhora da Piedade - No altar, uma Senhora d'esta invocação
1451

, de 

pedra, de 0m,50, sec. XVII (?) bem feita, com a particularidade de que o Christo está cahido do 

lado D. da Senhora, com o braço E sobre o regaço d'ella. Pintura moderna. 

Capella do Senhor dos Passos - Do lado de baixo da estrada. Profanada; aproveitada pelos 

serviços militares. Sobre a porta uma inscripção pouco legivel em que falla em Datalaia e 

apresenta a data de 1585, e sobre ella uma Virgem
1452

 de manto aberto que, em baixo, dois anjos 

afastam. Con/serva parte do forro de azulejo tapete, com padrões eguaes aos da Egreja matriz. 

Campas diversas dos titulares da capella. Estes fieis da raça dão um tristissimo exemplo do que 

é a aristocracia portugueza. 

Assentiz - Visitada em 4 de Janeiro de 1937. Egreja parochial - Edificio sem caracter, com 

reforma do sec. XVIII. Em um altar da E na base do grande Christo moderno, uma Senhora
1453

 

em madeira seculo XVII, de formas agradaveis, bem estofada; exemplar interessante. Por detraz 
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do altar, uma Trindade, de 0m,60, sec. XV-XVI, assentada em cadeira de tezoura, e um S. 

Sebastião
1454

, sec. XV, feito em bocados. 

Cazével - Visitado em 5 de Janeiro de 1937. Egreja parochial. O edificio, embora muito 

composto, parece ter um fundo romanico; os sinos em uma torre de duas faces. Cazével foi 

antiga comenda, parece que de Christo, vendo-se, ainda, não longe da egreja, um marco com 

aquella cruz nas duas faces. Parece ter pertencido aos Marialvas, de um dos quaes pode ver-se a 

campa em meio da egreja. O epitafio, em lettra gotica, diz: "Aqui jaz D. Gastão Coutinho, filho 

de D. Gonçalo, conde que foi de Marialva e comendador que foi de Casevel. 1533". Logar 

agradavel e interessante a casa do Padre. No local, uma outra casa, com alpendre, que era a da 

Comenda. Sobre a campa do Marialva, o seu escudo de cinco estrellas. 

Bogalhos - Visitado n'aquella data. Um pouco acima de Cazével, mas do outro lado da estrada 

que vem de Torres Novas. 

Egreja parochial - Cruzeiro de 1712, mas a egreja é mais antiga, pelos menos do sec. XVII, 

porque tem silhar d'azulejo d'esta epoca, tapete, no qual se veem alguns que devem ter 

pertencido a paineis distintos, entre elles um com uma cara, outros com fructos etc. No altar-

mór, uma Virgem com Menino, de 0m,90 como corôa, o Menino um livro, pintura grosseira. 

Bello exemplar do sec. XIV-XV, um pouco Caminheiro, ainda barbara, um pouco no genero da 

de Tentugal. Em um recanto, por detraz da tribuna, um S. Vicente, de 0m,80, como outros que 

temos, uma S. Luzia
1455

, um tanto mutilada, de 0m,50, ambos interessantes; e uma Trindade, 

sem valor. Na Sachristia, um Christo de marfim, sec. XVII, pendurado, jansenista, interessante. 

A visita a estas duas ultimas localidades, foi feita com o Prior, Pe. Antonio, irmão do primeiro 

marido / da mulher do Cesario 

Póvoa dos Gallegos (ou de Santarem) - Visitada, tambem, em 5 de Janeiro de 1937. Egreja 

parochial - Na sachristia, o distico: 1730 retificada em 1845. Nada de notavel, mas, por detraz 

da tribuna, arrumados, um S. José
1456

 de 1m,10 com o Menino à sua D., em baixo, este de 

chapeo de plumas, exemplar notavel para a iconografia portugueza, e um Sto. Antonio
1457

, de 

0m,80, bello exemplar do sec. XV, bem pintado, com a particularidade de que o Menino se 

apresenta lavrado no proprio corpo do Santo, em pé, sobre o coração. Notavel. 

Santarem - Novamente, em 5 de Janeiro de 1937. Na Travessa do Rolo 38, um painel de 

moldura a côres, com, em reservas, a Senhora, Sto. Antonio e S. Marçal. No pateo da Egreja da 

Misericordia, um painel com a Sª da Conceição a azul, bella côr e bem pintado; duas arvores aos 

lados, uma das quaes uma palmeira. 

Alcanede - Em 11 de Fevereiro de 1937, à vinda de Torres Novas, parámos lá, para vêr, 

finalmente, a Egreja parochial. Parece ter sido reconstruida não ha muito tempo, e que devia 

possuir revestimento geral de azulejo tapete, sec. XVII, azul-amarello, do qual se conserva 

ainda o lambris geral, e outras superficies cobertas d'elle, de muito variados e interessantes 

padrões. Na capella baptismal ha restos de um painel que ligaram, talvez, com outros restos 

collocados fóra, na parede. É possivel, mesmo, ser o systema fora como o da Zibreira - Atalaya 

etc. Sobre o pulpito, em azulejo azul-amarello, a data de 1651. Nada de notavel, salvo, no altar-

mór uma excellente Senhora com Menino
1458

, genero Borgonha, como a que temos desbastada e 

sem corôa; esta com corôa, sem mutilações, rosto claro, trazia o Menino em parte coberto com 

um lenço, ou lençol. Coloração já esbatida; é um bom exemplar, no genero. Parece que na terra 

conhecem o seu valor, porque o caracois da farmacia me fallou n'ella. A egreja está collocada 

em alto da encosta, a pequena distancia do castello e é provavel que tenha pertencido a elle, em 

seo fundo romanico. 
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O Castello mostra ainda alguns baluartes salientes e paredes desamparadas em espera de cairem. 

Capella da Misericordia. Muito mais abaixo, perto da estrada. Interessantes este_[?] com scenas 

sagradas e o escudo do fim do seculo XVIII. / Lambris de azulejo azul-amarello. Em um altar da 

D. lindissima Senhora da Conceição em madeira estylo sec. XVIII, bem colorida, de, talvez, 

0m,70. Gente amavel, logar agradavel, convidando as pessoas a recolherem ao seio da Terra-

Mãe. 

Almoster - Visitada, pela primeira vez, em 11 de Abril de 1939 (3ª feira) e sómente o antigo 

convento e Egreja. Deve ter sido monumento do maximo interesse, que conserva, ainda, grande 

allure, apesar de afastado e arruinado. Do convento, propriamente dito, pouco se conserva e, do 

resto, não investigámos muito, por falta de tempo. Pelo lado do fóra da Egreja, uma especie de 

esplanada que deve ter sido coberta e de que se conserva, ainda, alguma arcaria; inscripções 

com data do seculo XVIII, que não apontei. A Egreja parece ter sido ampliada modernamente, 

em relação à primitiva, que era, sem duvida, romanica, e de que se conservam, ainda, restos de 

claustro typo de Cellas, em Coimbra, com uns pequenos arcos e columnas com capiteis muito 

mimosos. N'esse claustro, resto da casa do capitulo com lousas das antigas abadessas. No 

interior, revestimento de azulejo tapete sec. XVII, muito interessante, designadamente, certos 

padrões que nunca havia visto ate agora. Alguns paineis genero Atalaya, [duas palavras 

ilegíveis], notaveis, sobretudo, um da Adoração da Custodia sobre o arco cruzeiro. Entre as 

esculpturas, em geral sem valor, um Christo
1459

 de madeira, tamanho natural, 

caracteristicamente gotico, do sec. XIV ou XV: costellas salientes, pouca espessura, rosto 

expressivo; um tanto no genero do de Sta. Cruz no Machado de Castro, e o mais interessante, 

logo depois d'elle, entre os poucos conhecidos em Portugal. 

A porta da Egreja tem ferragens interessantes. 

Atalaya - Visitada, mais uma vez, a egreja, em 14 Novembro 1939. O restauro pode dizer-se 

completo, A impressão é excellente. O fundo é um romanico interessante, com aditamento 

Renascença e decoração seculo XVII. O effeito dos paineis de azulejo d'esse seculo é 

impressionante, apesar do mau desenho das figuras. Alguns dos primitivos paineis se devem ter 

perdido, porque ha, em um dos que subsistem, azulejos que pertencem a outro ou outros que alli 

não estão. A Senhora
1460

 (1m,00) teve de sair do logar em que estava, que desapareceu, e está, 

agora, por detraz do altar romanico, que fizeram ou reconstitui/ram, em baixo, á espera de 

collocação. É possivel, dizem os operarios, que a coloquem sobre a parede do fundo da abside, 

sobre uma peanha, à maneira da Sé de Braga. Confirma-se, à vista da imagem, o que atraz se 

disse, mas verifica-se uma muito maior perfeição que nas imagens semelhantes, do mesmo 

estylo ou auctor. Rosto delicado, corôa bem lançada, panejamentos do feitio conhecido, mas 

mais bem tratados. Os dois pés, em bico, excessivamente proximos. Lá continua o S. Braz 

mutilado. Em uma lapide arrumada fora da egreja, a data de 1603. 

Santarem - Egreja de Marvilla - Já visitada e, de novo, em 10 de Janeiro de 1945. Em um altar à 

D. S. Antonio
1461

 em madeira, seculo XVII, de 1m,40, talvez, estofado, excellente escultura, 

com Menino tambem em semelhante posição, postura elegante e sobria. É do melhor que tenho 

visto, em madeira. 

Atalaya - Visitada, novamente, a Egreja, em 17 de Setembro de 1945 - Confirmam-se as 

impressões anteriores. A grade do nicho da capella da pia baptismal é deliciosa. Effeito 

surprehendente dos 15 paineis de azulejo seculo XVII, a collecção mais numerosa que temos 

observado em egrejas. Quanto à Senhora
1462

, está ella agora sobre pianha na parede do fundo da 

capella-mór, em bôa posição, e com excellente effeito. O Menino vestido. Altura de 1m,00, 
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pouco mais ou menos. É, evidentemente, pela maneira propria das mangas e panejamentos, um 

Diogo Pires.  

Tumulo e inscripção de 1758. Conviria vêr a tal capella, para onde dizem que foram alguns 

restos da egreja.  

Santarem - Tentamos, em Agosto de 1950, uma visita extensiva a Santarem e districto, 

aproveitando o Inventario Mattos Sequeira, recentemente publicado, mas sem exito, porque, 

com um ameaço de colica nefratica, tivemos de voltar a Lisboa. Ainda assim: Egreja de Santa 

Clara. Acabou o seu restauro, mas não pudemos ve-la por dentro por estar fechada. É uma 

grande mole, com tumulos interessantes dentro. Vêr, sobre ella, o trabalho dos Monumentos 

Nacionaes. Em 28 de Agosto de 1950. 

Egreja de Marvilla. Visitada de novo n'aquella data. Sempre / interessante. Na Sacristia, um 

Christo de marfim, de uns 0m,60, olhando ao alto. É trabalho indo-portuguez, sem delicadeza de 

esculptura, mas muito grosso, um pouco menos do que o nosso. Sobre uma cruz grande coberta 

a tartaruga, na face da frente. O Inventario não o regista, nem a imagem de Santo Antonio, que é 

muito interessante. Em 20-8-50. 

Museu em S. João do Alporão - Mais fornecido de objectos que antes. Não tomei nota, em 

especial. Notaveis os dois capiteis arabes. Tumulos goticos. Talhas de barro. Azulejo hispano-

arabe, mas sem especialidade etc. Em 20-8-50. 

Egreja de Santa Iria, na Ribeira de Santarem. Em um altar do cruzeiro, à E. um Christo
1463

, 

descoberto por Mattos Sequeira, de madeira, escuro, de uns 0m,70, contorcido á nossa E, com o 

braço E caído, como o de Toledo. Dão-lhe o seculo XIII, e pode ser, de facto. Muito 

interessante. Vêr o Inventario. Em 20-8-1950. 

Alburitel - Povoação na estrada de Ourem a Thomar. Em 27 de Setembro de 1950, vimos a 

Egreja parochial, onde nada encontrámos de interessante. 

Zibreira - Nova visita à Egreja em 27-9-50. Conversa com o Padre, que nos mostrou o 

paramento em outro logar indicado, e que é, de facto, notável: 1 Capa de asperges, 2 dalmaticas, 

1 casula, um véo de calix, e um véo d'hombros, este ultimo de outro paramento. As esculturas 

em marfim continuam no seu lugar, mas são um tanto toscas. 

Vêr Zibreira, visita de 27-9-51, que, por engano, estão no Districto de Leiria (2) no 2º volume. 

Atalaya - Egreja monumento nacional. Nova visita em 6 de Outubro de 1952. O conjuncto 

continua sendo de um grande encanto. Restauração concluida, Os paineis de azulejo seculo 

XVII são 11; um da scena do conjuncto, o Paraiso, particularmente curioso. A porta da 

Renascença sempre admiravel. A Senhora
1464

 foi agora posta sobre uma pianha na parede do 

fundo, por detraz do altar. Portas lateraes da egreja pouco trabalhadas. A imagem é um Diogo 

Pires, ou seja, um começo do seculo XVI. 
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Digressões e viagens de estudo 

e investigação 

25 - Agosto -1931 Braga-Tibães-Coimbra 

27 -  Março -1932 Lisbôa-Odivelas-Lisbôa 

2 - Maio - " Coimbra-Condeixa Nova e Velha-Brunhos-Sernache-

Coimbra 

10 - Setembro - " Coimbra-Ameal-Coimbra 

11 -   " - " Coimbra-Figueira da Foz-Monte-Mór-o-Velho-

Coimbra 

13   " - " Coimbra-Cantanhede-S. Marcos-S. Silvestre-Coimbra 

14   " - " Coimbra-Penacova-Lorvão-Coimbra 

15   " - " Coimbra-Tentugal-M.-Mór-Velho-Amieiro-Arazêde-

Cantanhede 

16   " - " Coimbra-S. Silvestre-Tentugal (Sª dos Olivaes)-

Coimbra 

3 Outubro - " Porto 

5 Dezembro -" Coimbra-Condeixa Velha e Nova-Ega-Coimbra 

8 Janeiro 1933 Coimbra-Penacova-Lorvão-Coimbra 

9   " - " Coimbra-S. Silvestre-Tentugal-Coimbra 

29   " - " Coimbra-Souzellas-Botão-Pampilhosa-Luzo-

Mortagua-Santa Comba Dão-Carregal do Sal-Oliveira 

do Conde-Carregal do Sal-Taboa-S. João de Areias-

Poiares-Coimbra 

30   " - " Coimbra-S. Silvestre-Tentugal-Coimbra 

26   "  [sic] - " Coimbra-S. Paulo de Frades, Pordemão-Coimbra 

27 Fevereiro  - " Coimbra-Agueda-Esgueira-Eirol-Eixo-Aveiro-Barra-

Costa Nova-Ilhavo-Vagos-Sto. André-Mira-

Cantanhede-Coimbra 

28 Fevereiro - 1933 Coimbra-Coja-Barril-Avô-Lourosa-Coimbra 

4  Junho - " Coimbra-Souzellas-Botão (Outeiro)-Cantanhede-

Tentugal-Mte-Mór-S. Silvestre-Coimbra 

5   " - " Coimbra-Soure-Cercal-Sernache 
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10   " - " Lisboa-Belem-Museu Ethnologico-Egreja N. Sª do 

Castello 

23   " - " Lisboa-Evora-a caminho de Badajoz 

24-25   " - " Badajoz 

3  Julho - " Coimbra-Ançã-S. João do Campo. Mte-Mór-Figueira-

Tavarede-Maiorca 

9   " - " Lisboa-Caldas da Rainha-Alcobaça-Lisboa 

30   " - " Lisboa-Alcobaça-Porto de Moz-Minde e volta a 

Alcobaça, tendo visitado Aljubarrota 

31   " - " Alcobaça-Batalha-Alcobaça-Nazaré-Óbidos-Lisboa 

17 a 28  Agosto - " No Gerez, digressões diversas: Senhora da Abadia-S. 

Bento da Porta Aberta-Villar da Veiga 

24   " - " Gerez-Vieira-Mosteiro-Rio Caldo-Gerez 

26   " - " Gerez-Ruivães-Serra da Cocheira-Penedo-Ventoza-

Gerez 

29   " - " Gerez para Braga pela estrada da Povoa do Lanhoso - 

Sé de Braga-S. Frutuoso de Montelios-Bom Jesus 

30   " - " Braga-Guimarães, museo "Alberto Sampaio" e 

"Martins Sarmento" a Entre-os-Rios 

31 Agosto 1933 Entre-os-Rios à Regoa, pelo Marão-Lamego 

1 Setembro - " De Lamego a Vizeo 

2   " - " De Vizeo a Mangualde 

3   " - " Em Mangualde, visita às egrejas da villa 

4   " - " Visita a Abrunhosa de Ladario e a Santar 

5   " - " De Mangualde a Aveiro, por Vizeo, Vouzella, Oliveira 

de Frades e Albergaria a Velha 

5 (tarde) 6 e 7 

(manhã) 

  " - " Em Aveiro 

7 (tarde)   " - " De Aveiro a Coimbra 

8 (tarde)   " - " De Coimbra a Figueira e volta 

9 (tarde)   " - " A S. João do Campo, S. Marcos e S. Silvestre 

14   " - " A Monte-Mór e Meãs, estando já na Figueira 
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15   " - " Jantar com a prima Maria Joana 

16   " - " A Lavos, Louriçal, Cercal, Soure, Coimbra, Figueira 

17   " - " Monte-Mór (Alcáçova, Cª Martyr Santo) 

18   " - " Monte-Mór, S. Silvestre 

19   " - " Tavarede-Brenha-Alhadas de Baixo e de Cima-Boa 

Viagem 

20   " - " Figueira, por Sta. Eulalia, capella e Coimbra 

22   " - " Coimbra, Aguim, Curia, Tamengos, Villa Nova de 

Anços (por Mt. Mór e Alfarellos), Abrunheira, 

Verride, Villa Nova da Barca, Figueira, Coimbra 

23   " - " Coimbra-Miranda do Corvo, Semide, Rio de Vide, 

Lamas, Coimbra 

24   " - " Coimbra a Pombal. Voltámos à Redinha e, depois, a 

Pombal 

25   " - " Pombal-Abiul-Pombal-Batalha e ermida de S. Jorge-

Caldas da Rainha 

26 Setembro 1933 Caldas a Lisboa 

10  Dezembro - " Lisboa-Alverca-Bucellas-Loures-Lisboa 

28 Janeiro 1934 De Lisboa a Coimbra em comboio. Visita ao Museu 

Mach. Castro, encontro com Dr. Virgílio Correia. 

Visita à Maria e a casa do Sar. Nunes 

29   " - " De manhã fomos a St. Ant. dos Oli., casa do A. Viana 

e Egreja. De tarde, Museu M. de Castro (Verg. 

Correia), Maria e casa do tio Ernesto 

30 (3ªf)   " - " De Coimbra, às 10h.30m no carro do Baptista com o 

A. Viana. Pelo caminho de S. Frutuoso, ponte da 

Mucella, S. Martinho, Balijos a S. Romão, onde 

almoçamos. Depois a S. Martinho de Ceia, por Ceia. 

Volta por Ceia e S. Tiago, à estrada nacional e ramal 

de Oliveira do Hospital. Pequena demora aqui; depois 

por Bobadela à estrada da ida e Coimbra. Chegámos a 

S. Romão às 12h.30m. A Coimbra às 20h30m. 

31 (4ªf)   " - " Fomos com o S. Nunes a Ceira, Sobral de Caria e, à 

volta a Aveiro 

1 (5ªf) Fevereiro - " Fomos ao Porto, de manhã, e voltamos à noute, a 

Coimbra. No Porto, almoçámos em casa do Luiz em 
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familia (Thereza e filho, Miguel e Bertha) 

2 (6ªf)   " - " De Coimbra a Leiria, depois a Villa Nova de Ourem e 

estrada em diagonal para Torres Novas. Almoço aqui, 

e visita a algumas egrejas. Ida a Minde para vêr o sr. 

Carvalho, que não estava. Volta para o lado de Torres 

Novas para apanhar a estrada de Parceiro e Passos e 

Lisboa. Pequena paragem em Santarem 

4 (Dom= Março 1934 Ida a Cintra - Visitadas as egrejas de S. Pedro, Sta. 

Maria, S. Martinho e Misericordia 

18 (Dom)   " - " Ida a Cintra. Visitado o Convento dos Capuchos. 

29 (2ªf)   " - " De Lisboa a Coimbra 

30 (sexta f.)   " - " Fomos a Sta. Clara a Nova 

31 (sabado)   " - " Ida ao Porto e volta 

1 (Domingo) Abril 1934 Coimbra-Conchada-Tentugal-Carapinheira-Arazêde-

Cantanhede-Varziela-Cantanhede-Povoa de Lomba (?) 

-Pena-Coimbra (Com A. Viana) 

2 (segunda-

feira) 

  " - " Coimbra-Sernache-Condeixa-Velha e Nova de Anços 

-Quinta de S. Thomé em Soure-Giesteira- Soure-Ega-

Sernache-Condeixa-Coimbra (S. Nunes) 

3 (terça-feira)   " - " Coimbra-Condeixa-Pombal-ramal antes de Leiria para 

Villa Nova de Ourem-ramal para Fatima-volta a 

Ourem-Thomar-Torres Novas-Pernes-Santarem-

Lisboa (com Amelia) 

15 (Domingo) Abril - " Lisboa-Santarem-Torres Novas-Arzea-Lamaroza- 

Arzea-Olaia-Arzea-Torres Novas-Santarem-Lisboa 

(com Amelia) 

6 (Domingo) Maio - " Lisboa-Santarem-Torres Novas-Minde-Porto de Móz-

Alcobaça-Caldas-Cascal-Almargem-Lisboa (com 

Amelia) 

22 (6ª feira) Junho - " Lisboa-Porto de comboio, com Amelia e Julio 

23 (Sabado)   " - " No Porto, idem 

24 (Domingo)   " - " Do Porto a Coimbra,idem 

25 (2ª feira)   " - " De Coimbra a Lisboa, por Batalha, Alcobaça e Torres 

Vedras 

4 (4ª feira) Julho  - " De Lisboa a Coimbra em caminho de ferro (com a 

Amelia) 
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7 (Sabado)   " - " De Coimbra a Taveiro-Anadia-Taveiro-Pereira, e volta 

a Coimbra pelo mesmo caminho 

9 (Domingo) 

[sic] 

  " - " De Coimbra-Foz d'Arouce-Arzea-Fiscal-Santuario da 

Sª da Piedade-Villarinho-Goes-Celavisa-Goes-Varzea 

Grande-Estrada da Beira a Coimbra 

10 (3ª feira) Julho 1934 Regresso a Lisboa, por Ourem, Thomar, Torres Novas 

e Santarem 

3 (6ª feira) Agosto - " De Lisboa à Figueira da Foz, por percurso Minde, 

Batalha, Leiria, Monte Redondo, e Gala 

15 (4ª feira)   " - " Com os Paes Porto à B. Viagem, Quiaios, Brenha, 

Monte Mór, Tentugal 

18 (Sabado)   " - " Da Figueira pela estrada marginal a Villa Verde e 

volta 

20 (2ª feira)   " - " Da Figueira a Coimbra e volta (quinta do Regalo e 

Tentugal) (Com Viana). 

22 (4ª feira)   " - " Da Figueira a Payão, pela estrada de Soure, tomamos a 

de Bicanho, Amieira, Moinho do Almoxarife, Cerro 

Ventoso, Colos, volta a Abrunheira, volta a Colos, ida 

a Samuel, novamente Colos, estrada de Soure, Soure. 

Volta à Figueira por Vinha da Rainha e Payão (Com 

Viana) 

25 (Sabado)   " - " Da Figueira a Coimbra, com paragem na capella da Sª 

do Rosario. 

27 (2ª feira)   " - " De Coimbra ao Porto 

29 (4ª feira)   " - " Do Porto a Viana do Castello e volta. 

31 (6ª feira)   " - " Do Porto a Coimbra. 

1 (Sabado) Setembro - " De Coimbra a Penela, por Condeixa e Alfarge, e volta. 

2 (Domingo)   " - " De Coimbra ao Bussaco, e volta pela Curia 

3 (2ª feira)   " - " De Coimbra a Penacova e Figueira de Penacova. De 

Penacova por Raiva a S. Pedro de Alva; d'aqui pela 

estrada da Beira à Lourosa, depois a Nogueira do 

Cravo, Avô, Poião de Coja, Coja e volta a Coimbra 

pela estrada da Beira 

4 (3ª feira)   " - " De Coimbra, por Condeixa, ao Rabaçal e Pombalinho 

(do Rabaçal ao Pombalinho a pé). Do Rabaçal a 

Sardella e Ancião, e volta a Coimbra por Pombal-

Condeixa. 
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6 (5ª feira) Setembro 1934 De Coimbra a Lisboa, por Batalha, Porto de Moz, 

Minde e Torres Novas 

9 (Domingo)   "  - " De Lisboa ao Bussaco pela estrada do Cercal, 

Coimbra-Luzo 

10 (2ª feira)   " - " Do Bussaco a Salamanca por Pinhel, Figueira de 

Castello Rodrigo, Villar Formoso e Ciudad Rodrigo 

15 (Sabado)   " - " De Salamanca, por Bejar, Plasencia, Trujillo, Zorita, 

Lopesan a Guadalupe. 

16 (Domingo)   " - " De Guadalupe a Badajoz por Merida 

17 (2ª feira)   " - " De Badajoz a Lisboa, por Evora. 

30 (Domingo)   " - " Fui de Oeiras a Chelleiros, por Cintra. 

14 (Domingo) Outubro - " De Lisboa a Torres Vedras e Praia de Sta. Cruz. Visita 

a Torres Vedras, D'aqui ao Machial e volta a Lisbôa 

pela estrada de Runa e Montachique 

12 (Sabado) Janeiro 35 De Lisboa a Coimbra, no rapido da noute 

13 (Domingo)   " - " De Coimbra a Tentugal, S. Silvestre e Coimbra 

14 (2ª feira)   " - " De Coimbra a Ribeira de Frades, Nazareth da Ribeira, 

Ranchos de Taveiro, Arzilla, Pereira, Santo Varão, 

Alfarellos, Monte-Mór-o-Velho, Coimbra 

15 (3ª feira)   " - " De Coimbra a Lisbôa, no rapido da noute 

13 (Sabado) Abril 1935 De Lisboa a Torres Novas (de comboio até ao 

Entroncamento e de carro d'ahi a T. N.) 

14 (Domingo) Abril - " De Torres Novas a V. Nova de Ourem a Qta. da 

Alcaidaria Mór-V. N. de Ourem-Ourem, velha-V. N. 

d'Ourem-Thomar-Amieira-Atalaya-Torres Novas 

15 (2ª feira)   " - " De Torres Novas a Lapas, Pedrogão e Alqueidão. 

Volta às Lapas, Ribeira Branca e Torres Novas. 

16 (3ª feira)   " - " De Torres Novas a Minde, Porto de Moz, Fatima, 

Batalha, Coimbra 

18 (5ª feira) Abril 1935 De Coimbra a Mogofores, São Lourenço do Bairro, 

Quinta das Lezirias, Arcos, Moita, Carvalhaes, 

Anadia, Aguim, Cantanhede, Ançã, Coimbra 

19 (6ª feira) Abril - " De Coimbra, Granja a Ançã, S. Fagundo, Tentugal - 

Coimbra 

20 (Sabado)   " - " De Coimbra ao Porto, parando em Aguim. 
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21 (Domingo)   " - " Do Porto a Coimbra, por Arrifana, Moita e Carvalhaes 

(Anadia) 

22 (2ª feira)   " - " De Coimbra a Lisboa, por Villa Nova de Ourem, 

Thomar, Atalaya e Torres Novas 

1 Agosto - " De Lisboa a Torres Novas, Thomar, Figueiró dos 

Vinhos, Pedrogão Grande, Louzã, Coimbra 

2   " - " De Coimbra ao Porto, Braga e Gerez 

20   " - " Do Gerez, por Chaves e Vinhaes a Bragança 

22   " - " De Bragança a Miranda do Douro e volta 

16 Setembro  - " De Ciudad Rodrigo a Villar Formoso, Pinzio, Guarda, 

Celorico da Beira, Mangualde, Nelas, Santa Comba 

Dão, Luzo, Mealhada e Coimbra 

18   " - " De Coimbra à Quinta de S. Jorge; d'ahi a Zambujal por 

Condeixa e volta a Coimbra; de Coimbra à Quinta da 

Esperteira e volta a Coimbra 

28 Dezembro - " De Lisboa a Coimbra, de comboio 

30   " - " De Coimbra até altura das Meãs, e volta, visitando São 

Martinho de Arvore 

31   " - " Ida a Monte-Mór-o-Velho com paragem em Tentugal 

2 Janeiro 1936 Ida ao Porto, de Coimbra 

3   " - " Regresso a Coimbra, com passagem na Arrifana. 

Como o Vouga não deu passagem, entre Albergaria, 

Agueda, voltei ali e por Alquerubim, S. João de Loure, 

ponte de S. João e ponte da Rata, alcancei Águeda. 

4   " - " De Coimbra a Torres Novas pela Ermida de S. Jorge, 

Porto de Moz e Minde. 

 

 

// 
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DOCUMENTO II.5 

Espólio Ernesto Jardim de Vilhena (Herdeiros), Notas sobre arte e archeologia. Vol. II. E. 

Vilhena, caderno manuscrito, 1915-1960. 

 

1465
Aldeias caracteristicas 

- Minho: Bercos (conc. Cabeceiras de Basto); Villa Chã (Espozende) 

- Trás-os-Montes e Alto Douro: Alturas (Boticas); Lamas de Olo (Vila Real) 

- Douro - Litoral: Boassas (Oliv. do Douro); Marujal (S. Miguel de Urrô) 

- Beira-Litoral: Almalaguez (Coimbra); Colmeal (Goes) 

- Beira-Alta: Cambra (Vizella); Manhouce (S. Pedro do Sul) 

- Beira-Baixa: Moncorvo (Idanha-a-Nova); Paul (Covilhã) 

- Ribatejo: Pego (conc. Abrantes); Azinhaga (Gollegã) 

- Estremadura: Aljubarrota (Alcobaça); Oleiros de Azeitão (de Alcobaça) 

- Alto Alentejo: S. Bartolomeu do Outeiro (Portel); Nossa Senhora da Orada (Borba) 

- Baixo Alentejo: Pero Guarda (Ferreira do Alentejo); Salvada (Beja) 

- Algarve: Alte (Loulé); Odeceixe (Aljezur) 

 

Out/1938 

 

1466
 Christos do seculo XV e anteriores (incluindo transição para o sec. XVI) 

- 2 no Museo Machado de Castro, Coimbra (notaveis) 

- 1 no Museo (coro alto) de Santa-Clara a Nova 

- 1 no Museo da Sé de Braga (incorporado por indicação minha) (Notavel) 

- 1 na mesma Sé (transição para o séc. XVI? 

- 1 na Egreja de S. Francisco do Porto (no alto da Capella-Mór) (Notavel) 

- 1 no Museo de Aveiro, no coro alto da Egreja. (Notavel) 

- 1 na Egreja do Convento de Almoster. (Notavel) 

- 1 na Sacristia da Egreja do Lorvão (transição?) 

- 1 no Museo Municipal do Porto (o do Alberto Silva) (Notavel) 

- 1 na Egreja parochial de Bemfica (Lisbôa) (Notavel) 

                                                      
1465

 Folha A5 colada na contracapa. 
1466

 Escrito na própria contracapa. 
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- 1 na Egreja da Misericordia da Certã 

- 1 na Sacristia da Egreja da Penha em Lisbôa 

- 1 na Egreja de Tentugal (capela lateral E.) 

 

Cont. Christo do sec. XVI (?) na Egreja das Irmãs Terceiras - Villa do Conde  / 

 

1467
Outros Christos 

- O indicado n'O Século" como existindo em uma egreja perto de Santarem, com o braço D. 

caido. Egreja de Sta. Iria. 

- O do altar lateral da Egreja matriz de Soure (com cabello). 

(33 até hoje, 1 de Outubro de 1948) 

- O do coro da Egreja do Collegio em Elvas, tamanho natural 

- O da Sacristia da Sé, idem 

- O da Egreja de S. Pedro, idem (repintado) 

- O da Misericordia de Castello Branco (seculo XVI) 

- O da Capella de São Marcos (seculo XVI?). 

- O da Sacristia da Egreja de S. Francisco da Covilhã (sec. XVI?) 

- Um dos Christos, o mais pequeno, do Museu Regional, de Pinhel. 

- Christo com braço D. descaido, na Egreja e Sta. Iria, na Ribeira de Santarem (vêr acima) 

- Christo na Egreja de S. Thiago, de Torres Novas. 

- O Senhor dos Milagres na parochial da Freguesia de Argivai - Povoa do Varzim 

- Christo no Convento de Ferreira d'Aves (districto de Vizeu) 

- Christo na E. baixa da Egreja matriz de Ovar (sec. XVI-XVII?) 

- Christo na Capella de Sta. Cruz, de Albergaria-Velha 

- Christo na Egreja parochial de Sangalhos 

- Chisto na Sacristia da Capella da Esperança, perto de Alhadas, suburbios da Figueira da Foz. 

- Christo na Egreja velha (matriz) da Batalha 

- Christo na sacristia da Egreja da Graça de Coimbra (sec. XVI) 

- Christo na Egreja de S. Justa (Sofia-Coimbra) - 1ª Capella D. baixa - Seculo XV. 

- Crucifixo na Egreja de Miragaya (Porto) na egreja à D - Seculo XVI 

                                                      
1467

 Folha A5 colada na contracapa.  
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- Penella - Egreja de S. Miguel, ou da Alcaçova, capella de D. Mendia [?] - Christo em pelle, 

sec. XVI (?) 

- Grijó - Convento, egreja. Um na sacristia (sec. XVI). Outro no corpo da Egreja, a E. - arco 

cruzeiro (sec. XVI-XVII?) / 

 

Senhoras do Ó 

2 (Mestre Pero) no Museo de Lamego 

1 (Mestre Pero) no Museo de Obidos 

2 (Mestre Pero) no Museo de Coimbra (uma muito mutilada) 

1 (Mestre Pero) na Alcaçova do Castello de Monte-Mor-o-Velho 

1 (Mestre Pero) na Egreja de Balsemão 

2                        na Sé de Evora (1 na nave à E, 1 no claustro) 

5 (3 Mestre Pero) na Collecção Vilhena 

1 (Mestre Pero) na Egreja de Santa Maria, em Torres Novas) 

1 (Mestre Pero) na Egreja de Goes (muito mutilada) 

1                         em parte incerta (Pe. Julio da Ermida) - Sob o nome de Sta Marinha, no lugar 

da Ferraria (sec. XVI ou XVII) 

1                         conhecida do João Nascimento (Ancião), arrecadada na Egreja Matriz 

1                         no Museo "Soares dos Reis" do Porto (Esta, de facto) Estylo Mestre Pero (a) 

Era da capella do Martyr S. Sebastião, na Rua Escura, Porto 

1                         no Museo de Vizeo "genero M. Pero, mas pequena. A mão que costuma apoiar-

se no ar 

1 (Mestre do Caminheiro) - Descoberta por Arnaldo Soares da Silva (em negociações). 

Chamam-lhe Sta. Marinha (Sta. Marinha de Lodares) 

 

1 na Quinta do Ó, em Thomar (Rocha Pinto) 

1 em Villa do Castello (idem) 

1 (restos) na Matriz de Goes 
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Mais Christos: 

-1 na egreja matriz de Pombal  (Notavel) 

-1 na egreja matriz de Sebal Grande (pedra)  (Notavel) 

-1 na egreja do convento de Ferreira d'Aves, dist. de Vizeu 

-1 na sacristia de Ancas (Aveiro) 

-1 na egreja de Povolide (Vizeu) 

-1 na egreja da Misericordia de Algodres (não é Fornos de A.) 

-1 na egreja matriz de Gois 

-1 na egreja matriz de Aguiar 

-1 na sacristia da egreja (romanica) de Roriz 

-1 na sacristia da egreja (romanica) de Bravães 

-1 no arco cruzeiro da "Egreja de Cantanhede" (Calvario) 

 

1 em S. Miguel de Vizella (sec. XV?) 

1 em Travanca (braços articulados) sec. XVI? 

1 em Pombeiro, idem, deitado (sec. XVI?) 

1 em Gaya no andar superior do convento do Corpus Christi 

1 em N. Sª do Castello - Alcacer do Sal 

1 no Museo de Beja (casa do capitulo) 
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/ 

Districto de Evora 

Evora - Na Sé. Visitada varias vezes. Na nave central, a meio, sensivelmente, à esquerda, em 

altar, uma Senhora do Ó, em pedra, de cerca de 1m,00, que suponho do sec. XV. Interessante, 

mas sem a arte e o encanto da serie de Monte-Mor-O-Velho. 

Em frente, sobre um suporte, mas de gargula, um Anjo ou Arcanjo, em pedra, tambem 

interessante, mais moderno? 

Em 17 de Setembro de 1934, estivemos de novo em Evora, para vêr as imagens descobertas por 

detraz de um retabulo, ou altar, do claustro. Estavam na arrecadação, esperando a combinação a 

fazer entre o Cabido e o Museo, sobre o logar e maneira de serem expostas. 

O S. Pedro e a Senhora são, realmente, notaveis; do mesmo estylo do Mestre Pero. A materia de 

que são feitos e os restos de colorido da primitiva, assim como as feições, mais accentuada, 

mais reclanchée da esculptura, tornam-nos, de facto, exemplares unicos, embora eu prefira, 

sempre, a sobriedade dos exemplares conhecidos do Monte-mor. (Vêr na fl. seguinte). Alem 

d'estes, foram ainda encontrados, um Sto. André e um Espirito Santo (Trindade), o primeiro 

pouco notavel, pareceu-me, o segundo apreciavel, ambos do seculo XV. 

Tive ocasião de vêr, tambem, n'essa arrecadação, uma Sº do Ó, talvez de 0m70, do genero da 

nossa (grande), e que deve ser a que corresponde ao Anjo Anunciador que se vê sobre uma 

misula em uma das capellas do claustro. 
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Nos arquetes d'este existem, tambem sobre misulas imagens dos quatro apostolos que fazem 

lembrar S. Pedro e S. Paulo que possuimos. Muito interessantes, tambem, as figuras do 

portico1468, que terão de ser vistas mais d'espaço. 

O Cabido começa a mobilizar-se, porque desfez uma sala para exposição de peças de prata, em 

cujas paredes estão, tambem, armarios para o archivo de documentos. 

Monte-Mór-Novo - Ja por aqui tinhamos passado a caminho da fronteira, mas sem pararmos. 

Visita em 15 de Agosto de 1949 (2ª feira). Démos uma volta ao Castello, por fóra. 

Capella da Senhora da Paz. Na frontaria um azulejo, painel / de 12 x 12, azul e branco, com a 

Senhora da Paz, assim designada na parte inferior, que tambem tem a data de 1729. Dentro, 

nada de interessante. Antigo Convento de S. Domingos, hoje armazem de combustiveis. Na 

fachada da antiga egreja um painel de azulejo, azul e branco, de 9 x 12, interessante, 

representando a Sª do Rosario. Tanto este como o anterior, bastante deteriorados, o segundo 

mais do que o primeiro (O esmalte e pintura saltados em muitos lugares. Uma janella dupla de 

esquina com as suas ferragens, antigas. Na rua do Quebra-Costas um painel de Alminhas, a 

cores, de 5 x 5: P.N.A.M, pelas Almas do Purgatorio. 

Estremoz - Visita em 15 de Agosto de 1949 (2ª feira). 

Egreja de S. Francisco - Do antigo convento. Egreja gotica, de D. Afonso III (Vêr Guia), de 

interior muito interessante. Notavel, no genero, a arca tumular de Vasco Esteves Gato, do sec. 

XV em marmore branco de Estremoz. Estivemos dentro do Castello e subimos dois pavimentos 

da torre de menagem, notavel mas já desfigurada com aditamentos modernos. Algumas pedras 

de armas, interessantes. Estivemos na capella ou egreja de Santa Maria e na capella de Sta. 

Izabel, e no quarto onde se diz que ella morreo. Tudo muito desfigurado, em acrescentos, 

estuques etc., que lhe tira todo o caracter antigo e veneravel. 

Borba - Visitada em 16 de Agosto de 1949 (3ª feira). À entrada da povoação, para quem vem de 

Elvas, a Fonte das Bicas, em marmore, interessante (vêr Guia). Grande piscina, ou seja, um 

tanque, onde parece que os rapazes tomam banho, porque um d'elles me pede cinco tostões com 

esse fim. 

Egreja Matriz - No altar-mor, frontal pintado. Aos lados tres panos de armar de velludo 

vermelho (chamado persa), com guarnição no alto e aos lados de bordado em relevo do seculo 

XVI, com letras M e JHS (Seria caso para fallar n'elles ao Dr. Antonio Cardozo, amigo do 

Arcebispo); diz o Sacristão que vão muito para Evora e outros logares, quando de procissões. 

Campas de marmore brazonadas. Interior forrado de azulejo polycromo de pinhas, sec. XVII. 

Inscripção gotica na parede da D. baixa, de que falla o Guia. Na Capella das Almas, azulejo 

poly/cromo, sec. XVIII. 

Egreja de Santo Antonio - Altar mór em marmore, parece que de artistas que trabalharam aqui 

os marmores da terra; no genero, apreciavel, embora, para mim, os marmores me deem sempre 

a impressão de novo-riquismo. Em uma capella à D. imagem razoavel de S. Francisco 

Xavier
1469

 ao pé do qual está um braço-relicário com uma reliquia do Santo.  

Egreja de S. Bartolomeo - Sobre uma das portas uma imagem
1470

 em marmore branco, talvez de 

1m,20, do Santo, com o Diabo aos pés preso por sua corrente. Interior de uma só nave de tecto 

artesoado, de grande elegancia, pintado ao gosto da epoca. Muitos marmores, por todos os 

lados, bem trabalhados. Em uma especie de sacristia-cripta, por detraz do altar-mór, um bau 

coberto a coiro, curioso, do seculo XVII. Forro do interior da egreja, de azulejos polycromos, 

seculo XVII, de pinha e de tapete, de excellentes desenhos, em um conjuncto dos mais ricos que 

tenho visto por aqui. 

                                                      
1468

 Todos os sublinhados são a vermelho. 
1469

 Sublinhado a azul. 
1470

 Sublinhado a vermelho. 
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Convento das Servas - Egreja que parece datar do seculo XVI, embora o que se vê seja do 

seculo seguinte. A egreja parece estar abandonada, ou melhor, era de um particular, e creio que 

é, agora, o bispo que a chamou a si. Forrada até ao alto de azulejo polycromo, do seculo XVIII, 

muito sujo, porque tem estado a desmantelar varias partes do edificio. O altar, grande machina, 

ao alto, tem a um dos lados, uma lapide do fundador, com a data de 1606. Campas da familia 

Leitão, antecessores, diz o nosso acompanhante, do homem mais rico da terra. Em uma sala ao 

lado do corpo principal da egreja, sobre uma meza um crocodilo grande em madeira, que, diz a 

tradição, foi encontrado na pia de uma fonte fronteira (a das Servas). Que, ainda não ha muito, 

se lembravam de haver por alli uma pele de crocodilo: provavelmente, presente ou dadiva de 

alguem dentro. N'aquella fonte fronteira, está escrito que a agua é impropria para beber, mas 

toda a gente diz que é para não faltar agua às bestas, e que o delegado de saude declarou que 

não foi elle que mandára pôr o escripto. De um lugar alto na torre, olhando para baixo, vê-se um 

grande claustro (vêr Guia), que parece vae ser considerado monumento nacional. / 

A villa é sympatica, agradavel, abundante em restos do passado. Algumas casas nobres, com 

interessantes frontarias e guarnições de ferro, sacadas, pinhas, esferas, etc, muito apreciaveis. 

Abundancia de aguas. 

Borba - arredores - Muito haveria para vêr, mas, por falta de tempo, e excessivo calor, a 

digressão foi muito reduzida. Com o acompanhante, sacristão da egreja matriz, e bom guia 

fomos à quinta do Bosque (vêr Guia) logar arborisado e agradavel, mas cuja egreja só offerece 

hoje de interessante as guarnições de azulejo azul e branco, com albarradas. Seguimos, depois, 

até ao alto onde existe uma ermida e um padrão relativos à batalha de Montes Claros, mandados 

erguer pelo Marquez de Marialva, a ermida nada tem de interessante, vale a aparencia e a vida 

calma, e pobre mas limpa, da gente que a serve. O padrão, longa e tocante inscripção sobre o 

marmore, é digna de se ler, reter e sentir. Ha uns outros padrões, mais longe, parece que no 

proprio campo onde a batalha se travou. 

Villa Viçosa - Visita em 16 de Agosto de 1949. Já por aqui haviamos passado, mas sem demora. 

Paço do Duque. Não entro em pormenores, porque muito haveria a dizer, se não estivesse, de 

resto, já dito, no Guia e, sobretudo, na publicação mandada fazer pela Fundação da Casa de 

Bragança. O grande tapete persa da parede da Casa de Jantar é enorme, mais que o do atrio do 

Museo de Arte antiga, embora menos decorado; está muito rasoavelmente decorado, digo, 

conservado. Alguns tapetes de Arrayolos, pendurados nas paredes. Em uma sala, um cofre 

pequeno em ferro, gotico, e um pequeno baú, ou caixa, coberto de coiro, com ferragem, seculo 

XVIII. Lá estão os azulejos italianos (?) estudados pelo Santos Simões. O mais interessante de 

tudo são, porem, as salas primitivas do paço dos duques, D. Jayme e anteriores, com as suas 

passagens de volta redonda, à romanica, e um claustro da mesma epoca, seculo XIV ou XV. 

Vêr, a este respeito, a publicação acima referida. As obras de reintegração do palacio 

continuam, sendo de esperar que acabem a ser bem aproveitados todos os elementos existentes, 

e os que venham a ser descobertos. / 

Pensam pôr a livraria no rez-do-chão. No largo a estatua de D. João IV, do Francisco Franco, 

que dizem ser muito grande para o largo, mas que eu acho pequena. De cor escura, ainda sem 

patine, acho-lhe um ar de pouca cousa, quando recordo a estatua do Leopoldo II, em Bruxellas e 

outras aparecidas em revistas, da America do Sul, por exemplo. Egreja dos Agostinhos. Panteon 

dos duques, incluindo o primeiro, que mandaram vir do Norte. Marmores brancos e escuros, 

sem nada de acentuadamente interessante. (Vêr obras especiaes). Egreja da Esperança - 

Revestimento de azulejo sec. XVII, polycromo. Campa de D. Luisa de Gusmão, a assassinada 

pelo duque D. Jayme, com data de 1512, e, ao lado, a duqueza D. Izabel de Lencastre, mulher 

do duque D. Theodosio (1558). Uma gravura, muito grande e interessante, com os retratos e 

destino dos membros da ordem de S. Francisco. Diz o sacristão, que muito se interessa por esta 

nada cuidada egreja, que a rainha D. Amelia traduziu em portuguez, para que elle 

comprehendesse, o que estava escrito na gravura, e que vinha rezar muitas vezes sobre a campa 

da assassinada. 
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Egreja de S. Bartolomeo. No alto da nova avenida. Parece interessante. Em uma capella da D. 

baixa, uma bella imagem
1471

 da Senhora, seculo XVII ou transição para o XVIII, de 1m,30, 

talvez, ricamente dourada, tendo por detrás uma aureola em raios de madeira dourada, tambem. 

Bello exemplar. Em uma capella à E. dois pequenos reposteiros, em brocado (!), muito 

apreciavel. 

Estivemos dentro do Castello, mas não pudemos vêr a Egreja da Conceição, por falta de chave, 

nem apreciar o pequeno beiral que existe dentro das muralhas, por falta de tempo. 

Ficaram por vêr muitas outras coisas em Villa Viçosa. Esta visita foi muito rapida. Falta de guia 

e excesso de calor. / 

Districto de Vizeu. (Continuação) 

Santa Eulalia (continuação) a data de 1616. Pude, d'esta vez, observar a Senhora
1472

 do alto da 

tribuna. É uma esculptura de Mestre Affonso, de 0m,70, cambré, corôa cortada; o Menino sobre 

o braço E. da Senhora, segura, com as duas mãos, um globo e olha para o ar; as pregas na orla 

do fato do Menino são curiosas. A Senhora segura, com a mão D. o pé do Menino. É um 

exemplar razoavel, mas prejudicado pela falta de corôa, e sem a beleza de outros muitos que 

temos encontrado. O pulpito é em talha do mesmo genero da da capella-mór. 

Vizeu - Casa do antigo director do Museu, Almeida Moreira. Visitada em 7 de Setembro de 

1940 (Sabado). Diziam-me que era um verdadeiro museu, mas falta-lhe muito para isso. Muitos 

disticos na entrada, e em outros sitios, um azulejo moderno. Alguns moveis portuguezes 

interessantes, alguns azulejos hispano-arabes e sec, XVII, um d'estes tendo nas costas o escudo 

portuguez, da epoca, algumas gravuras, algumas peças de faiança portugueza e pouco mais. 

Devia ter tido boas ocasiões de conseguir peças importantes, mas talvez não tenha querido faze-

lo para não prejudicar o Muzeu. 

Porta do Soar - Monumento nacional. Em um nicho, um Santo Antonio
1473

 de 0m,70, com 

grande livro, cabello chamorro, grosseiro; pode ser gotico. 

Muzeo - Visitado, mais uma vez, em Setembro de 1940, como sempre que venho aqui. Em 

estatuaria, não tomei apontamento muito completo, e mesmo os que tomei só pude aproveitá-los 

muito mais tarde, e mal. No vestibulo está um S. Miguel
1474

, de que já fallei: 1m,00, começo do 

seculo XVI, a branco, de armadura, a balança desiquilibrada, uma parte do Diabo em madeira; 

Santiago
1475

 em madeira, de 0m,90, sec. XVI, bem colorido, livro na mão E, na outra, um páo, 

chapeo deitado para traz. Na galeria: o S. Sebastião
1476

, minusculo, muito interessante, de 

0m,35, um Calvario
1477

 em pedra, de 0m,35 x 0m,50, colorido, os braços do Christo em arco, as 

figuras inferiores delgadas, as tres com resplendor. Este é novo, e novo, tambem, o S. Pedro
1478

 

de Santar, de 0m,90, chave na mão D. E, novamente, interessante, o S. Pedro
1479

 do Caminheiro, 

de 0m,82, barbas, grande avental à frente. Não são, certamente, peças novas, mas notaveis, uma 

grande colcha sec. XVI (?) com fundo alaranjado, um grande Arrayolos com motivos originaes, 

e uma grande pano de brocado Luiz XIV, como o do meu quarto de cama. Uma outra vez, farei 

relato mais pormenorisado. 
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Mesquitella - Em 29 de Agosto de 1949 (2ª feira). Esperavamos encontrar aqui fortes vestigios 

de gente tão emproada, mas apenas se nos deparam uma porta de quinta com o seu brazão e uma 

capella em ruínas, tendo na porta a data de 1722. Na Egreja parochial nada de interessante, 

salvo dois ou tres altos cyprestes. Uma especie de poço sem cobertura, a que chamam 

"chafurdo". 

Vizeo - Novamente, em 30 de Agosto de 1949 (3ª feira) 

Egreja da Misericordia. Grande edificio, em frente da Sé, em estylo seculo XVIII. Vimo-la por 

dentro, nada de apreciavel. 

Sé
1480

. O Guia da Biblioteca Nacional descreve-a bem, não havendo necessidade de repetir, 

aqui, o que n'elle se pode lêr. A figura da Senhora
1481

 que se encontra, em nicho, no alto da porta 

romanica, que da passagem da Sé para o claustro, continua sendo um amôr. Foi instituido, 

posteriormente à nossa ultima passagem por aqui, um Thesouro da Sé, com peças recuperadas 

do Museo, onde se encontravam, e outras que existiam ainda, em poder do cabido. Está d'elle 

encarregado um conego, que tomou por elle grande interesse. Estão, agora, aqui os dois cofres 

de Limoges do sec. XVIII, a cruz de cobre dourado byzantina com inscripções, o evangeliario 

com capa em madeira com ornatos em prata, do seculo XIV, um pequeno cofre de madeira com 

pinturas, atribuido ao seculo XIII e paramentos de grande valor, dos seculos XV, XVI e XVII 

entre os quaes, uma capa de asperges em brocado alcachofrado, bordado a ouro e matiz, que 

dizem ser aquella que servio ao Grão Vasco para pintar o do S. Pedro; uma casula de um 

brocatel amarello e vermelho, muito curioso, vincado; uma capa de asperges de brocado fundo 

azul que, pelos motivos, parece ser feita com tecido oriental; o "paramento de Roma", de seda 

bordada a ouro com as armas de um Bispo; uma especie de colcha, ou pano de armar, de 

bordados a ouro sobre fundo salmão, que faz lembrar as duas colchas que temos, compradas ao 

Pinto, e muitas outras peças dignas de nota, e que, em grande parte, não figuravam com certeza, 

no Museo, aliás eu não disse, anteriormente, que elle era escasso em paramentos! Tambem, 

algumas esculturas em madeira, apreciaveis. Grande maquineta com presepio, do tamanho e 

genero d'aquelle que existe no Salão Silva Porto, com os Santos Martyres de Marrocos. Nas 

esculpturas, um S. João Evangelista, de 1m,20 estofado, livro em uma mão e pena na outra; um 

S, José com Menino nos braços, idem; um Santo Ignacio, de 1m50, estofado; e uma Rainha 

Santa
1482

, interessante, do seculo XVI. As outras esculpturas são do seculo XVII. 

Museo da cidade. Visitado, mais uma vez, na data antes referida. Diminuido das coisas que o 

Bispado lhe levou, e não augmentado, ao parecer, com coisas novas. Vêr relatos anteriores. 

Egreja do Convento de S. Francisco. Vista, mais uma vez, em 30 de Agosto de 1949 (3ª feira). 

Junto do Altar-Mór, dois imponentes archanjos tocheiros sobre sua base, ricamente estofados. A 

esculptura não é de grande perfeição; são inferiores aos nossos, mas fazem muita vista. Na sala 

do primeiro andar, esta agora, de novo, penso eu, porque a não mencionei em relatos anteriores, 

uma N. Sª das Victorias, imagem em barro, com o Menino sobre o braço D., mangas pesadas, 

bem estofada, com certo ar hieratico, que me faz atribui-la ao seculo XVI. Talvez de 1m,20 de 

altura. Na mesma sala, estão os conhecidos panos pintados, mas falta o que estava sobre a meza 

(Vêr relato anterior). 12 grandes tocheiros de 1m,50 dourados e duas consolas typo francez, de 

embutidos. Na Sacristia, um enorme arcaz. 

Egreja de S. Miguel do Fetal. Em 29 de Agosto de 1949 (3ª feira). É tradição estarem aqui os 

ossos de D. Rodrigo, o ultimo rei godo vencido pelos arabes. De facto, na capella está uma arca 

tumular com a seguinte inscripção: "Hic iacet, auti acuit putremus in ordine regum Gottorum, ut 
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vobis scientia famat referit". Na entrada lateral (D.), no chão, uma pedra com a seguinte figura 

n'ella gravada:  / 

Egreja do Convento de Sto Antonio. De novo, em 29 de Agosto de 1949 (3ª feira). As mesmas 

impressões anteriormente relatadas. 

Lamego - Visitada, pela segunda vez, em 31 de Agosto de 1949 (4ª feira) e, d'esta vez, tambem 

de passagem para o Porto. 

Sé. Interessante a sua velha torre, com janellinhas goticas curiosissimas, e algumas partes, como 

a porta principal, que conseguiram escapar à furia das restaurações. À D. do cruzeiro, a Senhora 

do Rosario, com o Menino sobre a mão E, com avental, estofada; deve ser um principio do 

seculo XVI, da cerca de 1m,00 de altura. Em capella à D. alta a Senhora das Graças
1483

, de 

2m,10, do sec. XVI, interessante. Na Sachristia, serie de paramentos, de facto muito 

interessantes, ricos, em tons vermelhos, sobretudo. Pratas seculos XVII e XVIII e um prato de 

esmolas de Anunciação, tamanho medio, em bom estado. 

Museo regional- Já em 1933 estava em arranjos, que parece terem sido intensificados nos 

ultimos tempos, mas ainda não estão terminados. Em pedra, continuam sobressaindo as duas 

Senhoras do Ó
1484

, uma estofada, ou melhor, colorida, e outra a branco; observadas melhor, 

agora, noto que a da Sé Velha continua sendo a mais imponente e tecnicamente perfeita, e a da 

Alcaçova de M
te
 Mor-O-Velho, a mais fina e delicada, o que não impede de estas duas d'aqui 

serem exemplares de primeira ordem. Diz o guarda que a colorida veio do antigo hospital e 

branca de S. João de Tarouca. Dou-lhes 1m,20 e 1m,10 de altura. A arca tumular da Condessa 

de Barcellos, já sem tampa, com os mesmos motivos da arca do marido em S. João de Tarouca. 

A gente da terra utilisava esta para que especie fosse de lagar, e haviam destruido a sua 

cobertura, Um cruzeiro gotico do sec. XV. Uma pia romanica, e outras pedras no pateo do rez-

do-chão, que não foi possivel examinar devidamente. Em imagens de madeira um grupo de tres 

figuras cansadas, vindas de Balsemão, S. Pedro, S. Paulo e Senhora muito comidas, de 1m,20 

talvez, consideradas no museo como sendo do sec. XIII; Virgem e S. João
1485

, de Calvario, de 

1m,10, seculo / XVII, estofadas; e algumas outras menos salientes em capellas diversas que 

elles aqui tiveram o bom gosto de conservarem inteiras com todo o seu revestimento em 

madeira dourada e em talha, com seus caixotões e pinturas, como uma, de 1645, vinda do 

Convento das Chagas, que, segundo concluo, depois de tudo ainda um grande espolio. Uma 

enorme collecção de tapeçarias de Bruxellas, algumas um tanto escurecidas mas que são, creio 

eu, o conjuncto mais notavel que existe em Portugal. Algumas pinturas rasoaveis. Uma liteira 

do sec. XVIII, bem conservada, brasonada. Uma grande lareira em ferro, que servio no coro alto 

da Sé, uma cama de ferro de cabeceira trabalhada, do sec. XVII, um prato de esmolas de Adão e 

Eva. 

Numerosos e ricos tecidos de paramentos, entre os quaes um paramento de tecido de lignum, 

raríssimo, geração Luís XIV. Tres ou quatro mitras de dobrar, pequenas, bordadas. Uma mesa 

de tecidos de forma fóra do vulgar. 

Santuario da Senhora dos Remedios - Visitado em 31 de Agosto de 1949 (4ª feira). É parallelo 

do Bom Jesus etc. Longo escadorio, marginado de capellas e estatuas. Do antigo, conserva, 

apenas algum azulejo tapete seculo XVII, em um corredor. Grande egreja seculo XVIII, 

acabada, segundo uma data da frontaria, em 1761. As torres são de 1886. No adro, dois enormes 

castanheiros, um dos quaes, diz um letreiro, tem 9m,60 de grossura (deve ser de circunferencia). 
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Mortagua - Em 26 de Agosto de 1950. Na Egreja Parochial nada de interessante. Dois 

Christos
1486

 em pedra, sem nada de especial, que parece terem pertencido a cruzeiros do typo 

conhecido do seculo XVII. Duas jarras de faiança portugueza, que puzeram à vista, por serem 

interessantes. 

Pala de Mortagua - Em 26 de Agosto de 1950, viemos fazer uma visita ao nosso amigo Padre 

Jacinto Maria Gomes Nunes, que me vendera o S. Gens
1487

. Bom homem (rapaz novo), ocupado 

em construções fronteiras à Egreja parochial. Tudo muito arrumado. Comprei-lhe, ainda, um S. 

Sebastião
1488

 / aos bocados, mas com uma cabeça interessante, e um veo de hombros, para o 

ajudar. 

Santa Comba-Dão - Em 26 de Agosto de 1950. Na Egreja parochial (vêr em outro lugar), o altar 

mór em talha e o tecto em caixotões, são interessantes. Na parede da D. uma inscripção em letra 

gotica, que é, talvez, a que estava escondida detraz de uma maquineta, que agora não vejo. 

São João das Areias - Em 26 de Agosto de 1950. Na Egreja parochial, nada de interessante, 

mas, na fachada, em um nicho, ao alto, um S. João Baptista
1489

 em pedra muito parecido em 

feitura com o nosso Santo André, (sec. XV, talvez final, as mesmas barbas, e a pele de carneiro 

em muitas pregas, em baixo. Grande e interessante esculptura. 

Ervedal da Beira (Lançado por engano, porque é do Districto de Coimbra) 

Oliveira do Conde. Desde 1933 (vêr em outro lugar) que não vinhamos aqui. Terra com cunho 

evidente de nobreza; algumas casas nobres, uma d'ellas imponente. Na Egreja matriz, com 

restos de antiguidade, capella-mór de nervuras goticas, e n'ella o tumulo com estatua jacente e 

inscripção, que levou à descoberta do Mestre Affonso, do seculo XV. É interessante constatar 

como as pequenas imagens das ediculas lateraes, são as mesmas que depois nos aparecem 

isoladas, em maiores estaturas, por esse paiz fóra. Continua o S. Pedro
1490

, de uns 0m,90, em 

nicho à E. do altar-mór, felizmente que as cores vivas, que ainda eram observaveis em 1933, 

estão hoje um tanto desmaiadas. Em Altar à E. do Arco cruzeiro a Senhora
1491

 em madeira, que 

já haviamos notado, mas mal, em 1933, Senhora da Conceição, de mãos postas, assente sobre 

base de anjos e nuvens, mas sem crescente. Mais alta do que nos havia parecido n'aquella 

primeira visita, talvez uns 1m,50, bem estofada, um tanto esguia e estreita, o manto pas/sando 

por sobre o braço E; rosto expressivo e, no conjuncto, a aparencia geral de um vago cunho 

seculo XV. Verdadeiramente interessante. Armações do altar-mór e dos altares do cruzeiro em 

talha rica, caracteristica, do seculo XVII. Na villa, uma das casas tem capella com data exterior 

de 1666, e outra mostrando conchas sobre as janellas. Terra calma e agradavel. 

Caramullo - Vinda aqui em 27 de Setembro de 1953, para assistir à inauguração de um Museo, 

devido à iniciativa do Dr. Abel de Lacerda, e para o qual eu muito concorri. / 

Districto de Viana do Castello 

Viana do Castello - Museo Municipal - Installado em um antigo palacio, interessante, como 

muitos outros da cidade. De apreciavel tem cruzes de latão goticas (flordelisadas), uma d'ellas 

muito floreada nos bordos; um prato hispano-arabe com Anjo e o distico "Gloria in excelsis 

Deo"; um prato fundo de Talavera; alguns azulejos hispano arabes, de padrão pouco vulgar; um 

Christo em marfim, sec. XVIII, de 0m,40; columnas de talha, sec. XVIII, polycromas. No rez do 

chão, uma Sª com Menino
1492

, sentada, tendo por baixo, na mesma pedra, dois anjos serrando 
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qualquer coisa; a Sª de face. Altura de 1m,20; granito. E uma cruz
1493

, tambem de granito 

flordelisada, de 0m,75. Visitado em 29 de Agosto de 1934. 

Egreja de S, Domingos. Na sachristia, uma mesa de pau santo, de pés torneados em aresta, e 

tampo muito saliente, curiosa. Interessante, o tecto da mesma sachristia, com seo florão ao 

centro. Azulejos de figura solta, polycromos. Visita na data supra. 

Collecção Alpuim Agorreta. Visitada no mesmo dia. Guadamecis em frontal, biombo e 

cadeiras; duas cruzes, latão, flordelisadas; uma arca abaulada com lavores que parecem 

escandinavos ou portuguezes (cangas de bois), ou, talvez, ainda, hespanhoes; algumas tijellas 

azul e branco, China; vidros pintados e brancos, estes apreciaveis; pratas. E muita bodega 

moderna, partida, ou de mao gosto, no meio de tudo isto. 

Collecção Serafim de Sousa Neves. Idem. Collecção de verdadeiro collecionador. Louça de 

faiança, escolhida sobretudo de Viana do Castello; vidros pintados; alguns, poucos, pratos 

China; espadas sec. XVI e XVII interessantes; algumas jóias antigas; uma chorca e dois discos 

pequenos, em ouro prehistoricos, encontrados em Cabeceiras de Basto; um prato de esmolas, 

com S. Jorge, interessante, um frontal de velludo grenat com flores, talvez italiano sec. XVI. A 

peça importante da collecção, porem um Sta. Anna ensinando a Senhora a lêr
1494

, em alabastro, 

que julgo ser ingleza, da escola de Nottingham, talvez de 0m,80, ainda com a coloração 

primitiva. Teve já offerta de 15.000$00. É, realmente, do maior interesse, e belleza; foi 

comprada em Hespanha. /  

Arcos de Val de Vez - Visitada, um tanto de corrida, em 31 de Agosto de 1936. Muito pitoresca, 

verde, fresca, com suas casas nobres, paço da Giella etc. 

Antiga Capella da Sª da Conceição - Hoje propriedade particular, servindo a armazem ou 

arrecadação. É a capella mais antiga da terra, interessante pelo arco da entrada, romanico-

ogival, com suas bolas em relevo. O Conego A. Barreiros, na sua obra sobre as egrejas e 

capellas romanicas da Ribeira Lima, falla d'ella; do sec. XIV para o XV. Perece que dentro 

existiam santos antigos que, por ocasião da visita de um arcebispo, entenderam, por serem 

antigo, levar para outra egreja, e dizem que a Senhora está em casa de uma dama da terra. 

Egreja matriz - Azulejo tapete sec. XVII, em partes da egreja, mas na maior parte do lambris, 

arrancado e substituido por outro, moderno e ordinario. Alguns retabulos de capellas, em boa 

talha sec. XVII. Na capella da Sª de Fatima, um frontal esculpido, em madeira, representando a 

ceia; esculptura rude, mas interessante, fortemente colorido, da primitiva (sec. XVII?). Na 

Capella-mór, dois Archanjos-tocheiros, de penas na cabeça, talvez com 2m,00, sec. XVIII, 

menos elegantes do que os nossos, mas muito curiosos. No altar, à E da capella mór, um S. 

Miguel
1495

, de 0m,45, do sec. XVII. Teia de pau santo, com aplicações em metal de valor. 

Na Capella baptismal, o fundo é de azulejo azul-amarello representando uma cruz. 

Egreja do Espirito Santo - Parece que sem culto. Dois enormes pulpitos de madeira entalhada e 

dourada, com seus baldaquinos, exemplares interessantissimos, pela imponencia. No altar-mór, 

uma Trindade
1496

 em madeira, muito bem trabalhada, sobre um mundo e anjos, sec. XVIII, 

notavel. Talvez 0m,80. Na capella-mór, à D. um Christo
1497

 de 1m,00, que pode ser sec. XVI. 

Na Sachristia, duas grandes mezas em castanho, de oito pés, genero bufete, estreitas, curiosas; 

um enorme arcaz, com bôas ferragens e dois espelhos com bella moldura em talha. 
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Egreja da Lapa - Visita à pressa. Em um pequeno altar à E., uma Virgem
1498

, de 0m,40, colorida, 

destas de pregas lateraes rigidas, / em cone. Notavel o pelourinho, muito trabalhado. 

 

Bravães - Egreja romanica verdadeiramente notavel (Ver Ag. Barreiros). Sem par, o seu portico 

principal, com as suas columnas esculpidas, duas das quaes, em face uma da outra apresentam a 

Senhora da Expectação e o Anjo Anunciador
1499

. Foi restaurada, mas o prior não a tem mantido 

na limpeza e decoro que seriam para desejar. À E. da capella-mór, uma outra, aditamento do 

sec. XVII, com azulejos d'esta epoca, e um Christo
1500

 de rude factura, que talvez remonte ao 

sec. XVI. Cabellos naturaes, aplicados. 1m,00, talvez. Visto em 31 de Agosto de 1936. 

Sta. Martha de Portuzelo - Em 31 de Agosto de 1936. Notavel o cruzeiro em granito, do sec. 

XVII, talvez. Columna em helice; no alto um Christo bem patinado, sobre a haste, uma Virgem. 

Exemplar muito perfeito e equilibrado. / 

Arcos de Val-de-Vez - Visitado, pela 2ª vez, em 26 de Agosto de 1939 - 

Capella da Sª da Conceição - D'esta vez, a porta estava aberta, e pudemos entrar. Continua 

servindo a arrecadação. Na parede da E. restos de pintura mural, vendo-se, ainda, a parte 

superior do tronco de um bispo e algumas letras goticas. Dizem-nos que os "Monumentos 

Nacionaes" a visitaram, mas não lhe encontraram base bastante para poder ser restaurada. 

Egreja da Misericordia - Fachada interessante, com sua janella sacada com grade de ferro 

forjado, muito ornamentada. Por fóra da egreja, encostado à parede exterior da capella-mor, 

restos de um Christo de cruzeiro
1501

, em granito, curioso, em todo o caso. Dentro, curiosa 
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guarnição do arco cruzeiro, em talha. Na sachristia, grande arcaz de pau santo, gavetas salientes, 

com boas guarnições de latão; molduras de grandes espelhos e machineta, muito trabalhada em 

estylo francez; portas de armario, com almofadas e guarnições. 

Monção - Visitada, tambem, em 26 de Agosto de 1939. Antes de chegar à villa, depois do 

palacio da Brejoeira, à E. curioso cruzeiro
1502

, embora de trabalho tosco. No alto, de um lado, a 

Virgem e do outro o Christo; pela columna acima, de um lado, os instrumentos da Paixão (do 

lado do Christo), do outro, Sto. Antonio, e outras figuras. 

Villa interessante, pela sua posição em face da Galliza, tradições e numerosos vestigios de 

antigas construcções, entre as quaes as muralhas, que cercam a porta principal da povoação. 

Baluarte e cubellos salientes, portas na base das muralhas, que parece atravessavam, não sei 

com que fim. Casa que dizem ter sido da Deus-a-deu Martins, que parece ser do sec. XVI, 

vendo-se, ainda, um medalhão com dama, estylo Renascimento; na passagem para ella um arco 

com a data de 1593. 

Egreja da Misericordia - Nada de notavel. 

Egreja Matriz - Romanico com alterações e aditamentos. No interior, na E. baixa capella 

manuelina, muito interessante, que parece ter sido (caso raro) descoberta e descascada por um 

dos priores. Ediculo com tumulo e estatua jacente
1503

, muito interessante, com data de 1531; no 

alto Senhora com Menino
1504

 da mesma epoca. A D. Senhora
1505

 em madeira, de 1m,10 com 

pianha, bôa esculptura do seculo XVIII, estofada. Em outra capella, a D. tumulos, sendo um 

d'elles da heroina loca <posto em talha>. No altar-mór, / à E. uma Trindade
1506

 em madeira, de 

0m,70. sec. XVIII (?) interessante. 

Pela povoação, que vimos à pressa, muitas casas de frontaria armoriada. 

Caminha - Na mesma data, vista muito de passagem. 

Egreja da Misericordia - Architectura complexa. No interior, à E. Christo
1507

 em tamanho 

natural, que se parece com o da Sé de Braga, e deve ser, tambem um seculo XVI. A D. pequena 

imagem de Sta. Rita
1508

, interessante. 

1509
Braga - Em 26 de Agosto de 1939. No Muzeo, sensivelmente a mesma coisa, mas o Conego 

A. Barreiros, concordou com a minha sugestão e levou o Christo dos Desamparados
1510

 para o 

muzeo, sem saio de pano, é claro, e, ao lado uma taboleta alusiva à imagem, e que a 

acompanhava, e a indicação, "sec. XIV-XV". Grandes obras de "reintegração", como elles 

dizem. 

1511
Guimarães - No Muzeo Alberto Sampaio, de novo, a estatua jacente

1512
, em granito, de uma 

D. Leonor, duqueza de Bragança, e uma Senhora sentada, pequena, egual a uma que temos e 

nos foi vendida pelo R.F. Ribeiro. Diz-me este que foi uma copia mandada fazer por elle em 

Braga, e que até a pintou, para que o A. Guimarães a despistasse. Será assim?. Este ultimo 

classifica-a de franceza, seculo XIII - Visita em 27 de Agosto de 1939. 
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Castello - Restaurado, em parte, mas parece que hesitam sobre a maneira de continuarem a 

restauração. 

Capella de S. Miguel - Idem quanto a data. Iniciaram o restauro, mas suspenderam-no. Exterior 

muito interessante, romanico de transição. A pia em que foi baptizado D. Affonso Henriques. 

Na capella mór á D., um grupo dourado de Sta. Anna
1513

 com a Senhora e Menino, pequeno, 

interessante, seculo XVI; à E. em baixo, encostado, um Christo <de madeira> de 1m,00 que 

deve ser ainda do seculo XV; uma cadeira muito velha, parecida com a que tenho no meu 

quarto, e que dizem ter servido ao primeiro rei, e do outro lado, uma outra, em couro, com 

encostos superiores lateraes, typo inglez, muito curiosa, seculo XVII ou XVIII. Numerosas 

campas razas, uma d'ellas com inscripção gotica. 

Ponte de Lima - Visitada, embora não tão minuciosamente como conviria, em 29 de Agosto de 

1939. Posição pitoresca à margem do rio Lima, restos de muralhas, torres e casas antigas; 

avenida de platanos frondosos, ao longo do rio, como talvez não haja em outro logar de 

Portugal. / 

Egreja matriz - Romanica reformada. Na capella da D. alta, um Christo
1514

 tamanho natural, que 

deve ser seculo XVII; por baixo frontal em talha. Na D. baixa, capella manuelina dos 

Bertiandos, hoje entregue a uma irmandade; duas campas, uma d'ellas com a data de 1581. 

Parece que é aquella frontal que representa, embora toscamente, a Ceia de Christo. 

Egreja da Misericordia - Construcção do seculo XVIII, estando a egreja em ruina, uma das 

paredes em via de derrocada. Na parede exterior, duas figuras de mendigo
1515

, em granito, de 

1m,10, muito typicas, embora toscas. Tecto da egreja, em nervuras e pintura. Um frontal em 

talha, interessante; interessante, tambem, a grade do côro. 

Egreja de Sto. Antonio dos Frades - Em sitio pitoresco, tendo junto a dos Terceiros. À E. duas 

capellas com arcos manuelinos, sec. XVI. Na capella-mór, à E. na parede, sepultura com 

inscripção gotica, que dizem ter sido já violada. Em uma capella do cruzeiro, à E, um Sto. 

Antonio
1516

 em madeira, de linhas sobrias, interessante; 1m,30. Campas do sec. XVII, e algum 

azulejo d'esta epoca. Fonte aprazivel de boa agua, em um pequeno claustro. 

Egreja dos Terceiros - Nada de notavel, salvo duas pias de granito, talvez seculo XVI. 

Correlhã - Na estrada de Ponte a Darque - Viana. 

Capellinha de Sto. Abdão. Pequena capella romanica, começada a restaurar. A figura, talvez 

Agnus Dei, que devia existir no tympano da portada principal, dizem que foi vendida por um 

Padre. Modilhões curiosos do contorno. Rosacea principal, muito curiosa. 

Egreja parochial - Romanica, cortada em certa altura, para lhe acrescentarem uma torre sineira, 

que é, tambem, antiga. Sobre a abside, curiosa cruz muito recortada, da epoca. Portico romanico 

de transição; no principal foi encaixada uma outra, com a data de 1815 (?). Pia baptismal 

romanica. Em uma capella da E. baixa, uma Trindade
1517

 pequena, em madeira, do sec. XVI. 

Uma esplanada com oliveiras que deve ter sido estabelecida sobre um cemiterio romanico, ou 

mais antigo ainda, de que se veem restos das sepulturas talhadas na pedra. Uma das arcas 

servindo a pia de agua. Letras em uma das pedras, indecifraveis. Na esplanada, velhas oliveiras. 

Capella da Senhora da Boa Morte - Em um alto, com uma vis/ta admiravel. Avenida de 

Australias de grande desenvolvimento, notaveis. 
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A capella-mór tem uma disposição curiosíssima; grande reintrancia, de dois pisos, no inferior 

Senhor morto com as figuras da Paixão e dois Profetas; no superior, a Senhora da Bôa Morte
1518

, 

tamanho natural, boa esculptura, bem estofada, à roda os Apostolos, em tamanho maior do que 

o natural, mas esculturas defeituosas. Suspensos por detraz do esquife, a Ascensão da Senhora, 

levada por anjos e o Salvador. Toda a superficie de camarins em talha baixa, mas muito 

interessante. À entrada da capella-mór, dois anjos tocheiros ajoelhados
1519

, de 1m,10, elegantes, 

boa esculptura. Teia pau santo, dupla. Excellente impressão do conjuncto. Tudo seculo XVII. 

Viana do Castelo - De novo em 28 de Agosto de 1947. Procuramos na casa da Misericordia, a 

tal imagem que diziam ter sido descoberta em casa de um particulart e collocada na frontaria. 

Tratava-se, segundo diziam os jornaes, de uma Senhora da Lapa, mas eu só vejo na parede, 

adentro dos arcos, uma esculptura, em granito, que é uma má imagem da Sª da Misericordia
1520

, 

com o seu manto muito mal figurado. Será esta? 

Egreja de S. Domingos - Nova visita na data acima referida. Uma capella da E baixa, tem uma 

armação de talha seculo XVII, muito bem equilibrada e de elegantes linhas; uma data em outro 

logar, de 1629. Em uma outra capella, a seguir, um S. Lourenço em madeira, sec. XVII, de 

1m,50 bem estofado, e com certa imponencia. Na sachristia sempre apreciado o tecto com 

caixilhos e o florão do centro; o grande quadro do fundo, representando o Nascimento não 

parece máo; enorme arcaz com boas ferragens. No altar-mór à E, tumulo de D. Fr. Bartolomeo 

dos Martyres, e bandeiras da guerra peninsular. 

Museo Municipal - Conserva-se como estava, mas é muito interessante a collecção de ceramica, 

sobretudo de Viana. 

São João da Ribeira - Na estrada que vae de Ponte de Lima a Ponte da Barca, à E. em uma 

baixa. 

Egreja parochial - Visitada em 28 de Agosto de 1947 (5ª feira). Invocação de S. João Degolado. 

Egreja romanica pobre que / os Mon. Nacionaes não restauraram, ou por o não merecer, ou 

porque, como diz o Padre, lh'o tivessem ocultado, para não serem prejudicados os trabalhos do 

culto. A porta da D. ainda conserva capiteis, e subsistem alguns cachorros. Dentro, pulpito de 

talha dourada; tecto de caixilhos com pinturas. Sobre o arco cruzeiro uma Trindade
1521

 grande, 

que deve ser um seculo XVII-XVIII. Na parede da E. a seguinte curiosa inscripção: "O tombo 

das terras d'esta egreja está registado em Braga no livro 7º do Rº geral dos tombos a folhas CXX 

ano MDXCI foi tradº Padre amaral, e muito interessado na sua egreja. 

Ponte da Barca - Em 30 de Agosto de 1958 (Sabado) - De corrida. Viemos aqui, especialmente, 

para conhecer um novo fornecedor, Jose Ataide, que é padeiro e, coitado, está já sobrecarregado 

com dois Christos inapresentaveis, uma imagem muito tosca, de pedra e mais outras coisas. 

Falla-me em outras possiveis aquisições; vamos a vêr. Não visitamos egrejas ou capellas, mas 

parece que haveria conveniencia em um dia o fazer. 

Ponte de Lima - Em 30 de Agosto de 1958 (Sabado) - Limitamo-nos a almoçar no Restaurante 

Gaio, digno de louvor, porque nos apresentou arroz solto e duas pesas, de primeira ordem. De 

resto, as notas de visitas anteriores a esta terra são bastante desenvolvidas. 

Viana do Castelo - Novamente, em 30 de Agosto de 1958 (Sabado) 

No Museo Municipal fizeram uma reforma muito interessante, mas como parte das especies está 

arrecadada para dar logar a uma exposição de pintura moderna, de fugir. Vimos ai, contudo, 

alguns moveis da collecção do Dr. Oliveira, entre os quaes o contador hespanhol (barguerra) 
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que eu já, muitos anos atraz, vira em casa d'aquelle collecionador. O grosso da colleção de 

faiança está alli arrumada ainda. 

Egreja de S. Domingos - Na mesma data. Em um altar à D. uma Senhora do Rosario
1522

, seculo 

XVI, talvez interessante. /  

Districto de Coimbra 

(continuação de fl. 20 do vol. I) 

capela Renascença, com a data de 1681, na abobada. Do lado direito do arco cruzeiro, capela 

renascença, fechada por grade de ferro, curiosa; retabulo em pedra, um grande [1 palavra 

ilegível] e dois castiçaes de estanho, de forma invulgar. Em uma outra capella, à direita, baixa, 

no alto do retabulo, Senhora
1523

 mal feita, pequena, mas curiosa. 

Cruz processional, de madeira pintada, curiosa. Todo o conjuncto muito typico. 

Larça - Entre o Botão e a Pampilhosa. Na egreja, santos sem valor. Uma Capella do Senhor dos 

Afflictos, pertencente a Diogo José Soares, não poude ser vista. Parece que o dono trouxe, para 

ella, imagens que tinha em S. João do Piolho. 

Pampilhosa - Na egreja matriz, nada de interessante. Não pudemos vêr uma capella pequena 

com torre minuscula, à entrada da povoação. 

Penacova - Terra muitas vezes visitada, por si e por ser passagem para o Lorvão. Em 1932 e 

1933, designadamente, mas deve ter sido em 1931 (ou 30?) que eu vi na egreja matriz, pela 

primeira vez, a Sª da Graça, em pedra, sec. XV, sentada, com o Menino, que tem uma ave na 

mão. Substituida por uma tela grande, sem valor. No vão do Altar-Mór, está, ainda, um Christo, 

em pele, genero do de Orense, epoca incerta. Em uma capella, à direita Sta Marta, em pedra, 

notavel, sec. XV. Em outra capella, à esquerda, baixa, uma Senhora grande
1524

, em pedra, com o 

Menino em pé, tavez a atribuida a João de Ruão, porque é, de facto, Renascença, mas inferior à 

nossa. Na sachristia, um retabulo Renascença em pedra, adoração e descimento da Cruz, e uma 

fonte de 1560 a deteriorar-se. 

Ermida da Sª da Guia. No sitio onde estão construindo, agora um Preventivo [?]. No altar-mór, à 

direita, um Sto Antão
1525

, pequeno, curioso. 

Lorvão - Visitada como acima. Antigo convento e egreja - Edificio enorme, todo elle revelando 

a sua antiga imponencia / e belleza; a cargo da Junta de Parochia. Habitam os "restos" do 

convento numerosos fabricantes de palitos; no claustro, do seculo XVII, ha ainda restos de 

paineis de azulejos, arcos Renascença, datados, e campas, que deviam ser recolhidas: 

descalabro, ruinas e descuido dos poderes publicos. Na egreja, tumulos, em prata, de D. Thereza 

e de D. Sancha, fundadoras, filhas de D. Sancho I, aos lados da capella-mór. No alto, um 

crucifixo
1526

 grande, em madeira, interessante. Sete grandes lampadas em bronze. Portas 

separando a egreja do Côro, excellente trabalho em bronze; fechadas, fazem de grade; dizem ser 

de 1660, da Abadessa Maria da Graça. Já do lado do côro, em um altar pouco cuidado, à direita, 

a Senhora da Vida
1527

 em pedra (Vêr Estat. Lapidar), do sec. XV, interessantissima escultura e 

exemplar unico, no genero. Pintura e aplicações decorativas do sec. XVII a XVIII. A coisa mais 

preciosa de todo o Lorvão. No côro, o cadeiral soberbo, de uma perfeição de talha inexcedivel, 

unico, tambem, em Portugal. 
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Na sachristia, um quadro de freira professando; um taboleiro, do genero dos que temos; uma 

almotolia de louça do Japão <(China>, notavel, muito partida (dizem ter sido esmagada por um 

desmoronamento do tecto). 

Annexo à egreja está um pequeno Museo, que reune o pouco que ficou do inmensamente 

roubado e do pouco que foi para o "Museo Machado de Castro". Vê-se alli: custodia de prata 

dourada, dois tapetes persas (um outro dizem ter sido roubado para, e com a conivencia do dr. 

Garrido), paramentos, quadros de pouco valor, tres tamboretes D. João V, uma Senhora
1528

 em 

madeira do sec. XVI, e uma outra em prata, pequena, gotica. 

Ainda no côro, estante em pau santo, com ferragens, de forma original. 

Coja - Visitada em 28-2-33 - Capella de Sto. Antonio. Muito abandonada, tecto a cair. Em uma 

casa, à direita, S. Pedro, pequeno, sec. XIV, genero Mestre do Passapiolho, a branco, muito 

solicitado, e um Padre Eterno
1529

, sec. XV (?), tambem corroido. O primeiro, / de 0m,60 ou 

0m,70; o segundo de 0m,40. Em frente, a casa do Fernando Costa. Vêr a capella da Sª das 

Neves. 

Barril do Alva - Vis. em 28-2-33. Fallámos aqui com um sr. Coelho, antigo presidente da Junta 

de Parochia. Egreja parochial - Santos na sachristia, sem valor. Tem aqui casa uma D. 

Leopoldina Faria de Albuquerque; a capella, que vimos, nada tem de interessante. 

Avô - Idem. Pormenores interessantes. - Egreja parochial. Na capella-mór, cruz latão 

flordelisada, espetada em um pao. Parece que o sr. José Jeronymo, do "Centro Commercial 

Avoense", tem um São Braz, que não vi. Visto em 3-9-34, não interessa. 

Lourosa - Egreja visigotica - Digna de estudo. O que tinha dentro esta guardado em varias casas 

da povoação. Diz o Dr. Virgilio Correia em "Monumentos e esculturas: "Sobre o arco da 

entrada da capella mór, ao centro, olhando o corpo principal, ha um retabulosinho de pedra com 

a Crucificação. Assumpto e logar de collocação são frequentes em templos goticos do districto 

de Coimbra. Posso citar um valioso, na egreja da Pampilhosa do Botão" (Não tenho ideia de ter 

visto este ultimo). 

E ainda: "N'um mesmo altar (da capella da direita, data de 1632) ha uma interessante Virgem 

gotica
1530

 do sec. XIV, do tipo das que o Museo Machado de Castro guarda, egual às duas do 

retabulo da Capella dos Ferreiros, em Oliveira. A imagem está coroada de corôa baixa, aberta, 

assentando no lenço que lhe cai sobre os ombros, e tem o Menino ao colo, de lado, apresentando 

ella o corpo torcido, cambré com o movimento de o segurar, attitude que é cheia de graça". 

Evidentemente, do Mestre das Senhoras do Ó. Onde parará? 

Na Capella das Necessidades, um Espirito Santo
1531

, como o do Eirol. 

Outeiro - Perto do Botão. Visitado em 4-6-33. Pequena aldeia, em um alto. Capella, no alto, 

com pequeno ramal, em bom estado, para a estrada de Souzellas ao Botão. A esquerda S. Pedro, 

sec. XV; e uma S. Miguel
1532

, menos interessante. 

Coimbra - Diversos - Na rua do Corvo, á direita de quem vem de Sta. Cruz, a imagem do Corvo, 

na frontaria de uma casa; na mesma rua, nº 46-48, um painel de azulejo azul com Sto. Antonio. 

No largo, entre as ruas Eduardo Coelho e Antonio Augusto dos Santos, painel de azulejos a/zul, 

da Sª do Rosario. No largo de Sansão, na esquina de uma casa que vende fotografia, um azulejo 
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azul com o Padre Eterno, Senhora e Senhor a azul. Grande painel polycromo do Brioso (?) na 

fachada de uma casa do largo das Olarias. 

Egreja de Santa Justa - No alto, sobre a Sofia. Algumas pratas interessantes, uma, pelo menos, 

datada. Alguns paramentos. Fechos de porta de entrada. Meza de madeira, de alongar que 

mostra alguns entalhes, que dizem ter sido feitos pelos soldados de Napoleão. 

Monte-Mór-Velho - Casa sobre a Praça central: familia de pequenos proprietarios, que tinham 

um grupo em pedra, da Virgem adorando o Menino
1533

, talvez 0m80 x 0m,70, colorido, epoca 

imprecisa, mas interessante. Em 15-9-32 offereci, com o Saraiva, 800$00. Sarcophago com 

letras goticas n'uma taberna (?) 

S. João do Campo - Visitado em Julho - Setembro, só a Egreja matriz. Senhora da Graça de 

madeira, feita no Porto, ha 40 annos, por "20 libras em ouro". Dizem que a antiga está por 

detraz do altar-mór mais um outro santo, que não pude vêr, por falta de projector. Da 2ª vez, 

parocho novo, impossibilidade de mais investigação. 

Ança - Visitada em 3 de Julho de 1933. Terra classica, pela origem da sua pedra calcarea, tão 

fácil à esculptura. Tenho o seguinte, nos meus apontamentos anteriores: "Interessante em 

antiguidade e aspectos. A nascente, debaixo de alpendre, construido por alguem, que tinha 

escudo com 6 arruelas <sem mais nada>, Egreja Matriz, reformada no seculo XVII; varias 

capellas. Na sachristia, Virgem sentada
1534

, genero Penacova e Celaria, menos perfeita e sem 

corôa, que lhe tiraram. Nas capellas da esquerda, Sta. Luzia
1535

, em pedra, sec. XV, Sª da 

Piedade, dentro de um nicho, com vidro, sec. XVII ou XVIII, Sta. Anna
1536

, sentada, sec. XVII, 

e uma Santa em pé
1537

, de madeira, sec. XVII (?). 

Em um outeiro, uma Capella de S. Bento, com alpendre, interessante. Sobre a porta, esta 

inscripção: "Esta casa se fez de esmolas no anno de 1599, no qual avendo peste geral em todo 

este reino e durando n'elle por muito tempo, n'esta villa, por intercessão do glorioso S. Bento 

não durou mais que vinte dias." 

Na estrada, Capella de S. Sebastião, não pudemos vêr por falta de chave, mas, pela janella, 

observei um São João Baptista e mais dois santos, epoca incerta."  / 

Cantanhede - Visitada numerosas vezes, designadamente em Setembro de 1932 e Junho de 

1933. Terra de grande antiguidade, fama e pergaminhos. Egreja matriz - Muito reformada. 

Existem, aqui, alguns dos mais notaveis exemplares de estatuaria e outra esculptura portugueza. 

Entre a capella mór e o altar à esquerda, sobre uma columna, o notavel S. Pedro
1538

, que vem na 

"Est. Lapidar", sec. XIV, que deve ter sahido das mãos do "Mestre do passa-piolho". À direita 

do cruzeiro, capella absidal dos Profetas
1539

, Renascença, datada de 1547, genero Profetas da 

frontaria de Sta. Cruz. Capella à direita, Renascença, datada de 1554, da Sª da Misericordia
1540

 

retabulo formosissimo, como o da frontaria da Misericordia de Monte Mor-Velho, de uma 

composição notavel e grande perfeição e doçura. Este retabulo está, na capella, ao lado 

esquerdo; na parede do fundo, uma adoravel Virgem da Flôr
1541

, com Menino (vêr Est. Lap.) do 

melhor que fez João de Ruão, e do melhor que, da epoca, se pode vêr em Portugal. Superior à da 
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fachada de Santa Cruz. Em uma capella à esquerda baixa, uma Piedade
1542

 em pedra, ao centro, 

e uma Senhora
1543

, à direita. A grade da capella da direita baixa tem a data de 1722. 

Egreja da Misericordia - Nada de notavel. Parece que em casa, ou no jardim, de Francisco Pinto 

de Carvalho, ha uma Senhora
1544

 sentada, do genero das de Per. e Cel. que esteve sobre a porta 

lateral da "antiga capella da Misericordia" (Vêr Elucidario Nobiliarchico, mº 9, de Setembro de 

1929, pag. 284). 

Capella de S. Matheus (S. Matheusinho), ao pé do cemiterio. No altar-mór, no alto < vêr em 

outro lugar>, S. Matheus
1545

, em pedra, sec. XV, muito pintado, com roupagens interessantes. É 

santo de grande devoção, com bons rendimentos. Em uma pequena casa de passagem para a 

cabeceira, à direita da Capella, um pequeno S. Miguel
1546

, gotico, interessante. 

Ega - Visitada em 16 de Setembro de 1932. Egreja matriz. "Portico manuelino e tambem o 

interior da capella-mór. No altar-mór um tryptico interessante, atribuido a Gregorio Lopes, e 

segundo diz, o padre, foi já fotografado para Lisboa. Capellas lateraes Renascença; na da direita, 

grade de ferro, do sec. XVI". Logar interessante. Não vi esculpturas interessantes e não pude 

investigar. 

Tentugal - Visitei, em 16 de Setembro de 1932, a Ermida da Sª dos Olivaes: datada de 1655; 

presepio grande de 1755, quasi destruido. A pro/pria ermida muito damnificada, abandonada. 

Logar aprazivel, entre olivaes. 

S. Silvestre - Da minha infancia, e visitada numerosas vezes, em 1932 e 1933.  

Egreja parochial - No arco da capella-mór, o escudo dos Cabraes. Na capella da esquerda, uma 

Sª da Piedade, Renascença, que deve ter sido de S. Marcos; grande, interessante. Na capella da 

direita, uma Senhora com Menino e um Espirito Santo, ambos muito caracteristicos, sec. XV. 

Por detraz do altar-mór, um S. João Baptista e um outro santo, Sto. Antão
1547

. Na Sachristia, um 

Christo em pedra. < Estante de missal, em madeira, com inscripções de ter sido dada por um 

Cabral de Morna Rangel, em 1756.> 

No Paço dos Cabraes, uma pequena capella, à direita da escada de accesso à casa, com duas 

imagens e um retabulo
1548

 Renascença, notáveis. 

Portunhos - Visitada em 1933. Egreja matriz - No altar-mór, à esquerda, em um nicho, um S. 

Julião com luvas, sec. XIV, interessante e, por detraz dos castiçaes, um Sto Amaro
1549

, curioso, 

tambem. Parece que ha um outro santo no cemiterio. Algumas velhas casas, que conviria vêr, de 

mais perto. 

No caminho para Coimbra, à beira da estrada, à esquerda, em um alto, a Ermida de S. João, 

interessante, com seu alpendre. Dentro, no altar, em um nicho de madeira, com porta de vidro, 

um S. Bartolomeo
1550

, notavel, tambem. Ambos figuram na "Est. Lapidar". 

Taboa - Visita em 29 de Janeiro de 1933. Egreja matriz moderna, mas conservando algumas 

imagens da "egreja velha, que caio". Na sachristia, um Sto. André, relativamente interessante, 

jóia do culto. No interior, em um altar, à esquerda, Senhora coroada
1551

, com Menino; grande, 
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interessante. Tambem na sachristia, seis jarras Vista Alegre, marcadas a azul, de 0m,30, talvez. 

Egreja pobre, tendo como unico recurso, o peditorio dos Domingos, diz o Padre. 

Tentugal - Mais uma vez, em 1 de Abril de 1934. A portada da egreja do convento, embora de 

conhecido estylo sec. XVII, tem sua imponencia. A imagem de pedra, que se vê em um nicho, 

envidraçado, na parede do antigo hospital, e em frente da porta é, de facto, um S. Pedro
1552

 

sentado, de 0m,70, talvez, provavel / sec. XVI, com certa imponencia, chave na mão direita, na 

esquerda com livro, e, na cabeça, uma tiara muito trabalhada, dourada. Coloração pouco 

cuidada. 

A porta de madeira, com suas almofadas, muito interessante. 

Estive, mais uma vez na portaria do Convento e nas duas salas que se lhe seguem, e que, agora, 

estão desembaraçadas de muitos armarios e madeiras que os pejávam, e têem certa grandeza. 

Ficou, assim, a descoberto entre as duas salas, um arco lavrado, com gosto, bom exemplar da 

epoca. Não fomos mais longe. 

Carapinheira - Visita, pela primeira vez, desde a infancia, em 1 de Abril de 1934. Vasta 

povoação, muito espalhada. Capella do Espirito Santo - No altar, o Espírito Santo, no meio e, 

aos lados, S. Lourenço e Sto. Antão, sem valor (em pedra). 

Capella da Senhora do Christo - Crucifixo em pedra, sem valor. 

Egreja matriz - Em um altar, á direita, envidraçado, uma Senhora
1553

 com Menino, em pedra, de 

cerca de 1m,00, sec. XVI, Renascença genero J. de Ruão, simplificada, colorida. Exemplar 

muito interessante. No altar da esquerda do cruzeiro, uma Sta. Anna
1554

, colorida, feia, mas 

muito curiosa, de 0m,45. O orago é Sta. Suzana, de que existe uma imagem grosseira, que a 

Rachel diz ter sido talhada em um "frade de pedra". 

Capella de Sto. Amaro - Altar, imagens sem valor. Em um nicho, à direita, um S. Jorge
1555

, em 

pedra, muito curioso, de 0m,80. Esculptura popular, que parece ter sido copiada de modelos 

antigos. Curiosa posição do pescoço do cavalo; cavalleiro de elmo, como o do nosso, pouco 

mais ou menos, couraça cobrindo o peito, grandes bigodes, olhando em frente, sem fazer cazo 

do dragão, cuja cauda se enrolla nas pernas trazeiras do cavallo. Muitissimo curioso. 

Arazêde - Já aqui tinha estado com o S. Nunes, para vêr uma Sta. Barbara
1556

, na posse de um 

certo Bahia (?), que tinha uma mana, e um mano que era marinheiro no vapor do Barreiro e se 

chama Samuel Marques. Esta santa, arrumada a um canto de uma casa terrea, tinha cerca de 

1m,00, era feita de uma pedra que se punha com o tempo, como marmore, interessante, / seculo 

XV (a)
1557

. Em 1 de Abril de 1934, visitei a Egreja matriz. No altar-mór, no alto, uma Senhora 

da Piedade
1558

, em pedra, talvez de 0m,70, a que chamam a Sª do Pranto, do genero da que 

tenho e é mais caracteristica. Esta maior, do que aquella; o corpo do Senhor tambem em falso, 

mesma coisa, mesmas pregas, bem trabalhada. Vê-se que soffreo uma fractura pelo pescoço, 

porque o tem collado. Dizem que foi a restaurar a Coimbra, o que explica os olhos de vidro, que 

lhe puzeram. A nossa, mais expressão a Sec. XV. 
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Em uma capella, à esquerda baixa, uma inscripção com a data de 1680. Nas guarnições de duas 

portas interiores, as datas de 1740 e 1758. Em frente da egreja, o portão de uma quinta com o 

brazão que se vê n'aquella capella e esta ultima data. 

1559
Varziella - Adiante de Cantanhede, uns 4 kilometros, na estrada de Mira, tendo se se cortar à 

esquerda, por uma estrada de serventia da povoação. Capella Renascença pura no que d'ella 

resta: uma pequena porta, o arco cruzeiro e um retabulo 
1560

de 1m,50 x 1m,30, da Senhora da 

Misericordia. Todas as conhecidas figuras, muito bem e minuciosamente trabalhadas, mas a 

figura central, da Senhora, é menos perfeita que as de Cantanhede e de Monte-Mór-o-Velho. 

Sepultura de D. Jorge de Menezes, senhor de Cantanhede. Visitada em 1 Abril -1934. 

Póvoa do Lombal (?) - À direita, na estrada de Cantanhede para Coimbra. Ha uma capella, que 

não chegámos a visitar, em 1 Abril 1934. 

Pena - Na mesma entrada, mais ao sul, à direita délla, tambem. Egreja matriz. Deve ser muito 

antiga, porque, cá fora, vejo uma parte de um sarcophago antropomorfo, a do lado da cabeça. 

Uma porção de bons exemplares. No altar-mór, à direita, um S. Pedro, de pé, pequeno, mas com 

boa cabeça; seculo XV, colorido, talvez do "Mestre do Passa piolho". No altar do cruzeiro, da 

direita, uma Senhora sentada, com corôa, Menino à esquerda sobre o joelho. Tem manto, mas 

percebe-se que é como as duas manas, embora menos perfeita; na aparencia, mais estreita. Na 

banqueta de baixo, uma Sta. Catharina, como uma das manas / a cara do rei deitada, de face. No 

outro altar, à esquerda, um S. Sebastião, em cera e um S. Braz, 
1561

curioso, sec. XV ou XVI. A 

Sta. Catharina talvez com 0m,60, o S. Braz, 0m,70. 

Villa Nova de Anços - Mais uma vez, a segunda em 2 de Abril de 1934 - Conheci aqui um 

senhor Morgado feitor de um Jacinto de Vasconcellos Coutinho, proprietario da Quinta de S. 

Thomé, que vive em Soure. Vi, de novo, o cruzeiro: columnata com Christo tosco, debaixo de 

alpendre sustentado por tres columnas, sobre base a que se sobe por trez degraus; sec. XVII, 

possivel. O Pelourinho, perto de uma antiga capella, que hoje faz de egreja matriz, por esta estar 

arruinada. Simples, um pouco deteriorado, manuelino. Os Cadaval tinham casa aqui, de que se 

veem ainda altas paredes e uma porta ogival encimada pelo escudo. Dizem ter, ainda, aqui, 

inumeras propriedades (280). 

Egreja matriz (antiga capella). Retabulo de altar mór, Renascença decadente, com uns anjos 

ajoelhados, e templete, crucifixo no alto; sem data. Aos lados, sobre misulas de pedra duas 

imagens em pedra, tambem, dos profetas
1562

 David e Jeremias, de 1m,40, fortemente coloridos, 

e que, embora não perfeitos, são interessantes, no conjuncto: cabeças bem trabalhadas. Seculo 

XVI ou XVII. 

Capella da Sª da Conceição - Sobre a verga de uma porta a data de 1641. Imagem sem valor. 

Egreja matriz velha - Em ruinas. Sobre o altar-mor, a um lado, está ainda, esquecido, um 

Espirito Santo, que vi mal, mas que me pareceo interessante, apezar de mutilado. Dizem que 

existe tambem, um pulpito que não lobriguei, porque tive de fazer a observação do alto de um 

dos muros. Sobre a porta lateral, ogival um escudo.  

Quinta de S. Thomé - D'aquelle Vasconcellos (Jacyntinho) acima mencionado. Velha casa 

solarenga, quasi arruinada, com restos de boas mobilias, alguns retratos de antepassados, tectos 

de maceira, um d'elles com um brazão, onde ha cabras, como no dos Cabraes de S. Silvestre. 
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Sem imponencia, em todo o caso. Capella da casa. A capella-mór conserva, ainda, quatro 

columnas com capiteis romanicos, sustentando arcos redondos simples. No altar de um lado um 

S. Thomé
1563

 de 0m,70, colorido, concertando uma tira / com o seu nome; sec. XVI, curioso. Do 

outro lado, o direito, uma imagem da Senhora da Finisterra
1564

, a primeira que vejo, de 0m,80, 

colorida, notavel pelos atributos e aparencia geral. Na mão direita, uma rosa, sobre o braço 

esquerdo o Menino que agarra uma ave. Está coroada, e assenta sobre uma especie de meia lua, 

que depois se reconhece ser uma barca. Em todo o contorno da imagem, uma grinalda de rosas. 

Coloração agradavel. Acentuadamente interessante. Pés em bico. 

Sepultura de 1644. Diz o Morgado que, cavando em frente da capella, tem encontrado 

sepulturas romanas (?), e ossadas. O homem é agradavel, proprietario na região, com mulher e 

filhas, de que nos mostra os retratos. 

Soure - Nova visita em 2 de Abril de 1934. Egreja matriz. A capella Renascença, à direita, a 

data de 1614 está uma inscripção incrustada na parede. Fechada por duas grades, de ferro, muito 

curiosas. Na parede da egreja, à direita baixa, inscripção gotica, ladeada por esfera armillar; do 

outro lado, fronteiro, o escudo portuguez tendo ao lado a cruz de Christo. A Senhora de que 

fallei em outro logar, à esquerda do altar-mór, e que hoje pude examinar com vagar e cuidado é, 

como a de S. Thomé, uma Senhora da Finisterra
1565

. Terá, talvez, mais de 0m,80, melhor 

1m,00,. É um exemplar notavel, a todos os respeitos e, pessoalmente de origem hespanhola. 

Com corôa, fisionomia cheia e agradavel; tem o Menino, que agarra uma ave, sobre o braço 

esquerdo; a mão direita pega em uma corôa de rosas. Muito bem lançada, panejamentos muito 

bem tratados, pés em bico. Bem colorida, bem conservada. Asenta, tambem, sobre uma barca. 

D'onde terá vindo? Repito, exemplar notavel, a todos os respeitos. 

Giesteira - Passámos perto, mais de uma vez, mas só em 2 de Abril de 1934 a visitei. Egreja 

parochial. Prior novo, do Seminario de Coimbra, de modos modestos e candidos. Vive com uma 

irmã, que é mais homem do que elle. Reforma de 1868. No altar, à esquerda do cruzeiro, 

pequeno S. Sebastião
1566

, curioso. Na sachristia, prato de latão, verdadeiro, com S. Christovam e 

o Menino, / com inscripção de letras goticas, à roda. Em casa do padre, em um nicho, Sª com 

Menino
1567

, sec. XVI, mas elegante na sua parte inferior. Altura de 0m,80. 

Ega - Nova visita em 2 de Abril de 1934. A parte central do tryptico oculta por uma imagem da 

Senhora, para o effeito das festas da Semana Santa. No altar à direita do cruzeiro, um Espirito 

Santo, em madeira, bem colorido, que embora sem ser perfeição, é interessante.
1568

 

Anobra - Visita em 7 de Julho de 1934 (Sabado). Egreja parochial - Pouco caracteristica. No 

altar do cruzeiro, à D. um Santo Antão sec. XV, muito caracteristico, de 0m,50; no altar da E. 

uma Sta. Anna, agradavel, mas pouco notavel, de 0m,60. Na capella da pia baptismal, à D. 

baixa, duas imagens Renascença decadente da Senhora e de S. José, de 0m,80, mas agradaveis. 

Na sachristia, uma Santa Catarina
1569

, sec. XV, de 0m,80 e um S. Sebastião, partido, sec. XVI 

ou XVII, sem grande caracter. 

Pereira - Visitada em 7 de Julho de 1934 (Sabado). A velha terra das queijadas, que ainda hoje 

se vendem em casa da sr. D. Julia de Mello. 

Egreja da Misericordia. Interessante. Deve ter tido a sua principal reforma no seculo XVII. 

Muitos elementos de carácter Renascença. No altar-mór, no alto da armação, mas susceptivel de 

                                                      
1563

 Sublinhado a vermelho. 
1564

 Sublinhado a vermelho. 
1565

 Sublinhado a vermelho.  
1566

  Sublinhado a vermelho. 
1567

 Sublinhado a vermelho. 
1568

 Sublinhado a azul. 
1569

 Sublinhados todos a vermelho.  



602 

 

ser vista de perto, em camarim fechado, uma Sª da Piedade
1570

 notavel; um tanto no genero da 

que temos, grande, com base de 1m,0, talvez, por uns 0m,80 de altura. É, evidentemente, já uma 

Renascença, e muito apreciavel. A Sª com manto sobresahindo, um tanto, sobre a testa, o 

Christo, com o braço direito cahido, com a mão tocando o solo, uma mecha de cabello 

desprendida, pendente. Colorida. 

Interessante o tecto da sachristia, plano serio, mas pintado de largos motivos de desenho largo e 

no meio em plano mais saliente, tambem pintado, o escudo portuguez. 

Egreja matriz - Interessante. Vê-se que foi rica e cuidada. No altar do cruzeiro, à E. um Espirito 

Santo
1571

, curioso, em cadeira de fechar, as mãos do Padre curiosamente feitas. No corpo da 

egreja, à E. uma capella Renascença, tendo no portico a cada lado, um Profeta, ou semelhante. 

O da E. é um exemplar interessante. Na sachristia, quatro santos, dois sem cabeça, que parece 

estar / por detraz do altar-mór. Entre elles, uma Virgem
1572

 com o Menino, e este agarrando uma 

ave. Renascença, genero J. de Ruão, com avental, como a nossa do alto da escada. Não é 

perfeição, mas é interessante. Em uma outra casa, sobre um arcaz. ou coisa parecida, uma Sta. 

Catarina
1573

, pequena, de 0m,50, cujo panejamento é muito curioso e original. Seculo XV. A 

Senhora, acima, deve ter 1m,00. 

No corpo da egreja, à E. uma capella Renascença com um retabulo em madeira com a 

ascendencia da Virgem; tosco mas curioso. 

Capella da Sª do Bom Sucesso - Logo à saida de Pereira. Nada de interessante, salvo uma 

lampada de latão. Não entrámos, vimos pelas grades de uma das janellas. 

Foz de Arouce . Visitado em 9 de Julho de 1934 (Segunda-feira). Terra da casa da Graciosa. 

Egreja parochial - Do seculo XVII, a avaliar pelas inscripções do interior. Na frontaria, em um 

nicho, ao alto, um S. Miguel
1574

, muito pintado, mas muito interessante, genero Anjo da 

Anunciação, com sua cabelleira e pregas na roupagem, embora muito caracteristicas; talvez de 

0m,90. Sec. XIV (?). No interior, no altar-mór, à D. um Sto. Amaro, sec. XV, de 0m,70. À E. 

um S. Sebastião, pintado, que o Padre diz ser em marmore, já do sec. XVI ou XVII, de braços 

em posição divergentes; 0m,60. Detraz do altar-mór, restos de um crucifixo Renascença (?). No 

corpo da Egreja, à D. capella da casa Graciosa, com inscripções na parede da direita, da 

fundação, de 1643; campas de 1648 e 1678. Na sachristia restos de dois medalhões 

Renascença
1575

, razoaveis. 

Padre velho e doente, mas muito agradavel. Visitamos a sua modesta casa, com passal florido e 

bem cuidado. 

Louzã - Visitada, mais uma vez, em 9 de Julho de 1934. Egreja matriz, muito modernisada, de 

aspecto limpo mas desagradavel. Reforma de 1874. Na capella D. do cruzeiro, uma imagem em 

madeira de S. Pedro
1576

, sentado, muito restaurada e com olhos de vidro, mas que deve ser do 

sec. XVI. Aspecto curioso, talvez de 0m,80. Em uma arrecadação do 1º andar, um S. 

Sebastião
1577

 em pedra, de 0m,90, mutilado, com a particularidade de ter um gorro, e por 

debaixo d'elle, cabelleira horisontal como a do S. Pedro de Travaçô. Barba quadrada, que é 

talvez o seu cabello repintado. / 
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Egreja da Misericordia - Não entrámos. Fachada Renascença, de 1568, interessante. Proximo 

uma escada e alpendre, formando conjunto agradavel. 

Muitas casas nobres, brazonadas. No Hospital paramentos brocado vermelho, sec. XVIII (?) e 

outros brancos. Galões de prata dourada, muito largo. 

Fiscal. Visitado em 9 de Julho de 1934 (2ª feira). Proximo de Louza, mas difficil de attingir de 

automovel. Notavel um antigo solar com egreja anexa, do sec. XVII, hoje de D. Conceição de 

Faria. Vê-se que foi casa nobre e rica, porque a egreja mostra, ainda, muita talha rica, notando-

se, sobretudo, as sobre-portas. Curiosos os fechos e espelhos em ferro da porta lateral da E. para 

o exterior, muito trabalhados e com anjos; tambem na porta de acesso à casa de habitação, um 

espelho com cabeça de galo. Na sachristia uma Sta. Barbara
1578

, de 0m,60, sec. XV, que, sem 

ser notavel, é apreciavel. Em uma das casas da villa, uma grade de janella, em ferro, muito 

trabalhada, com florões, como até agora não vi. 

Louza  Santuario da Senhora da Piedade - Santuario de muita devoção, constituido por uma 

serie de capellas em andares mecanicos em uma eminencia fronteira ao Castello, ou ao que 

d'elle resta, da Louzã. Logar muito pitoresco como paysagem, é interessante pela disposição das 

capellas, limpeza, ajardinado etc. A capella mais interessante é a menos alta, da Sª da Piedade. 

No altar principal, frontal de azulejo azul-amarello do sec. XVII. Ao centro S. João Baptista
1579

 

em pedra sobre um pedestal; altura, com este, de 1m,00. O Santo tem atravessada uma fita com 

inscripção, que parece ser em letras goticas. Sec. XV ou XVI (?). À D., um S. João 

Evangelista
1580

, em pedra, tambem, de 0m,80, do genero das Santas de Anunciação, notando-se 

o conhecido firmal. Na mão tem um calix e dentro d'elle a asa ou dragão (?). Lembra o mestre 

Pero. À D. do altar principal um outro com uma imagem em pedra da Sª da Piedade
1581

, de 

0m,60, Christo com grande cabelleira cahida, braço direito cahido, a mão D. da Sª debaixo do 

pescoço do Christo, a mão E. pegando na E. do Christo, que levanta. É interessante, sem ter a 

feicção dolorosa de algumas nossas. Muito repintada. Sec. XVI (?) 

No altar à E. do principal, um tosco mas curioso Sto Antão
1582

 sentado, o primeiro que vejo 

assim, com seu páo e porco aos pés. / Deve ter 0m,50. Uma parte, pelo menos, do Santuario é 

do sec. XVII, porque o attesta uma inscripção no patamar da capella da Sª da Agonia, com a 

data de 1624. 

Vilarinho - Passámos em 9 de Julho de 1934, no caminho da Louzã para Goes. Um pouco antes 

da villa, a Egreja parochial. Não entrámos, mas pudémos ver, na frontaria em tres nichos 

Renascença, tres figuras da mesma epoca, embora pouco perfeitas: A Senhora, S. Pedro e S. 

Paulo, de 0m,90 talvez. Logar sombreado, aprazivel. 

Goes - Visitado, de passagem, em 9 de Julho de 1934. Egreja matriz - O tumulo do Conde de 

Sortelha, grande machina de boa Renascença, bastante estragado, e a caminho de maiores 

estragos. Na sachristia, algumas imagens sem valor, mas tambem, os restos veneraveis de uma 

Sª do Ó e do seu Anjo do Mestre Pero
1583

. Cabeças cortadas, mutiladas, e comidas do tempo, 

mas perfeitamente reconheciveis. De 0m,90. A egreja inteiramente em obras, mas não vejo que 

no fim d'ellas fique muito melhor. 

Celavisa - A colcha e, por isso, muito querida. Como teriam lá ido parar as imagens que 

sabemos? Visitada em 9 de Julho de 1934. Egreja parochial. Simples, pobre, nada de interesse. 

Muita agua na povoação. Um Sr. Mendonça, pessoa importante da terra, com quem fallámos. 
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Figueira da Foz - Museo Municipal - Visitado, mais uma vez, em 18 de Agosto de 1934. O S. 

Braz sec. XVI, referido nas notas do volume I, é muito interessante. Colorido e dourado 

agradavel; o menino da boca está de mãos postas, e para ir a andar, para fóra do grupo. A Santa 

Magdalena
1584

 é, de facto, uma obra do Mestre da mesma Sta. Barbara e Sª do Ó, ou seja do 

Mestre Pero, com a particularidade de apresentar a mão esquerda na posição da Sª do Ó. É 

notavel a semelhança da maneira como a mão d'esta se liga ao corpo com a da referida Senhora. 

Observei, mais uma vez, a figura grande de santa com cruz e livro, talvez Sta. Tereza, 

Renascença muito pura. 

Egreja matriz. Visitada em 18 de Agosto de 1934. Da igreja primitiva, provavelmente do sec. 

XVII, nada vejo; a actual é moderna e modernisada, com muitas limpezas e retoques. Na parede 

da nave, à / E, uma tela, talvez de 3m,5, muito interessante, embora não seja, techicamente, um 

primor: representa a Senhora sentada sobre nuvens, com o Menino, por sobre o mar e o castello 

de Figueira. Notavel, no genero de pintura de autores regionaes. Com docas, agradaveis, 

desenho aceitavel. Em uma capella, à E. um retabulo Renascença
1585

, colorido, tendo ao centro, 

com numerosas figuras, a descida do Espirito Santo e, aos lados, Sta. Amaro e S. Pedro. 

Razoavelmente trabalhado, embora longe da perfeição dos outros que conhecemos; deve ser 

trabalho já dos principios do sec. XVII. A D. do retabulo uma pequena Sta. Luzia
1586

 de 0m,50, 

sec. XVI, agradavel. Na sachristia, a um canto um grupo de Sta. Anna
1587

, Senhora e Menino, de 

0m,60, provavelmente do sec. XVII, colorida, sem grande arte, mas curiosa. O orago da egreja é 

S. Julião Martyr que se vê no altar mór, à E., não me sabendo dizer se é de madeira ou de 

massa; em qualquer caso é bem modelado, agradavel, curiosa iconografia. O velho S. Julião está 

arrumado no andar do côro, com outras coisas: é uma imagem grosseira, do seculo XVII, de 

0m,60, ainda com vagas influencias Renascença. No baptisterio um Crucifixo
1588

 em madeira, 

cujo Christo de 0m,90 não deixa de ser apreciavel. 

A egreja está em posição aprazivel, rodeada de velhas arvores. 

Egreja de Sto. Antonio (Misericordia, Ordem Terceira). - Visitada em 18 de Agosto de 1934. 

Mais antiga do que a egreja matriz, nitidamente seculo XVII, com os seus lambris de azulejo 

azul-amarello. À E., uma capella chamada do Senhor Bom Jesus da Vida, imagem que, vista de 

relance, me pareceo uma imagem em massa, ou em madeira modernamente, e mal, encarnada. 

Em uma reintrancia, n'esta capella, à D. um S. Pedro
1589

 em pedra, de joelhos, olhando à D. A 

mão E segura o manto dobrado, a D. suspende as chaves. Colorido, destingido. De 0m,60. Não é 

notavel, mas curioso, talvez seculo XVI. Em um nicho, à E., na mesma capela, uma imagem, 

essa verdadeiramente notavel, a da Senhora da Boa Viagem
1590

. É uma figura em pedra, de pé; o 

Menino sobre o braço esquerdo da Virgem segura, com as duas mãos, uma ave e mostra um 

cinto com um laço muito bem aplicado, quasi nas costas; a Sª segura com a sua mão D. o pé do 

seu filho. Rosto largo e alto sem expressão mas imponente, manto com dobras numerosas e 

complexas. A cabelleira da Sª, aos lados em mechas ondeantes. Não é uma obra de arte, mas 

tem majestade e é um bom exemplar das imagens / de veneração popular, às quaes os seculos 

deram uma patine inimitavel. A coroa é um artigo feio e ordinario, de folha prateada. Deve ser 

já do sec. XVI; tem as côres d'essa epoca. Terá 1m,50.  
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No altar à E., no cruzeiro, um engraçado S. Benedicto
1591

, 

com a cara e as mãos pretas, em pedra, de 0m,35, do sec. 

XV, talvez. Do outro lado, um Sto. Martyr (S. Estevão?), 

com sua dalmatica, a palma em uma mão e uma pedra na 

outra. 

No cruzeiro, em um nicho, à D. a Senhora dos 

Navegantes
1592

, em madeira, de 0m,90, talvez sec. XVIII, 

bem encarnada. Puzeram-lhe, junto à base, um navio 

pequeno. 

Sobre a entrada principal da egreja, em um nicho 

envidraçado, um Sto. António
1593

 grande, alto (2m,0) de 

barro. Tem o menino sobre o livro, e a mão direita d'elle 

afaga a barba do santo. Panejamentos fundos, muito 

movimento. Provavel sec. XVIII. 

Na capella dos Terceiros, acessivel por uma outra porta, 

nada de notavel.  

 

 

1594
 

Villa Verde - Egreja parochial - Vila Verde é uma das povoações marginaes do rio Mondego, 

perto da Foz. Visitada em 18 de Agosto / de 1934. A egreja parece remontar ao sec. XVI, 

porque, na sachristia existe um alçado com nichos para tres santos, que já lá não estão, e em 

cuja base se lê ".....mandou fazer esta obra 1591". Vi aqui uma cruz em latão, de 0m,20 de altura 

tendo nos extremos esculpidos os animaes do Evangelho e um Anjo. Sec. XVII, talvez. Na base 

tem parafuso, certamente para aparafuzar no mastro [?], que não vi. No cruzeiro, à D. ao alto, 

uma Sª da Graça, em pedra, que, por estar vestida, não foi possivel apreciar; À E, alguns santos 
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em pedra, um dos quaes Sto. Aleixo
1595

, de 0m,80, talvez sec. XVI curioso. Teve reforma de 

1870. 

Tentugal - Novas visitas em 15 de Agosto e 20 de Agosto de 1934. Egreja matriz. Na capella 

dos Garrichos, o Sto. André
1596

, em aspa é um bom exemplar, do Mestre do Passa piolho. 

Continuam interessantes a Virgem do altar da E alta, e o S. Thiago do da D. alta. N'aquelle está 

agora um S. Sebastião novo, flamante, que substituio um outro, agora no 1º andar, e que ha 

bastante tempo deverá estar retirado do culto, porque o não tenho nos meus apontamentos 

anteriores. 

Descendo do Rocio para o Paço de Cadaval, à E. depois de passada a Misericordia, em uma casa 

particular, na parede exterior, em um nicho envidraçado, datado de 1774, uma Sª Piedade, com 

restos de colorido, esculptura popular, alta, talvez 1m,0, as pernas do Senhor muito cahidas. 

Exemplar muito curioso. 

Abrunheira - Em 22 de Agosto de 1934, de passagem para Colos-Samuel, estivemos lá, 

conhecendo, por intermedio do prior de Samuel, um sr. Delgado, proprietario a quem pertence a 

casa solar do sec. XVII que está no largo, de fachada interessante. Este homem tinha no 

rez/chão à D. um S. João Evangelista, de 0m,80, cuja cabeça lembrava, um pouco, as dos meus 

Santos Andrés; no conjuncto, pouco interessante, porem. Preparavam-se grandes festas para a 

inauguração da nova egreja, que vimos em tempo e é feita sobre o plano da do Calhabé, em 

Coimbra. Na capella da casa, cousas sem interesse. <Imagem nova da Sª para a Egreja de um 

Tedim de Sto. Tyrso> 

Samuel - Egreja - freguezia, a cerca de 800m da povoação de Colos. Visitada em 22 de Agosto 

de 1934, com o Viana e o padre José Rodrigues Cordeiro, prior. A egreja é já do sec. XVIII, 

com uma torre cuja parte superior é interessante, mas deve ter havido, aqui ou nas visinhanças, 

uma egreja antiga, pela quantidade de imagens que / se observam na actual. Altares revestidos 

de talha dourada do sec. XVII, na D. alta, um painel
1597

 de S. Miguel matando o dragão, 

combinado com a conhecida figuração do Inferno, Purgatorio e Ceo, como no quadro que 

possuimos. A feição ingenua e grotesca das figuras é muito curiosa. Tudo em relevo e côres 

acentuadas. Nesse mesmo altar duas imagens, interessantes, sobretudo um S. Bartolomeo
1598

 de 

0,60, do Mestre do Passa-piolho, com a conhecida cadeia, que parece estar amarrando uma 

senhora, sozinha, ou anjo (?), de joelhos, de lado, em frente do Santo. É o primeiro exemplar de 

S. Bartolomeo, que vemos com esta composição. Notavel. A outra imagem é uma Sta. Luzia
1599

, 

curiosa pelo muito panejamento; 0m,50. No altar do cruzeiro à E. um grupo, em alto relevo, 

muito interessante, representando Sta. Anna e a Virgem
1600

 e o Menino, pouco mais ou menos 

na ordem do exemplar que possuimos; Renascença, sem a fineza da genuina, mas encantador; 

0m,90, colorido com des/crição. N'esse mesmo altar, uma Sta. Catarina
1601

, de 0m,50, curiosa, 

como a Sta. Luzia. Na sachristia, sobre o arcaz, uma Sª com Menino
1602

, Renascença decadente, 

de 1m,80, interessante. Nova visita em 30-9-48 - Esta ultima, sem interesse
1603

. 

Buscando por detraz do altar, encontra-se uma Sª com Menino
1604

, em pedra branca, de uns 

0m,80, genero Mestre Pero, mas de feições e coroa muito francezas, ao mesmo tempo; a cabeça 

separada do tronco. Tambem uma imagem de Sª com Menino, pintada, muito mutilada e restos 
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de uma de Sta. Magdalena. Alguns azulejos hispano arabes, sobre o escuro, que me pareceram 

interessantes. Notavel o recheio d'esta egreja. O prior, agradavel, modesto. 

O caminho para a egreja faz-se por entre pinhaes, com prazer. 

Soure - Nova visita em 22 de Agosto de 1934. Egreja Matriz. Mais uma vez admirei a Senhora 

da Finisterra, orago da freguezia. O tecto da capella à D., que supunhamos de madeira, affirma o 

prior que é de pedra, por elle verificado. Na sachristia, em pianhas, o mesmo S. Braz e Sto. 

Antonio com Menino em concavidade sobre o lado esquerdo, sobre o coração. 

Em companhia do prior, fomos vêr, a pequena distancia da villa, sobre um alto, a Ermida de S. 

Matheus. É uma antiga ermida romanica, como se vê pela rosacea sobre a porta da entrada. Esta 

porta é já ogival com dois capiteis de motivos vegetaes, curioso e, mais tarde, já talvez no sec. 

XVIII fizeram-lhe, à roda, um alpendre, que resulta, com o primitivo, um conjuncto muito 

interessante. 

À D. da porta principal uma especie de arca com tampa de pedra onde se diz estarem os restos 

de um ermitão Rijéus que, segundo a tradição, para aqui veio, quando isto era uma floresta, 

desbravando e cultivando. Na parede, uma pequena inscripção em lettra gotica que, segundo o 

coadjutor do prior, se refere ao caso e tem a data de 1227. 

Na mesma parede, uma imagem em pedra de um santo
1605

 com bordão, sec. XV talvez, sem 

caracteristicas accentuadas, que o povo diz ser S. Rijo, canonisando, assim, o ermita do sec. XII 

ou XIII, cujo nome não consta do hagiologio. 

O S. Matheus
1606

, orago da capella está dentro no altar, no alto d'elle. É uma imagem do mestre 

do Passa Piolho, de 0m,80, delgado, bem panejado, o livro na mão esquerda, e um gladio na 

direita, interessante, faz-me lembrar o S. Matheusinho da Capela de Cantanhede e / outros do 

Museo M. de Castro. Vêr a respeito, em frente. 

Em uma casa de passagem, um S. Matheus
1607

, que o prior diz ser o antigo, imagem de 0m,80, 

para mim muito notavel, pela bem marcada epoca que acusa, cabeça bem tratada, um pouco 

inclinada para a frente, sec. XV; e um outro santo
1608

, de 0m,85, que chama menos a attenção, 

esguio, pregas bem tratadas; tem um livro e um bordão e um habito de padre. S. Bento? 

 
1609
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Coimbra - Quinta do Regalo, no caminho para Tentugal, à D. da estrada. Visitada em 20 de 

Agosto de 1934 com Viana. Antigas construcções, restos de casas nobres e, à beira da estrada, 

uma especie de magestoso alçado em pedra, frente a um poço ou lago, com nichos destinados, 

talvez, a estatuas de santos, e que parece ter sido utilisado como logar de descanso e recreação. 

Por cima, tivemos ocasião de observar uma especie de gruta com bancos. Lembro-me, ainda, de, 

quando passava em pequeno por aqui, vêr uma grande construcção cylindrica, que agora me 

dizem ter sido pombal e destruida, mais tarde, por um dos proprietarios da quinta. Ao lado das 

casas d'esta quinta, para o lado de Coimbra, outras do mesmo genero, antigas casas nobres. Em 

25, passando de novo por aqui, diz-me um homem que tudo pertenceo ao D. Antão Vaz de 

Almada, chefe da conjuração de 1640. 

No alto, capella annexa á casa principal; com altar, retabulo
1610

 Renascença, do mais puro, 

mostrando o nascimento do Menino. Ainda hoje, apesar de consideravelmente estragado, 

conserva um grande encanto. A figura da Senhora deve ter sido linda. 

Um pouco mais para o lado de Tentugal, no principio da estrada que vae da Geria a Cantanhede, 

em alto, a direita, a Capella da Senhora do Rosario, de aspecto interessante, com um alpendre na 

parte da fachada. Sobre a verga da porta de entrada, uma inscripção que diz: - Era D. Adriano D 

1621 - No interior altar com nichos e columnas renascença, e a data de 1621. Nos tres nichos de 

baixo, S. João Evangelista, Sto. André e S. Vicente, entre 0m,60 e 0m,75; nos nichos do alto, Sª 

do Rosario, mais pequena. Todas imagens em pedra, do sec. XVII, sem valor. Campa de Diogo 

Pereira Sampaio de 1681. 

Alfafar - No caminho de Condeixa - Penela, visitada em 2 de Setembro de 1934. Capella de S. 

Lourenço (?), mesmo à beira da estrada, à D. No altar, S. Lourenço, S. Miguel, e Sª com 

Menino
1611

, esculpturas populares, mas curiosas, de 0m,50, 0m,55 e 0m,45, respectivamente. 

Algumas mulheres interessantes, de typo arabico. / 

Penela - Visitada em 1 de Setembro de 1934. Villa interessante, sobre um outeiro, que domina a 

região circundante. Foi terra nobre, abastada, que teve castello, de que ainda restam torres e 

troços de muralhas. Do castello e passeio que o contorna disfrutam-se panoramicas 

encantadoras. 

Capella de S. Lourenço - Em uma descida da villa. Com alpendre, na frente; na fachada, a data 

de 1810. Duas imagens em pedra branca, do fim do sec. XVI ou do sec. XVII, S. Cosme, e S. 

Martinho
1612

 com a sua bonacha [?]. Curiosos; de 0m,90. 

Capella do Santo Christo, por cima da primeira, e propriedade particular. Dentro uma columna 

encimada por crucifixo
1613

 em pedra, que, apesar de repintado, lembra muito, pela collocação e 

trabalho, o de João de Ruão, de Sto. Antonio dos Olivaes. A columna tem um capitel com anjos. 

Egreja matriz - Reformas diversas; em uma das columnas da nave, a data de 1665. Do lado D 

duas capellas Renascença, a superior, no cruzeiro á D. com todas as caracteristicas da 

Renascença coimbrã pura, data de 1561, mas o fundo está coberto por um altar de madeira, todo 

em talha; certamente que por detraz deve existir um retabulo Renascença, sem duvida ainda 

mais interessante que o que segue. A outra capella mostra uma Renascença mais tardia, mas 

ostenta no fundo (chamam-lhe a capella dos Apostolos), um soberbo retabulo
1614

 em pedra. No 

centro a Virgem de mãos postas, em baixo, dos lados, os Apostolos, o alto um soberbo Espirito 

Santo (Trindade) grande, muito bem talhado, magestoso, talvez não tão delicado como o nosso 

Renascença, mas mais interessante, ainda. O seu trabalho é, mesmo, mais delicado que o resto 
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do retabulo, que, na sua composição e esculptura não attinge o da Sª da Misericordia de 

Cantanhede, para mim o mais artistico de toda a serie. Não descobri data. 

Na capella do cruzeiro à E. uma Senhora do Rosario
1615

, seculo XV, bem colorida, corôa 

cortada, com Menino que, com a mão direita segura um dos pés e, com a outra um rolo. A mão 

D. da Senhora segura o manto, em dobra. Ligeiramente cambré. Exemplar interessantissimo, 

fora dos typos conhecidos; 1m,10. Manto dourado. 

Egreja de S. Miguel - Dentro do castello. No altar à E. do cruzeiro, uma Senhora da Missão 

(?)
1616

, de 1m,10, que me parece puro João de / Ruão, do genero da nossa, mas mais delicada e 

bem trabalhada. O Menino segura uma ave, à qual dá um cacho de uvas a comer. Esculptura 

colorida, do mais notavel que, no genero, tenho visto. 

Um descanso de missal em madeira trabalhada, dourado. Em um altar da E. baixa, um grupo 

Renascença decadente em pé, de Sta. Anna, Senhora e Menino
1617

, de 0m,90. Na sachristia, 

dentro de um nicho em madeira trabalhada, uma Senhora do Leite
1618

, em madeira, tambem, de 

0m,50 de esculptura muito delicada. 

São interessantes tres dos altares e armações em talha do sec. XVI ou XVII. 

Convento de Sto. Antonio - Propriedade particular. No altar do cruzeiro à E. uma Sª da 

Conceição
1619

 de pedra, sec. XVII (?) sobre anjos, e de mãos postas. Um Sacrario
1620

 em talha 

dourada, que tem na porta, e nas faces lateraes, figuras delicadamente esculpidas. Celebre na 

terra. 

Capella de Nª Sª da Conceição - Uma inscripção diz "Senh. da Conceição rogae por nós 1634". 

Senhora em pedra
1621

, de 1m,00, Renascença decadente, mas interessante.  

Ha na villa uma velha, de máo genio, que parece uma imagem em pedra, mutilada, que parece 

um esboço, Renascença decadente, e supõe ter alli um tezoiro.  

Ha, na villa, um Sr. Maximino, marceneiro restaurador, que nos acompanhou e é amavel. 

Bussaco - Visitado, mais uma vez, em 2 de Setembro de 1934. Na egreja, á D. e E. da capella 

mór, os conhecidos bustos, em barro, de S. Pedro e de Sta. Magdalena. Uma Sª do Carmo, com 

o Menino, vestida de carmelita, de 0,80, madeira, interessante. Alguns frontaes em azulejo 

polycromo (azul-amarello) do sec. XVII. Barras de cercadura dos frontaes, em esquina, de 

azulejo azul-renda. Estou fallando do Convento e sua egreja. 

Figueira do Lorvão - Visitada em 3 de Setembro de 1934. Egreja parochial. O altar mór é 

constituido por uma armação com columnas de capiteis classicos e quatro grandes anjos, no 

alto; apesar de a pintura, a branco e outras côres (que conserva, provavelmente, em madeira, é 

interessante. Alguns azulejos tapete sec. XVII, trazido do Lorvão. Na sachristia, duas jarras 

faiança tons azulados (Brioso ?), haverá de um cento. Reforma de 1874. O prior é o rever. Pe. 

Manuel Viana dos Santos, simples e amavel. 

Penacova - Capela da Cheira - Visita em 3 de Setembro 1934. Uma Sta. Barbara, em madeira, 

sem grande importancia. Capella de S. Sebastião. Sobre a porta, 1581. Um S. Sebastião 

pequeno, de 0m,45 e um S. João Baptista, que não offerecem cuidado. / 
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S. Pedro de Alva - Antiga "Farinha podre", no caminho de Raiva para São Paio. Visitada em 3 

de Setembro de 1934. Egreja parochial. De grande nave, parecendo ter sido importante. Na 

verga de uma porta que dá sobre arrecadação, leio "Annos 1607", mas esta data deve ser já de 

reforma, porque dizem que esta villa pertenceo à Ordem dos Templarios, que aqui teriam 

residencia importante. Parece por debaixo do soalho, está enterrado o corpo de S. Pedro, orago 

da terra, cuja cabeça temos, e outros santos, mas que os dois padeiros da povoação sabem ao 

certo, onde, ao certo, [sic] os puzeram. No altar-mór, à E. um Espirito Santo
1622

 em madeira, 

enorme, com mitra muito alta. Seculo XVII, talvez, mas de grande magestade, 1m,50. Toda a 

armação do altar é em talha dourada d'aquella epoca; o revestimento da capella é em azulejo 

branco e azul de quadrados e rectangulos, d'aquelle seculo. No altar do cruzeiro, à D. uma Sta. 

Barbara, de 0m,60, em pedra, com um distico, a tinta, de quem a mandou fazer; deve ser já do 

sec. XVII, tambem. A pia de agua benta tem uma boca de desenho curioso:  

Qualquer coisa n'este genero. Dizem que, nas paredes da egreja, estão restos de outras 

construcções, o que, de facto, se percebe. 

Capella de Sto. Antonio. Não longe da Egreja. Nada de interessante. 

Capella das Almas - Na estrada entre S. Pedro de Alva e a estrada da Beira. Nada de importante. 

Lourosa - Visitada, novamente, em 3 de Setembro de 1934. Parece já estar terminada a 

restauração, faltando, apenas collocar os altares. Tivemos, d'esta vez, ocasião de vêr os santos, 

retirados da Egreja, mas que vão, provavelmente, se collocados em mostra, em Museo, ao pé de 

outras pedras que sobraram da restauração. 

Uma Sª da Piedade
1623

, em pedra, de 0m,75, que tem a particularidade, interessante, de estar 

datada de 1630 comprovando a fraqueza do sec. XVII em estatuaria. Uma Senhora com 

Menino
1624

, coroada, cambré, do genero das do retabulo de Oliveira do Hospital, e de Mestre 

Pero, de 0m,80. É a descripta já pelo Vergílio Correia, em trecho que atraz reproduzi: É 

in/teressante, evidentemente, como todos os documentos de epoca, mas de pouca delicadeza de 

factura. Um Calvario
1625

 aberto em pedra, tambem descripto pelo Vergilio C. colorido, de 

0m,75, do sec. XIV ou XV, o Senhor com os pés sobrepostos só na ponta. Interessante. E um S. 

Pedro, orago, que não vi, por estar guardado no quarto de uma mulher qualquer, que 

tencionavam collocar em um dos absidiolos da egreja, e que dizem ser grosso e, pelas 

informações, ai um Renascença decadente. 

Nogueira do Cravo - Villa importante, perto de Balizes (ou Gallizes), Vendas de Balizes e Avô, 

visitada em 3 de Setembro de 1934. Egreja parochial. Construcção do sec. XVIII, com 

pretenções, reforma, certamente, de construções mais antigas. Deve ter sido, e ainda hoje é, terra 

importante. No altar-mór, à E, uma formosissima Senhora com Menino (da Expectação, orago!), 

em pedra, de 0m,80, bem colorida. O Menino tem na mão E o mundo, e levanta a D. ao alto, 

abençoando (?). Sem coroa; o manto faz avental e é seguro em dobra, no braço direito. 

Exemplar interessantissimo, que o prior diz ter sido muito desejado pelo A.A. Gonçalves. 

Vendas de Balizes - Egreja da Misericordia. Um São Tiago
1626

, em pedra, de 0m,90, Renascença 

simplificada, mas interessante pela correcção das mãos e da face. Está partido, e collado, pelo 

meio, por ter sido roubado, ou levado à força a uma procissão, em seguimento de qualquer 

questão da terra. Visita em 3 de Setembro de 1934. 
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Pisão de Coja - Visita, idem. Logo adiante de Coja. Capella de S. Miguel. Na sachristia, um S. 

Miguel
1627

 em pedra, esculptura popular (?), cores carregadas, cara chocolate, curioso. 

Coja - Visita, idem. Capella de Sto. Antonio - Estão a refazer o tecto, e o interior está cheio de 

aparas e restos de madeiras. Na casa à D. lá estão ainda, a monte, o S. Pedro, de 0m,70, a 

branco, semelhante ao do Passa-piolho do Museo M. de Castro; a outra imagem, que em supuz 

um P
e
 Eterno e é um Santo com tiara, de 0m,45, tambem a branco; e um S. Braz

1628
, colorido, de 

0m,50, muito parecido com um que nós temos. Devem ser todos do mesmo Mestre. Notar nas 

duas imagens pequenas os galões, como os do S. Pedro de Travaçô. 

Rabaçal - Visitada em 4 de Setembro de 1934 - Capella da Sª da Piedade: uma Senhora, d'esta 

invocação, sem valor. 

Egreja matriz. Detraz do altar, um Sª da Graça
1629

, Renascença razoavel, / mutilada, a cabeça 

separada do tronco. 

Pombalinho - Visita, idem, a pé, do Rabaçal, meia hora por caminho razoavel. Povoação que 

parece ter tido importancia, apesar de, como vestigio de antigas habitações, se verem apenas 

algumas muralhas e uma especie de torre quadrada, a cujo conjuncto chamam, ouvido, a casa 

dos Morais. Logar alto, lavado de ares, com bellas vistas sobre os valles e montes proximos. 

Capella de S. Christovam. Na parede D. um grande S. Christovam pintado por curioso, mas que 

o foi ha muito tempo, porque uma velha me disse que, quando pequena, tinha receio de entrar na 

capella, por medo d'elle. No altar, uma imagem em pedra, da Sta. Anna, Senhora e Menino
1630

, 

ao collo uns dos outros, de 0m,50. Esculptura popular, mas interessante, as figuras em posições 

curiosas: a mão direita da Senhora no seu peito, o Menino agarrando o pé com a mão direita. 

Pintura relativamente moderna, acentuando o ar ingenuo das figuras. 

Egreja parochial - Na sachristia, a data de 1681, e algumas imagens em pedra, sem valor, entre 

as quaes um Espirito Santo, grande. No altar do cruzeiro, à E., perto de uma imagem moderna, 

uma Virgem
1631

 com o Menino, coroada, repintada, cambré, do genero da de olhos de vidro, 

nossa, e da outra sem corôa, que emparelho com ella. De 0m,60, talvez. Detraz do altar, uma 

Senhora, Renascença decadente, mutilada, sem valor. 

Sardella - Na estrada do Rabaçal a Ancião. Vêr no districto de Leiria. 

Ribeira de Frades. Na estrada de Coimbra a Taveiro. Visitada em 14 de Janeiro de 1935. 

Capella da Sª da Nazareth, à beira da estrada. Tres imagens em madeira, sem grande interesse. 

Nazareth da Ribeira. Na estrada de Coimbra a Taveiro (chegando a Ribeira de Frades, corta-se à 

E.). Visitada em 14 de Janeiro de 1935. Egreja parochial, em um largo muito pitoresco com 

numerosas velhas oliveiras. Uma especie de pelourinho, hoje cruzeiro, com um relogio de sol no 

topo, e, por debaixo, um nicho encaixilhado com um Christo em pedra, sem grande valor; no 

cruzeiro, a data de 1655. A egreja pouco notavel. Teia de pau santo. Na sachristia, sobre o 

ar/caz, um grupo em pedra, de esculptura popular, da Sª, Sta. Anna e o Menino ao meio, de 

0m,60, talvez. No interior da egreja, em uma capella à D. Espirito Santo, de 0m,60, sec. XVI e 

um grupo de Sta. Anna, Menino
1632

 e cordeiro aos pés, popular, pequeno. Alguns azulejos 

hispano-arabes. 
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Reveles de Taveiro - Visitado em 14 de Janeiro de 1935 - Capela do solar de Soares 

Mascarenhas. Casa interessante, com alpendre e curiosa chaminé, que se vê ao longe, com larga 

vista sobre os campos circundantes. Vive no solar, a viuva, que não vimos, mas parece ser 

pessoa seria. Na sachristia, ou casa ao lado do corpo principal, fóra do culto, um S. 

Sebastião
1633

, pedra, pequeno, de 0m,50, esculptura popular, curiosa, pelo afastamento das 

pernas, e ar prazenteiro e uma Senhora, sentada
1634

 com o Menino, de boas linhas, do Mestre das 

Duas Manas; corôa e véo cortados mas, mesmo assim, exemplar notavel. O Menino escreve 

sobre uma tira de papel. Mais dois santos, tambem de pedra, mas sem valor. 

Arzilla - Visitada em 14 de Janeiro de 1935. Egreja parochial. Datada de 1672, sem interesse. 

(Vêr adiante) 

Santo Varão - Na estrada de Coimbra a Alfarellos, como a anterior. Visitada em 14 de Janeiro 

de 1935. Capella do antigo palacio Cadaval, hoje de um José Bruno, fachada interessante, a 

desmoronar-se. Na capella, inscripção com a data de 1661. Interessante o retabulo do altar com 

o Calvario no alto; d'aquelle seculo. Um pequeno S. Braz, popular, mas engraçado, 0m,40. 

Egreja parochial - No altar do cruzeiro, bella imagem de Sª com Menino
1635

, do Mestre da Sª 

dos Olhos Verdes (Duas Manas?), 0m.80. 

Granja de Alfarellos - Visitado em 14 de Janeiro de 1935. Egreja parochial - No altar-mór, a D. 

Anjo da Anunciação, 0m,90, com cabelleira genero cabeça isolada S. Sebastião, interessante. 

Em um outro altar à E. Sª da Piedade
1636

, popular, mas curiosa, 0m,50. 

Pereira - Nova visita em 14 de Janeiro de 1935, para vêr a casa do Prior Damaso Napoles, tio do 

Napoles, de Monte-Mór-Velho. Nada de notavel. 

1637
Mogofores - Visitada em 18 de Abril de 1935. Capella, servindo de egreja parochial. À D. 

capella com abobada seculo XVII interessante; sepultura de D. Christovam Pinto de Pavia, 

1672. Na capella-mór / grande lampada latão, como a nossa maior. Um Espirito Santo sem 

importancia. Na povoação, cruzeiro de quatro columnas. 

São Lourenço do Bairro - Visitado em 18 de Abril de 1935. Egreja parochial. Tecto em  

que deve ter sido muito interessante, mas hoje está todo a cinzento. No altar à E. do cruzeiro S. 

Lazaro
1638

, com dois liões ao alto de grandes lingoas, 0m,90, escultura popular muito curiosa, e 

um São Sebastião, de 0m,70. Na capella mór, no chão, um tapete de Arrayolos, cores verdes, a 

que falta um canto. Na sachristia, San Thiago
1639

, de 0m,80 e S. Lourenço
1640

, de 1m,10, sec. 

XVI, curiosos. Em frente da egreja, uma casa nobre com pequena varanda de columnas de pedra 

lavrada, e alpendre. 

1641
Quinta das Lezirias. Capella, que era particular, e hoje depende da Junta de Parochia. No 

altar-mór retábulo
1642

 talha dourada seculo XVII, sobrio e de bom gosto, com pequenos paineis 

tambem em madeira representando o Nascimento e a Adoração dos Reis Magos, muito 

interessantes. Campa dos fundadores, o Licen
do

 Antonio Pires (?) fallecido em 1684. No altar 

mór a Senhora das Lezirias
1643

, esculptura da Sª sem cabeça, de 0m,50, colorida, sem corôa (?); 

dizem que apareceo em um sobreiro proximo. Debaixo do Altar-Mór um Enterramento de 
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figuras toscas, estando sobre os pés do Christo a caveira do fundador. O arco do cruzeiro em 

pedra trabalhada, mesma epoca, bom gosto. Na capella-mór, azulejo de arabescos, azul e 

branco. Visitada em 18 de Abril de 1935. 

Arcos  (Anadia). Visitada em 18 de Abril de 1935. Egreja parochial. Na parede exterior, à D. da 

entrada, lapide relativa à torre e frontaria, datada de 1770. Na capella-mór, paineis de azulejo 

azul e branco, datado de 1711. No altar à D. do cruzeiro, S. Pedro
1644

 Renascença, de 0m,90, 

muito pintado, mas interessante; à E. um S. João Baptista
1645

, tambem muito pintado, talvez da 

mesma epoca, de 1m,10. Na sachristia, uma Senhora do Leite, de 1m,00, colorida, à qual parece 

terem cortado o peito, epoca incerta, mas muito curiosa. Em uma casa proxima, uma chaminé 

estreita, tendo, no alto, uma cinta de azulejo azul-amarello de pinha; aspecto interessantissimo. /  

Cantanhede - Visitada, mais uma vez, em 18 de Abril de 1935. Egreja matriz. Vista com mais 

cuidado. No altar do cruzeiro, à E. um Santo Antonio
1646

, fora do vulgar; como o da Moita 

(Anadia), de 0,70 e um S. Sebastião, pouco notavel; no altar da D. uma Santa Luzia
1647

 de 

0m,45, curiosa, sec. XV, com a corôa de corda e rosas, como a nossa. Na arrecadação, à E. um 

S. Braz
1648

, de 0m,80, pouco notavel, e, tambem, uma Sª da Nazareth
1649

, de 0m,60, 

verdadeiramente deliciosa, com o seu cabello aos , segurando com a mão direita o D. Fuas 

que, aos pés d'ella, galopa para o abysmo. Verdadeiramente notavel, é a primeira vez que vejo 

um exemplar assim. Tornei a vêr todas as esculpturas anteriormente descriptas, cada vez mais 

bellas. 

Capella de S. Matheus. Tambem já vista, anteriormente. Nas roupagens do S. Matheus, veem-se 

d'aquellas conhecidas aplicações do sec. XVIII, em massa. O "S. Miguel Archanjo", no mesmo 

logar. Desapareceo, mais tarde
1650

. 

Casa de Pinto de Carvalho - Estive em casa d'este homem, que acabou por não querer vender a 

Senhora
1651

 que foi da Misericordia. É pequena, talvez 0m,45, está sentada em baldaquino, cujos 

remates inferiores estão partidos. A esculptura é um tanto tosca, e a cara, ou porque esteve mais 

abrigada, ou, por ter sido retocada, está mais polida. Na boca, aparecem os dentes, o que produz 

máo effeito. Apesar d'estas imperfeições, pode considerar-se como um exemplar interessante, 

para estudo. Está ao ar da pedra. Não vi o homem. Na sala da sua casa, um espelho Veneza, 

pequeno, de meza, com guarnições côr de rosa palido. Não lhe fallei. 

Em uma casa particular, de uma mulherzinha da terra, em um armario junto do chão, um Santo 

Antão
1652

, de 0m,70 do Mestre do Passa-Piolho, interessante. Fomos alli levados pelo Mendes 

da Cruz, thezoureiro da C.G, dos Depositos em Coimbra. Parece que alem de pertencer à 

Mulher, é, tambem de filhos ou irmãos, que estão no Brazil. 

Hoje 18 de Abril (1935), 5ª feira de Endoenças, havia aqui mercado com grande movimento. 

Ançã - Visitada, mais uma vez, em 18 de Abril de 1935. Vêr o relato anterior, n'este mesmo 

livro. Deve ter sido terra de enorme importancia no seculo XVII. Inumeras casa [sic] de 

aparencia nobre, com escu/dos, janellas de esquina, grades de ferro chatas ou cylindricas, sec. 

XVI ou XVII, uma janella geminada manuelina etc. Fonte publica. Tem o escudo de seis 

arruelas, que parece ser o dos Condes de Cascaes, donatarios da villa; uma data do seculo XVII. 

Egreja matriz - Não a pude observar detidamente, por ser já tarde, e as imagens estarem 
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escondidas, mas vi, de novo, na sachristia, a Sª sentada, do Mestre das Manas, que me pareceo 

melhor que da ultima vez; tiraram-lhe a corôa, mas, mesmo assim, este defeito, que é facil de 

remediar, não lhe tira o merecimento. 

Capella do Senhor da Fonte - Em uma rua, por cima da fonte publica. Christo em pedra
1653

, do 

seculo XVI ou XVII, em nicho, Renascença pouco pronunciada (0,80), bem patinado sobre o 

castanho claro, conjuncto interessante. 

Capella do Espirito Santo - Com alpendre. No termo Espirito Santo
1654

, sec. XVI ou XVII, 

interessante; à D. São Bartolomeo (dizem elles), de 0,80 (?); tem à E. d'elle um anjo (?) que lhe 

abre ou cura uma ferida da perna, e a D. delle, o Diabo que lhe abre uma outra no braço direito. 

Em uma misula, à E., uma deliciosissima Senhora com Menino
1655

 do Mestre do Caminheiro, de 

0m,25, que é um amor; tendo as caracteristicas do Mestre. Colorida, em tons muito claros. 

Em uma Casa particular, de mulher da terra, um Santo Antão
1656

, de 0m,70, colorido, patinado, 

do Mestre do Passa-piolho (Já comprado) 

Em Casa de D. Maria Rosa Silva, na cozinha, paineis de azulejo azul e branco, carregados em 

cru, do sec. XVIII, que parece terem vindo de São Marcos. 

Na casa da Cunhada do Mendes da Cruz, na capella da casa, tres imagens em madeira, seculo 

XVIII, das quaes a Senhora das Mercês
1657

, ao meio, de 1m,10, muito elegante e bem 

trabalhada; anjos adoraveis; exemplar notavel no seu genero. 

No pateo, a esfera armilar do pelourinho da terra. Penso que, bem examinada, a povoação hade 

dar, ainda, mais alguma coisa. 

São Fagundo - Visitado em 19 de Abril de 1935. É a primeira povoação na estrada que vae da 

nacional a Cantanhede, pa/ssando por Ançã. Egreja parochial. Pouco interessante. Por detraz do 

altar um santo
1658

 do sec. XV, de gorro e cabelleira à S. Sebastião da Louzã, sem mãos; talvez o 

S. Fagundo antigo (0,70): Ha perto uma capella particular que não vimos. 

Granja - Aldeia à direita da estrada que vae da nacional a Cantanhede, passando por Ançã. É 

preciso subir uma rampa, mal empedrada. Capella - "Irmida" com alpendre; sobre a porta uma 

pequena inscripção com a data de 1518; no exterior uma sepultura com data de 1742. 

Coimbra - Quinta de S. Jorge. Visitada em 18 de Setembro de 1935. Na estrada da Couraria. 

Grande edificio, de antigo convento, reformado no seculo XVII. No refeitorio e andar superior, 

lambris de azulejo do seculo XVIII, tendo o d'este andar um caracter muito differente do 

primeiro: côr azul mais carregada, desenho pouco correcto, mas scenas profanas interessantes, 

entre as quais uma tourada que vale a pena examinar. No refeitorio partes de azulejo azul 

representam ramos de flores, que se desenvolvem em mais de um azulejo; padrão que, até agora, 

não tinha visto. Algum azulejo azul e branco, primitivo, do seculo XVII. Na egreja, hoje 

capella, da casa, uma Senhora de pé
1659

 com Menino sobre o braço E, typo manga harmonio, de 

pedra, cara larga, fim seculo XV, mas muito mais equilibrada e perfeita que outras conhecidas 

do mesmo genero; altura de 0m,90. Está sobre uma pianha no arco, à E. Em um altar à D uma 

Sant'Anna
1660

, ensinando a lêr a Senhora, de madeira, colorida, esculptura razoavel, do sec. 

XVIII, de 0m,50. (Segue em baixo). 
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Zambujal - Povoação perto de Rabaçal, à E. da entrada que conduz a esta ultima. Egreja 

parochial. O tecto da capella-mór com paineis, pintado à maneira dos seculos XVII e XVIII. 

Alguns azulejos avulsos hispano-arabes. Em nicho, à E. do altar-mór uma Senhora do Leite
1661

, 

em pedra, colorida, de 0m,60, sem corôa, bôa esculptura, interessante, fins do seculo XV. O 

Prior é o Pe. Nunes Duarte, que foi reformado e conheceo o meo Pae. Na Sachristia, um Profeta, 

e em nicho, na nave, à D., uma Senhora renascença decadente, sem nenhum valôr. Visitada em 

18 de Setembro de 1935. 

Quinta da Espertina (Coimbra). Na estrada que, da estrada do Porto, vai à Figueira, à direita. É 

da Condessa de Felgueiras, casada hoje com / o Dr. Garrido. No largo fronteiro á casa, diversos 

santos de pedra, sem valor, algum azulejo azul-amarello, sec. XVII, um ou dois paineis de 

alminhas, e azulejos hispano-arabes fazendo figuras, na fachada. Na capella, um enorme Christo 

de marfim (?) sec. XVIII, e outras figuras de marfim, de menor importancia. De 

verdadeiramente interessante, só vi, ainda no largo de entrada, por cima de um banco de pedra, 

uma pedra de armas
1662

 sustentada por dois anjos, de excellente esculptura tendo, por baixo, 

uma inscripção em lettra gotica com a data de 1520. Interessante, tambem, porque as azas e os 

galões das vestimentas dos anjos são, exactamente, a dos anjos que o Dr. V. Correia pôe no fim 

do seculo XV. Visitada em 18 de Setembro de 1935. 

São Martinho de Arvore - Visitado em 30 de Dezembro de 1935. É extraordinario que, tendo 

vivido tanto tempo aqui perto, e tendo feito, aqui à roda, tanta excursão, eu não tivesse visto, 

ainda, esta povoação. Foi aqui que se deo o caso da pretendida venda de um Christo em pedra, 

pelo Padre, com numerosas peripecias. Egreja Matriz - Este Christo, de pedra sobre uma cruz, 

de pedra, tambem, nada tem de particular; de ser do seculo XVII. Está em um altar à E. do 

cruzeiro. N'esse mesmo altar, à E., um São Thomé
1663

 (o Santo com o cinto pendurado), de 

0m,90 colorido, bela escultura do Mestre do Passa-piolho; a cara parece-se muito com a dos dos 

Santo Antão, comprado em Ançã e em Cantanhede. No altar à D. do cruzeiro está uma Senhora 

com Menino
1664

, em pedra, muito coberta de manto, mas que parece ser cambré, e é talvez, uma 

boa esculptura. No altar-mór, à E. um São Martinho
1665

, de 0m,60, colorido, sec. XV ou XVI, 

razoavel; e à D. um Espirito Santo
1666

, de 0m,70, sec. XV, muito original no rosto do Padre 

Eterno. Esqueceo dizer que o São Thomé tem, no cinto, uma inscripção em lettra gotica. Todas 

as imagens são interessantes. (Vêr adiante, em Coimbra 5). 

Coimbra - Quinta de S. Jorge - Visitada, mais uma vez, em 5 de Abril de 1936. Nada de 

alterado. Na capella ha paineis em lambris, sendo o do fundo a representação do Menino entre / 

os doutores. No côro, em cima está, isoloado, um painel do mesmo genero, representando a 

Anunciação, muito floreado e recortado, interessante, 2m de base por 3m de altura. A pequena 

imagem
1667

 da Senhora, de madeira, toda dourada, que está no altar mór, sobre um pilar de 

marmore, epoca duvidosa, mas interessante. Na casa do Capitulo, lambris tambem de azulejo, 

que parece ter paineis com molduras polycromas. Um d'elles, representando um navio, muito 

curioso. 

Na Cidade. Ao lado do teatro Souza Bastos, na parede do predio painel de Alminhas a azul, 2x3 

azulejos, os de cima recortados. 

Às Lages - Painel Calvario de grandes azulejos azul e branco, na parede de uma casa, sobre a 

estrada. 
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Tentugal - Visitada, mais uma vez, em 6 de Abril de 1936. A Sª da Piedade na casa a caminho 

do Paço é um seculo XV, popular, mas muito curioso; a cabeça do Christo está collada. Em uma 

casa particular à direita de quem desce para o Mourão, um pouco acima da Egreja, um grupo da 

Sª da Piedade
1668

, com mais duas figuras alem das principaes. De 0m,40 de alto, colorida, 

Renascença decadente, interessante. Na Egreja Matriz  (Mourão) o Christo
1669

 em madeira da 

capella a E. do cruzeiro, deve ser um seculo XVI, com muito de XV; pés ainda como os dos 

Calvarios d'esse seculo. 

À entrada da villa, à D. antes de se chegar ao chafariz, Capella de S. Romão. No altar, um S. 

Romão
1670

 em pedra, curiosa esculptura popular; o Santo, tendo à sua D. um cavallo e dois cães, 

um pouco confusos, 0m,40 de alto; e um São Matheus
1671

, de 0m,50, tendo na mão direita uma 

cruz; caracteristico. A capella quasi abandonada. É curioso, que, tendo passado aqui tantas 

vezes, e illuminado, mesmo, o interior, só agora demos por estas esculpturas. Nova vista em 3 

Janeiro 1938. 

Monte-Mór-Velho - Novamente em 6 de Abril de 1936. Em uma taberna, ao lado da 

Misericordia, uma pia que serve para lavar copos, é uma antiga caixa ou arca tumular
1672

 com 

inscripção, ainda visivel, em lettra gotica. 

Carapinheira - Visitada, mais uma vez, em 6 de Abril de 1936. Na capela particular, anexa à 

casa de um Gomes da Silva, tambem chamado "Bonito Africano", mas aberta para um atalho. 

Um Santo Antonio grande, disforme, e uma Santa Christina
1673

, que parece ter vindo / do 

convento de Sta. Christina na povoação do mesmo nome "Povoa de Sta. Christina". Esculptura 

interessante, embora já do fim do seculo XVI, ou, mesmo, do começo do seculo XVII. De 

1m,10 de altura, restos de coloração, na mão esquerda, a palma do martyrio em volta de um 

molho de flechas; cabelos encaracolados, cingidos por um diadema ou broche, muito 

abonecada, original. Informao de que é um original italiano (?). Em casa do barbeiro da terra, 

não longe da capella da Sª do Christo, uma Senhora da Conceição
1674

, Renascença decadente, de 

0m,90 e uma Santa Apolonia
1675

, de 0m,50, exemplar já do seculo XVI, fim, ou do começo do 

sec. XVII, com uma grande torquez perfilada no braço esquerdo, apertando entre as pontas, um 

dente. Colorida. É a primeira que vejo. 

Coimbra - Capela proxima da Egreja nova do Calhabé, pertencente a umas senhoras em um 

nicho, a E. um Santo Amaro
1676

 de 0m,50, muito repintado mas interessante, fim do seculo XV, 

ou começo do sec. XVI. 
1677

Tornei a vêr; pouco interessante. 

Diversos: na Quinta das Fonsecas, à Arregaça, sobre um quintal, à D. de quem vae da estrada da 

Beira, painel de Alminhas, de 3x3 azulejos, a azul. Na Quinta do Gaeira, ao Calhabé, entre este 

e o Penedo da Saudade, na parede da casa, painel de Adoração da Custodia (mas de modelo 

differente dos do sec. XVII), centro a azul, moldura polycroma recortada, de 8x12 azulejos e 

cruz. 

Na cidade, em frente da porta lateral de S. Bartolomeo, painel de azulejo, azul e branco, de 5x9, 

com recortes, scena de Calvario. 
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Coimbra - Egreja de Sta. Cruz - Na Capella da Sª da Piedade, a primeira à E. no claustro, 

quando se sai, para elle, pela porta do Capitulo (sala do): imagem
1678

 em pedra, sec. XV, embora 

alguns dos panejamentos pareçam acusar influencia mais moderna. Grande, de 0m,80, com a 

mesma disposição da nossa, comprada ao Viana, colorida, mas mal. A mão E da Senhora sobre 

o braço D. do Christo, mas a mão E. do Christo e o seu braço passa, por cima do braço E. da 

Senhora. Exemplar notavel, que se aproxima mais do de Maiorga do que do nosso; acima 

puramente gotico. 

Tentugal - Egreja Matriz - Na Capella da E. alta, onde está a Sª do sec. XV, já referida, está, 

tambem, um grande S. Lourenço
1679

, com sua / grelha de quatro pés, de 1m,00, talvez, muito 

bem proporcionado e perfeito, que deve ser do mesmo autor do Sto. André. Este ultimo 

continua sendo um exemplar notavel. No Senhor André na fiada de casas que vae da Conceição 

Faria para o Paço, encontrei uma Sª com Menino
1680

, do Caminheiro que comprei. 

Coimbra - A juntar a outras "Alminhas" e paineis de azulejo, já anteriormente indicada, umas 

Alminhas de 3x4 azulejos, azul e branco, na Rua Bordallo Pinheiro, 96. 

Tocha - Perto da Figueira da Foz, visitada em 6 de Agosto, digo Setembro de 1936. Povoação 

que deve ter tido um certo desenvolvimento, a avaliar pela sua Egreja, mas que hoje está 

completamente decahida. Egreja parochial - Por fóra nada de notavel; o exterior banal de tantas 

outras egrejas dos arredores. O interior é curioso, porque a sua capella-mór se apresenta sob a 

forma de charola, estando o deambulatorio coberto, do lado exterior, de lambris de azulejo azul 

e branco, com outras molduras castanhas, em paineis differentes com motivos da Ladainha ou 

da Sagrada Escriptura, bem desenhados, e sendo o azul bastante carregado. A serie de paineis 

representa uma collecção muito interessante, de bom gosto e de bom effeito decorativo. O corpo 

da egreja está, tambem, adornado com paineis de azulejos azul e branco, de scenas religiosas, 

mas sem o desenho nem a côr egualarem os dos outros paineis. Nem os altares, nem as poucas 

imagens que a adornam, merecem referencia. Em um dos paineis da charola, a data de 1763, que 

é a dos azulejos e deve ser, tambem, a da egreja. Estes paineis podem, muito bem, ser do 

Briozo. 

Bom Sucesso - Povoação à direita da estrada que vem da Tocha para a Figueira. A Egreja 

parochial, nada tem de notavel; é uma construcção de 1781, reformada em 1898, exterior e 

interior muito pobres. Em um altar à D. da capella mór, um pequeno S. Sebastião
1681

, em 

madeira, de 0m,15, amarrado pelos pés, pela cintura e pelas mãos a um tronco de arvore, de 

0m,30. Menciono-o, por nunca ter visto outro como elle. 

Fonte Quente - A 2 kilometros da Tocha, atravez de pinhaes, / sitio onde existio um convento, 

creio que de frades, de que hoje resta uma velha casa, de ambito não muito grande, com uma 

pequena capella, onde não pude entrar mas que parece conter, apenas, uma imagem pouco 

antiga e de pouco valor de Senhora. Perto da casa uma pequena nascente de agua, que corre 

sempre, verão e inverno, e a que chamam a "Fonte Quente". Segundo me diz o nosso guia, a 

casa e quinta pertencem hoje a um fulano de Lisboa. 

Tanto entre a Tocha e o mar, como cerca do Bom Sucesso, ha lagoas de agoa doce, onde os 

naturaes pescam certas qualidades de peixe. 

Quiaios - Já por aqui tinhamos passado, mas sem visitar a egreja. D'esta vez, em 6 de Setembro 

de 1936, encontrámos o pae do prior, que, muito amavelmente, nos facultou a visita da Egreja. 

O que hoje funciona de Egreja parochial é uma antiga capella do Sacramento, que pertenceo aos 

frades cruzios. Outras capellas houve, entre as quaes parece subsistir, ainda, a de Nossa Senhora 

da Graça, que não pude visitar. Na Parochial, coisas interessantes. O orago é S. Mamede, hoje 
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representado por uma grande tela que faz o fundo do altar-mór, e cuja imagem antiga
1682

 existe, 

ainda, em um altar à E. do cruzeiro. Esculptura interessante, de 0m,70, mal colorida, 

representando o Santo com páo na mão direita, e tendo sobre a esquerda a borracha do leite (?). 

Trabalho muito equilibrado, sem duvida do Mestre Affonso, fazendo lembrar, muito, as 

esculpturas d'elle do Mourão, de Tentugal. Arsinho de boa pessoa, cabelos frisados por debaixo 

do solideo, ou coisa parecida, como outros S. Sebastiães. Em uma machineta, à E. ao alto, sobre 

a parede, um Sto. Antonio que me não pareceo mal, mas que não pude examinar 

convenientemente. E em uma arrecadação que ha sobre o côro, entre outras imagens sem valor, 

uma Senhora
1683

, manuelina, a que falta uma mão, mas com a corôa inteira, manto apreciavel. 

Em outros logares, pouco visiveis, outras imagens, de madeira, sem valôr. No alto, sobre o arco 

cruzeiro, em um nicho, uma Trindade
1684

, que me / pareceo já do seculo XVI. Mais uma vez se 

reconhece que tudo merece visita, e que tudo merece ser visitado. 

Lavos - Egreja parochial - Visitada, mais uma vez, em 9 de Setembro de 1936
1685

. (Vêr em outro 

logar). Parece estar agora aqui um novo prior que quer fazer grandes coisas, na egreja. O 

revestimento do arco cruzeiro em talha saloia esponjada, é muito interessante. Como disse, 

interessante, tambem, o tecto pintado. Na sachristia, a D. da nave, em um nicho uma Trindade, 

em pedra, mal pintada, grande, de 0m,90, já sec. XVI, mas que, embora não seja typicamente 

Renascença, está bem feita e tem caracter. Parece que é ainda objecto de culto. A pequena 

Senhora, talvez italiana, em que fallei, é agradavel. 

Figueira da Foz - Museo Municipal - Nova visita em 9 de Setembro de 1936. Sempre 

interessante, mormente na parte de escultura em pedra. A pequena Senhora com Menino
1686

 (do 

leite?) sentia-se cada vez mais barbara, e, tambem, mais interessante. Merecia um estudo 

cuidadoso. A Santa Magdalena
1687

, apresenta-se com todas as caracteristicas das obras de 

Mestre Pero, com a particularidade de a mão D. da santa se apresentar como as das Senhoras do 

Ó, e, aqui, ligada ao tronco, como na nossa Senhora do Ó do 1º andar. O cabello apresenta, 

como na Senhora da Rosa, a particularidade de os cabellos cairem, em franja, por debaixo do 

veo. 

Carvalhaes - Em 9 Setembro 1936. Depois de Lavos. Na Capella da terra, uma Senhora de 0,50, 

inteiramente vestida e mal vestida, que parece ser de pedra, mas, pelo rosto e o pouco mais que 

se vê, não deve ter merecimento. Abriu-nos um seminarista de Coimbra, de 15 ou 16 annos, que 

está a ferias. 

Marinha das Ondas - Em 9 Setembro 1936. Nome poetico. A seguir à anterior. Duas Capellas. 

Na antiga nada de interessante; a nova ainda em construcção. 

Cozinheiro - Em 9 Setembro 1936. Na estrada para o Louriçal, depois de passada a linha ferrea. 

Capella de S. Miguel - Na sachristia, o velho S. Miguel
1688

, que foi substituido, no altar-mór, 

por um de pasta. De pedra, de 0m,70, colorido antigo, é do typo dos S. Miguel que existem no 

museo M. de Castro e em nossa casa, menos trabalhado, menos estylisado, cara mais redonda, 

mas / muito perfeito, interessante. Na Capella de Sto. Ovidio, um Sto. Ovidio
1689

 de pedra, de 

0m,45, sem grande arte, mas curioso pela posição da mão sobre o ouvido. Colorido, sec. XVII, 

talvez. 

Foitas - Em 9 Setembro 1936. Suponho que a povoação seja, ainda, do districto de Coimbra, 

embora proxima do Louriçal. Na Capella da terra, em uma casa lateral, uma imagem de S. 
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Giais
1690

, (S. Gens), de madeira, aguarellada, escultura popular do mais tosco e estranho, que 

tenho visto, muito proxima de uma produção de arte negra rudimentar; de 0m,50, talvez. Sobre 

o craneo, uma especie de cobertura, à maneira dos lenços das sicilianas, e que deve ser a 

cabelleira do santo. 

Tocha - Visitada, mais uma vez, em 11 de Setembro de 1936. Confirmo-me em que os azulejos 

da charola e os da nave são de factura differente; os primeiros teem todo o aspecto das 

producções do Briozo, de Coimbra. Por indicação do S. Nunes, procurei o sr. Francisco dos 

Santos Silva, proprietario, que parecia possuir imagens. Não estava, mas fallei com o filho, que 

me mostrou a unica que tinha, um S. José, de alabastro, genero das virgens que não são raras, e 

eu suponho do sec. XVII italiano. 

Sanguinheiro (de Cadima) - Pequena povoação na estrada da Tocha a Cadima - Cantanhede. 

Visitada em 11 de Setembro de 1936. Egreja parochial que apresenta grossas paredes e parece 

ter sido acrescentada. Sobre a porta lateral a data de 1753, mas deve ser de reforma, porque 

dentro a Capella Mór apresenta trabalhos Renascença avançada mas interessante; e, em dois 

nichos do altar S. Cattarina e S. Pedro
1691

, de pedra, de 0m,60 e 0m,65, do Mestre Affonso, que 

devem ter pertencido a capella mais antiga. A Santa já sem corôa, para lhe porem uma de folha, 

ferrujenta, e ambos mal pintados, embora não deixem de ser interessantes. A professora da terra, 

encarregada da Egreja, falla em uma povoação chamada Pedras Asperas, a 3/4 de hora de 

caminho, onde, segundo ella, existem, na egreja, uma imagem em pedra "mal feita como estas", 

e uma outra de madeira, grande, que dizem provir de um navio que nau/fragára na costa. 

Cadima - Na estrada da Tocha para Cantanhede. Vis. em 11-9-36. Sob este nome, agrupam-se 

diversas povoações, todas subordinadas à designação acima. Assim: 

- Pontes - É aqui que está a Egreja matriz, grande edificio, que parece ter sido importante, pelo 

que resta. Capella-mór em talha dourada e esponjada. No logar principal, uma boa machineta 

sec. XVIII, da forma e estylo da pequena que temos em casa, e que guarda uma Senhora com 

Menino
1692

 em pedra, o Menino sobre o braço E, com corôa perfeita. De 0m,50, mal colorida, 

interessante, talvez do Mestre Affonso, embora a analogia não seja perfeita. Chamam a esta 

Senhora a do Ó, que é o orago, mas professora de Sanguinheiro, que conhece as terras e as 

egrejas, disse que a antiga Senhora do Ó estava arrumada a um canto de uma sala à D. da 

Capella Mór, onde se reunia a Confraria das Almas. Procuramo-la lá e em outras casas, todas 

abertas, porque a egreja está em obras, e não a vimos. Procurámos o Prior, mas tinha ido para 

Cantanhede. Será esta a mesma de que o Saraiva diz ter-lhe fallado um Padre de Ermida? < Não 

é.>  

Nas paredes da Capella Mór, 4 baixos relevos coloridos
1693

, do sec. XVII, de 0m,90 x 0m,75, 

que certamente alli foram postos oriundos da egreja antiga: Anunciação, O Menino nas palhas, 

O Nascimento e a Adoração dos Reis Magos; interessantes. 

Na nave, à D. e à E duas capellas com portico Renascença avançada e lapides de fundação, a da 

D. de 1659; a da E. de 1686. Por detraz do Altar, varios santos sem importancia, mas, entre 

elles, uma Senhora da Piedade
1694

, de pedra, de 1m,00, talvez, esculptura pouco perfeita, talvez 

já sec. XVII, mas sobre o typo das do sec. XV. Colorida. Inscripção, por detraz. 

Guimera - Capella do Senhor das Necessidades. Quasi abandonada. Arco e templete Renascença 

avançada, talvez mesmo já sec. XVII como em Sanguinheiro e nas capellas de Pontes. O 

cruzamento agradavel. 
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Orgeriça - Capella de S. Pedro - Um S. Pedro, de madeira sem valor e pinturas muraes 

relativamente modernas. 

Alli perto, sobre a estrada, uma Capella de Sto. Antonio que, vis/to pela fechadura, me pareceo 

não conter mais do que um Sto. Antonio sem valor. 

Quintans - Capella de Santo Amaro. Perto da porta da Quinta de Sto. Amaro, que pertenceo ao 

Mosteiro de Sta. Cruz e hoje é de um particular. Não pude ve-la, porque a creada da quinta disse 

que os patrões não estavam. Sobre a frontaria uma lapide de fundação, com a data de 1543. 

Figueira da Foz - Capella da Sª da Bôa Viagem - No caminho para a Serra. Não a pude vêr, 

porque a chave tem-na o thezoureiro (da Irmandade?), que mora em uma casa, antes de lá se 

chegar. Na frontaria, a data de 1867. 

Alhadas de Baixo - Visitada, de novo, em 14 de Setembro de 1936. Por indicação do S. Nunes, 

procurei um Dr. Elysio, que resultou ser um bom, e delicado, velho de 91 annos (!) pae do Raul 

Gaspar de Lemos, farmaceutico em frente do nosso hotel, de um medico que vive em uma casa 

ao pé d'elle, e tio do Gaspar de Lemos (Manuel?) Ministro-servidor da Republica. Tinha, de 

facto, em casa, como dizia o Saraiva, em um sobrado, tres imagens; uma Trindade, uma 

Senhora com Menino e um S. João Apostolo, sec. XVI ou XVII, sem interesse. Começou, logo, 

por dizer que as imagens eram muito procuradas por diserem que as queriam comprar, mas que 

as suas filhas as tinham em grande estimação. Enganei-o, dizendo-lhe que as imagens eram bôas 

(!), mas que eu ia só com intuitos de reunir elementos etc. Bom velho, com todas as 

caracteristicas de uma geração que desaparece. Dizia o Saraiva que a egreja d'aqui tinha varias 

coisas, mas confirmou.se que a egreja, já vista, é em Alhadas de Cima, cujo prior vive na 

Esperança, onde ha uma capella. 

Esperança - Visitada em 14 Setembro 1936. Não foi necessario procurar o padre porque a 

capella estava aberta. Pequena Capella e pequena povoação. Na porta de fora, do adro, a data de 

1885, que é da reforma, porque a primitiva deve ter sido muito antiga. Na Capela-Mór uma 

Senhora com Menino embrulhada em muito pano, mas, pelo que se vêm da face e do Menino, 

olhar para a frente, à romanica e outros indicios; deve tratar-se de um seculo XVI, mal feito. No 

degrao, para a capella / mór, restos de pedras com lavores. Na Sachristia, sobre o arcaz, um 

Christo
1695

 de pedra, que deve ser principios do sec. XVI, mas ainda barbaro, e, apenas depois à 

moderna, com um ar muito gotico, com o seu tronco de rebordo saliente. A um canto, um S. 

Miguel de madeira, sem valor. 

Santa Anna - Visitada 14-Set-36. Uma pequena capella, em cujo altar está uma santa d'este 

nome, com a Senhora ao colo, sem valor. 

Santo Amaro - Visitada 14-Set-36. Capella pequena, em logar pitoresco, Cyprestes e loendros 

interessantes. Nada mais a assignalar. 

Tentugal - Visitada mais uma vez, em 16-Set-36 e Mourão (Egreja Matriz). Houve, ha pouco, 

procissão e, por diante do retabulo do Altar-Mór, está armado um trono; as imagens que foram 

na procissão estão ainda na nave, fóra dos seus lugares. Exame demorado da Senhora do 

retabulo, a melhor que n'elle collocaram. A maior que conhecemos, 1m,80, medida pela minha 

bengalla; Menino no braço D. Notavel produção de Mestre Affonso. A borda do manto mostra, 

ainda, restos de uma qualquer guarnição. O Christo de madeira
1696

, da capella da E. é muito 

caracteristico. 

Covões - Visitado em 18 de Setembro 1936. Perto de Coimbra pela estrada de Sta. Clara a 

Nova. Construiram aqui um grande mosteiro, parece que para doentes do peito. Em uma quinta, 
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chamada Quinta dos Covões, de gente do campo, uma Santa Apolonia, de 0,50, Renascença 

decadente, com a sua torquez e dente, e face inchada com a dôr. 

Capella do Senhor dos Afflictos - Visitada 18-9-36. À Direita, na estrada real de Coimbra a 

Lisboa, antes de se chegar ao cruzamento para Antanhol e Assafarge. Nada de notavel. 

Palheira - Visitada 18-9-36. Perto de Coimbra entre a estrada real e Assafarge. Capella de S. 

Silvestre. No altar um São Silvestre
1697

 sentado, de 0m,75, repintado, mas de certo merecimento. 

Mostra baculo na mão D., e livro na E. Logar agradavel. 

Assafarge - O cemiterio, em frente da egreja é, dos logares do genero, dos mais agradaveis, 

calmo, repousador, e apraziveis que tenho visto. Relativamente pequeno, cercado por muro, 

sombreado por cedros, uns dos quaes mostra um tronco formidavel, na parte inferior, convida, 

hoje, sob a influencia de um sol quen/te mas agradavel, a ficar-se alli, definitivamente. É a terra 

do João Nascimento, que alli tem familia enterrada. Na Egreja, que deve ser muito antiga, 

embora não apresente vestigios d'isso, algumas esculpturas interessantes. No Baptisterio, um 

São Pedro
1698

 de chave e livro, de 0m,70, do fim do sec. XV, interessante. Na sachristia, no alto, 

um Calvario
1699

, de 0m,60 de lado, com as caracteristicas goticas, como os nossos, mas já do 

fim do seculo XV. Por baixo d'elle, um Santo Amaro
1700

, pequeno, de 0m,50, muito aceitavel. 

Por detraz do altar, um S. Sebastião
1701

, já academico, mas grande, de 0m,80, bem feito, 

agradavel. 

Capella de Santo Amaro - Em uma elevação visivel da egreja, mas à distancia, por caminhos, de 

30 minutos. Faz-se aqui romaria e a capella, que deve ser antiga, foi reformada e alindada com 

um terraço e uma estatua do Coração de Jesus. No Altar, ao centro, um Santo Amaro, 

Renascença, bom, como o nosso, de 0m,90, colorido e parece que emendado já na mão D. O 

nosso é mais perfeito, mas são muito semelhantes, provenientes, sem duvida, da mesma 

officina. A E. do altar, uma Senhora com Menino, Renascença, de 0m,50, replica da que está no 

Museo "M. de Castro", vinda de Cellas, mas sem a delicadeza e perfeição d'esta ultima. 

 
1702
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Castello Viegas - Visitada em 18-9-36. Situada em um valle, em posição pitoresca e risonha, 

como toda esta paysagem que hoje temos contemplado, à roda de Coimbra. 

A Egreja parochial deve ser muito antiga, ou melhor deve ter sido reconstruida no logar de outra 

do sec. XIV, pelo menos, ostenta a presença da esculptura adiante citada. Reconstrucção talvez 

do sec. XVI, porque se vê um 1571 sobre o arco da Capella do Santissimo. A observação foi 

rapida, porque a mulher que abrio tinha má cara, mas vi: no Altar-mór, um Santo, a que 

chamam Santo Estevam
1703

, que, embora um grande caracter, deve ser do sec. XV - no altar do 

cruzeiro à E. uma Senhora da 
1704

Piedade, do sec. XVI, razoavel e um S. Braz
1705

, de 0m45, 

razoavel - no altar da D. um S. Vicente
1706

, grande, que deve ser, tambem, / um sec. XV - na 

Sachristia uma grande Senhora Renascença
1707

, pouco perfeita, mas que offerece a originalidade 

de ter aos pés S. João Baptista offerecendo festas ao Menino, que está ao collo da Senhora e, 

finalmente, em uma arrecadação, à E. uma Santa Catarina
1708

, de 1m,00, de cabeça separada do 

tronco, sem corôa e, tambem, sem espada e cabeça de rei, mas com roda de navalhas, 

nitidamente gotica, do, ou da escola do, Mestre Pero, a primeira que vejo d'elle, muito 

interessante. 

Ceira - Em casa de um homem da terra, muito sardento, encontrado na parede de uma casa 

interior, restos de um retabulo
1709

 Renascença, de que se veem ainda duas pilastras e um S. João 

Baptista, mutilado. Visitado em 18-9-36. 

Villa Nova de Anços - Mais uma vez, em 18-9-36. Na Quinta de S. Thomé, a Senhora da 

Finisterra
1710

 continua sendo uma esculptura de primeira ordem. Já fim do sec. XV ou principios 

do sec. XVI, as pregas do manto fazem lembrar outras de Virgens manuelinas. O S. Thomé
1711

 

parece-me pouco apreciavel, d'esta vez. Tem na mão um cinto. 

Quinta de Baixo - De João Santiago Mattos. A Capella da casa, que só pude vêr por fóra e pelo 

buraco da fechadura, tem um portico manuelino simples, encimado por um escudo com 6 meias 

luas. No Altar-mór uma Senhora com Menino
1712

, grande, agradavel, talvez um seculo XVI. 

Cantanhede - Vista, mais uma vez, a Egreja Matriz, em 19 de Setembro de 1936. Nada de novo 

a dizer do S. Pedro, senão que continua sendo um dos mais notaveis exemplares do Mestre do 

Passa Piolho. O mesmo do retabulo da Misericordia e da Senhora e dos Profetas. O S. Pedro 

deve ter 1m,05. A pequena Sta. Luzia, de 0m,60, Mestre Affonso, é apreciavel. A Senhora da 

Nazareth está, agora, em uma das capellas da E. alta, e, em outra da E. baixa a Senhora da 

Piedade, de om,50 e a Senhora Renascença
1713

, de 0m,70. 

Ermida - A 5 kil. de Mira, na direcção da Tocha, por uma estrada má, mas que hade dar o leito 

para as ligações da Tocha com Mira. Povoação semi-maritima, de casas dispersas, em terrenos 

cultivados. Pequena Capella, da Senhora do Ó, que visitamos em 19 de Setembro de 1936. A 

povoação deve ser muito antiga, dada a incorrecção e epoca das imagens; mas sobre a porta 

lateral a data de 1757, em caracteres romanos. No interior muito modesto, veem-se, no altar: no 

centro uma Senhora com Menino
1714

, no braço esquerdo, de 0m,64, do Mestre do Caminheiro, 

com todas as caracteristicas das obras d'este homem: as pregas da frente, a posição e cabeça do 
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Menino, e a corôa da Senhora; bello exemplar, muito caracteristico e equilibrado, rasoavelmente 

colorido. Chamam-lhe a Senhora do Ó, mas a verdadeira deve ter desaparecido, ou tem-na o 

Padre guardada em casa (em Coimbra) - grande problema, que o S.N. procura aclarar. E que 

deve ter existido, prova-o o Anjo Anunciador
1715

, que está à D. do altar, pequeno Anjo, de 

0m,47, com feições goticas, nas pregas etc. mas de factura muito inferior aos conhecidos do 

Mestre Pero; em uma tira, la está escripto "Ave Maria". A E. da Senhora, um São Braz
1716

, de 

tosca factura popular, de 0m,50, curioso pela figura do paciente, de curiosa indumentaria. 

Está aqui, como que desterrado, O Pe. Julio Alves dos Santos, homem de boa figura e ar 

intelligente que nos dá um excellente almoço, e com o qual temos larga conversa. Gosta de 

receber visitas, e parece ser muito estimado. Foi Capellão do Conde das Felgueiras. Isto aqui é 

uma Capelania, dependente de Mira. 

Mira - Visitada em 19 de Setembro de 1936. Terra importante e muito antiga. Só vi a Egreja 

Matriz, mas deve haver capellas, que não tive tempo de procurar. Fundada, segundo uma 

inscripção da fachada, em 1690, mas deve tratar-se de uma reconstrução ou, então, talvez se 

trate, de facto, da sua fundação, pois se diz alli que a antiga Mira existia onde hoje está o 

chamado Casal de S. Thomé. Na frontaria uma Trindade, que é bem da epoca, porque, alem de 

estar já mutilada, não tem merecimento artistico. Na Capella do Sacramento, o Sacrario é 

encimado por um Menino Jesus
1717

, de pé, de 0m,30, muito perfeito e engraçado. No altar do 

cruzeiro, à D., um S. Thomé
1718

, de 0m,70, colorido, com o cinto, ou o que é, na mão; não é uma 

maravilha, mas interessante. Tem na cabeça um bicorne, porque parece que aqui teem a mania 

/de pôr chapeo aos santos. Este S. Thomé é o que estava no Casal de S. Thomé (Vêr adiante). 

No altar-mor, à E. um S. João Baptista
1719

, sec. XVI, agradavel, e, à D. sobre uma misula do 

grande retabulo de talha dourada, sec. XVII, um S. Pedrinho
1720

, delicioso, de 0m,60, replica, 

em ponto pequeno do S. Pedro de Arouca, legitimo e autentico Passa-Piolho, cambré, e de boa 

patine. As dobras da tunica, do seu lado E., um pouco partidas. Excellente exemplar. Vêr 

adiante. 

Casal de S. Thomé - Perto de Mira; a antiga Mira (?). Em uma capella chamada de S. Thomé, 

um Santo André
1721

, Renascença agradavel. Bem sabem que é este ultimo santo, mas continuam 

a dar-lhe o nome do primeiro. De 0m,70, colorido (Vis. 19-9-36) 

Febres - Entre a estrada de Cantanhede e Covões, para leste da primeira. Na Egreja, nada vi de 

interesse. 

Caniceira - Entre Febres e Covões. Na Capella principal, o exame feito por uma abertura da 

porta, nada mostrou de interesse. Mais adiante, uma pequena Capella de Alminhas, pelas grades 

da qual se veem, sobre o altar, uma Senhora
1722

 com Menino, em pedra a branco, ensaio tosco 

mas curioso, com a sua corôa direita, pregas do manto rigidas, e Menino, sem cabeça, sobre o 

braço D., de frente, de minusculas mãos postas. De 0m,40. E, ainda, uma outra imagem, 

colorida, de 0m,20, que parece ser tambem, uma Senhora
1723

 com Menino. 

Covões - Visitada em 19 de Setembro de 1936. Na Egreja parochial, no Altar-Mór, à E., o 

celebre Santo Antonio
1724

 de João de Ruão, sobre uma fraca misula de madeira. De 1m,50, 

interessante, mas, para mim, sem o merecimento de muitas outras produções suas; sobretudo, o 

                                                      
1715

 Sublinhado a vermelho. 
1716

 Sublinhado a vermelho. 
1717

  Sublinhado a azul. 
1718

 Sublinhado a vermelho. 
1719

 Sublinhado a vermelho. 
1720

 Sublinhado a vermelho. 
1721

 Sublinhado a vermelho.  
1722

 Sublinhado a vermelho. 
1723

 Sublinhado a vermelho. 
1724

 Sublinhado a vermelho. 



624 

 

tronco, acho-o muito grosso à frente, como que fazendo barriga. Está, alem d'isso reencarnado, 

com côres atrozmente novas, o que é um horror. O Padre não o comprehende, e tambem não 

comprehende que uma Senhora que esta no altar do cruzeiro, à D. e a qual diz elle que lhe 

affirmaram valer muito dinheiro, é uma Renascença decadente, sem valor. Em um altar à E. do 

cruzeiro, um S. Sebastião
1725

 de 0m,50, com a particularidade de, tendo, como os conhecidos, as 

mãos amarradas ao tronco, tem tambem ligado para elle, / por uma corda, um pé. Já do séc, 

XVI, mas curioso. À E. do cruzeiro, um retabulo Renascença muito historiado e sobrecarregado, 

repintado e, em frente d'elle, um S. Braz, de 0m,50 sem grande interesse. Sobre a porta lateral, a 

data de 1727. 

Fontinha - Pequena povoação perto de Febres. Na Capella, um lustre de vidros, de numerosas 

cores. Nunca vi nenhum assim. (Vis. 19/9/36). 

Botão - Visitada, mais uma vez a Egreja parochial, em 20 de Setembro de 1936. Confirmam-se 

as impressões anteriormente exaradas, A "Rosa Mystica"
1726

, que d'abito estava dentro de nicho 

envidraçado, está, agora, a descoberto, e pode ser bem examinada. Tem 1m,00 de altura, 

encarnação certamente do seculo XVII, com aplicações de massa, mas tudo discreto. Do typo da 

Senhora de Riveles de Taveiro, que possuo, mas ainda mais perfeita e cuidada. O Menino 

sentado sobre os joelhos da Senhora, virado para a nossa E. tem, na mão E., o Mundo, e a D. 

sustenta uma flor que aleva ao pescoço da Senhora; esta, como a sua mão D., apoia a do Menino 

contra si. Corôa e veo completo. Imponente, com todo o ar de magestade, que dá ao conjuncto 

uma extraordinaria nobreza. Exemplar que devia figurar em Museo e que, aqui, está 

inteiramente perdido para o estudo dos entendidos. Em um altar à D. um S. Braz
1727

, de 1m,20, 

de que não pude tirar melhor apontamento, mas que deve ser um sec. XV, muito interessante. 

Em outro altar da E. baixa, sob vidro, uma Senhora da Piedade, grande, sec. XVI, que se não 

percebe bem se é pedra ou barro. O Calvário
1728

 sobre o arco cruzeiro, colorido é interessante 

mas não tão caracteristico como os nossos. Os outros santos atraz mencionados continuam no 

seu logar. Não tive ocasião de investigar detraz do altar. 

São Silvestre - Visto, mais uma vez, em 20 de Setembro de 1936. O padre velho morreo, e 

agora não ha padre, vindo o de S. João do Campo. Vêr o que ficou dito anteriormente. 

A Sª da Piedade
1729

 da escada Renascença da E., é uma grande peça, de 1m,10 do mais puro e 

perfeito que podia fa/zer-se na epoca. Grande delicadeza de feições da Senhora, com seu veo 

emoldurando-lhe o rosto, do rosto de Christo, das mãos e de todas as feições, enfim. Uma 

perfeição. N'essa mesma capella, um Christo
1730

 em madeira, tamanho natural, de saio curto e 

cabellos naturaes, mas de factura que tem ainda bastante de gotico. Não irá talvez alem do sec. 

XVI, mas, assim mesmo, entre os poucos que restam entre si, é apreciavel. Ao lado E. da Sª da 

Piedade, uma Santa Luzia
1731

, de 0m,50, rasoavel. Na capella da D. a Senhora
1732

 com Menino, 

de 0m,60 tem-no sobre o braço D. e é um exemplar interessante. O Espirito Santo
1733

 deve ter, 

tambem, 0m,60. O S. João Baptista e o Sto. Antão (?) de traz do altar são boas esculpturas, o 

primeiro de 0m,80 (?), o segundo de 0m,50 (?). 

Souzellas - Visitada, de novo, em 20 de Setembro de 1936. Vêr o relato anterior. O Santiago, 

alto (0,90), esguio, é uma peça muito caracteristica do sec. XV. O S. Miguel
1734

 deixou a janella, 
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e está agora em um altar à D. A Senhora da Graça
1735

, em nicho à D. do arco cruzeiro, de 0m,90 

é um exemplar muito interessante, e, por agora, unico por o Menino estar em pé, sobre o joelho 

E. da Senhora. Parece ser do Mestre das Duas Manas, sobretudo pelo panejamento da parte 

inferior, mas o rosto, sem corôa, de sua origem, diverge do typo conhecido. Menos correcto que 

outros que conhecemos, é, em todo o caso, de grande interesse. Colorida. O Menino segura uma 

ave; o firmal da Senhora é sobre o rectangular, differente do conhecido. O S. Sebastião
1736

 do 

altar da E. baixa, foi reincarnado e assenta sobre madeira, mas é um bom exemplar de 0m,80, 

agora rosado e flamante, com faixa vermelha. 

Coimbra - Em 1 de Janeiro de 1937, visita à Egreja da Sª do Carmo na Sofia. Interessante 

revestimento de azulejo tapete, sec. XVII, de paineis notaveis, bem conservados. Em uma 

capella da E. baixa, conjuncto notavel de padrões diversos sobre o azul e painel de Sta. Maria 

Magdalena, tambem sec. XVII. No claustro, silhar de azulejo sec. XVIII, azul e verde, scenas da 

Historia Sagrada, desenhos como o dos azulejos da capella de Lamarosa, bem conservados. No 

corpo da egreja: o altar-mór, grande machina do sec. XVII com algumas telas interessantes, do 

nascimento e baptismo de Christo. Nas capellas / da D., da porta para a capella-mor, Senhora da 

Piedade
1737

, madeira, interessante, embora pouco perfeita, tamanho pouco menos do natural; um 

S. Bento
1738

, tamanho natural, madeira, e uma Senhora do Carmo
1739

, idem, bem lançado, bons 

panejamentos, boa pintura; notavel. A D. d'esta Senhora, uma Santa Martyr
1740

, de 0m80, 

rasoavel. O altar e armação d'esta ultima capella é mais notavel que os outros, pelo lançamento 

e perfeição da talha. Em uma capella da E. baixa, em gruta, com desenhos curiosos, uma Sta. 

Magdalena
1741

 deitada, bôa esculptura, embora restaurada. 

Na Sacristia um Enterramento
1742

 Renascença, não inferior ao do Museo Machado de Castro e, à 

entrada, uma tela estragada, atribuida a Josefa de Obidos. Na arrecadação as duas esculpturas
1743

 

em madeira, de 1m,00, encarnadas, que estive para adquirir. 

Ourentan - Visitado em 2 de Janeiro de 1937 - Egreja matriz. Na frontaria, Senhora com 

Menino
1744

, do Mestre Affonso, de 0m,80, completa, com corôa, interessante. Dentro, no altar-

mór, à E. outra
1745

 do mesmo Mestre, tambem completa, de 0m,70, colorida, embora mal, 

notavel. Na sachristia, um S. Braz
1746

, de 0m,50, completo, accentuadamente gotico, exemplar 

notavel; um Sto. Antão
1747

, um pouco maior, de 0m,60, tambem com feições muito 

caracteristicas d'essa epoca, e uma Sta. Luzia
1748

, do Mestre Affonso, talvez de 0m,50, mas cuja 

parte superior não corresponde bem com o resto do corpo. Aquellas duas imagens são do mais 

interessante que tenho visto.  

Em uma Capella, sobre a estrada, cujo interior não vi, na frontaria um S. Miguel
1749

, 

interessante. 

Em uma outra capella aberta, genero cruzeiro, um Christo, uma Trindade e uma santa com os 

peitos (?) em um prato; mas tudo mao. <Em frente da egreja casa nobre - 1739> 
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Cozelhas - Perto de Coimbra, no caminho de Lordemão. Visitei a cada do Sr. Santos, 

conservador do Museo de Mineralogia em 7 de Fevereiro de 1937. À entrada, à D. sobre uma 

columna uma Santa
1750

 de pedra sec, XV, de 0m,60, rasoavel. À E na parede da capella, uma 

pequena Senhora Renascença, sem valor. Alguns moveis, entre os quaes uma papeleira D. José, 

sem comoda, vidros dourados, com serviço de toilette Vista Alegre (?) etc. /  

1751
Pocariça - Perto de Cantanhede. Visitada, pela 1ª vez, em 8 de Fevereiro de 1937. Egreja 

parochial - Sobre a porta principal, a data de 1674; no arco que sustenta o côro 1777. Na capella 

mór, revestimento de azulejo tapete, azul amarello, de padrão raro. A capella tem tectos e arcos 

da Renascença avançada, existindo, tambem, outra capella do mesmo genero na nave à E . A 

egreja está em reparações. Tecto de bahu em caixilhos pintados de desenhos e cores simples, 

muito interessante, Dizem-me ser restauro de um Elysêo de Coimbra. Na Sacristia, dois grandes 

archanjos tocheiros
1752

 da altura dos nossos, menos perfeitos, mas, assim mesmo, muito 

caracteristicos (2 exemplares), sec. XVIII; um Santo André
1753

 do Caminheiro, muito 

caracteristico, de 0m,45; um Santo com livro
1754

, sentado, de 0m,35, curioso, boa epoca, 

tambem, e um alto relevo da Trindade
1755

, que deve ter pertencido a tympano ou fecho de arco, 

sec. XV. 

Foi terra rica, que conserva, ainda, algumas casas nobres, uma d'ellas perto da Escola, com 

sobrado saliente sobre alpendre, muito curiosa; não vêr as outras. Simões, presidente da Junta de 

parochia / e um Dr. Pereira Fragoso (?), que está escrevendo a historia da freguezia. 

Murtede - Muitas vezes por aqui passámos, sem a visitar. Foi a 1ª vez em 8 de Fevereiro de 

1937. Egreja matriz. Muito damnificada. No Altar-mór, à D. um Santo Antonio
1756

, de Mestre 

Affonso de 0m,90 tendo na base, em torno, alguns peixes, em relevo. No altar à E. do arco 

cruzeiro, uma Senhora da Piedade
1757

, do typo das nossas, sec, XV, grande, interessante, 0m,70. 

Em um altar À E. na nave, um pequenoS. Sebastião
1758

, de 0m,45, muito repintado, e um 

Christo
1759

 de madeira, de 0m,70 (a figura), que deve ser um seculo XVI, mas com certo 

caracter. No altar, fronteiro, à D., uma Senhora com Menino
1760

 com corôa, de 0m,60, que 

lembra o Mestre Affonso, mas rude, e um Sto. Amaro
1761

, com sua capela, cinto e rosario no 

cinto, de 0m,70, sec. XV, tambem, interessante. No altar do cruzeiro, à D. uma Senhora com 

Menino, vagamente M. Affonso, mas imperfeita, e um S. Martinho
1762

, de 0m,45 que é um 

amôr. Na sacristia, uma pequena Senhora de madeira, de 0m,25 com Menino e corôa, escultura 

popular. 

Mealhada   Capella da Sª do Livramento. A D. na estrada, quando se vem de Cantanhede. Pelo 

buraco da fechadura , vi um altar vazio. 

Lameiras de S. Pedro - Capella, dirigida por D. Mariana de Almeida, irmã do Alexandre de 

Almeida. No altar um S. Pedro
1763

 de 0m,90, sec. XVI, sem grande valor, repintado. 
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Pedrulha - Egreja parochial - Na frontaria, as armas do bispado de Coimbra. Muito damnificada. 

Em um altar à E, uma Senhora da Piedade
1764

, sec. XVI, interessante, que não sabem se é pedra 

ou madeira, nem é facil percebe-lo. Pelourinho damnificado, com uma cruz de ferro 

interessante. Em uma casa à E da rua de acesso à povoação, registo de Alminhas, muito curioso 

pelos seus dizeres: a azul com chamas amarellas. Em uma outra casa, da povoação, azulejo de 

Sto. Antonio, oval, com a particularidade de ser formado só por dois azulejos. Do alto, o 

panorama de cheia é formidável: a estrada dizem que é uma simples linha sobre a agua, cortada 

em sitios. 

Penella - Visitada, mais uma vez, em 9 de Fevereiro de 1937. / Vêr noticia, em outro logar 

d'este volume. 

Capella de S. Lourenço - Não entrámos, d'esta vez.  

Capella do Santo Christo - Pertence a uma hespanhola. Confirma-se a impressão alli lançada. 

Egreja matriz, ou de Santa Eufemia Acentuam-se as primeiras impressões. A Senhora do 

Rosario é um typo francez, que lembra a que tenho no quarto de cama, e veio do Norte; está 

assente em uma pianha com anjos que sae com a Senhora em procissão, mas não parece fazer 

corpo com ella. Na Capella Mór, um descanso de missal de madeira entalhada colorido à 

portugueza (esponjado etc) e uma grande cadeira, enorme de pau santo e coiro, com a tiara e 

chaves de S. Pedro gravadas, ornatos Luiz XV. Os retabulos do altar em talha são bons, embora 

repintados em côres esquisitas. A pia baptismal
1765

 é um exemplar interessante de gotico sobrio; 

na borda, parece ter ainda vestigios da inscripção em lettra gotica; pia de agua benta
1766

, tambem 

gotica, empastada. O Espirito Santo do tympano do retabulo da Capella da D. media da nave é 

um exemplar soberbo. Do lado E ao alto inscripção de 1548, com bellas armas da familia. 

Egreja de S. Miguel ou da Alcaçova - A Senhora da Missão lembra muito, nos panejamentos, a 

grande J. de Ruão do Museo "M. de Castro". Exemplar soberbo; côres sec. XVII, talvez, mas 

agradaveis; a corôa que tem é de folha, porque, de seu natural, a não tinha. No altar da E. baixa, 

em que está a Sta. Anna, está, tambem, uma Santa Luzia
1767

 Renascença historiada, agradavel. 

Na Capela da D. media, uma Senhora com Menino, sentada, em barro, apreciavel, de 0m,45, um 

Christo em pelle, que pode ser um sec. XVI, caracteristico, e um São Braz grande, sec. XVII, 

mas agradavel, sobretudo pelo rapaz que o acompanha. 

Acompanhou-nos, ainda, o sr. Maximino. Os panoramas continuam a ser admiraveis. Villa 

sympatica, caracteristica, e limpa. 

Sêbal (ou Sêbal grande) - Visitada em 10 de Fevereiro de 1937 (Com J. Nascimento). Terra 

pequena, pitoresca, perto de Condeixa. Vista de corrida. Perto da Egreja, uma casa nobre com 

grande pedra de armas.  

Egreja parochial - Deve ser, pelo menos do sec. XVI, attento a numerosa Renascença que 

contem; na sachristia, no lavabo, a data de 1706. No altar do cruzeiro à D um S. Braz
1768

 de 

0m,70, com o pequeno mais / perfeito que teem, elle e o Menino de frente; esculptura muito 

perfeita e caracteristica, acentuadamente interessante. No mesmo altar, do outro lado, uma 

Senhora com Menino
1769

, tambem sec. XV, mas com pouco caracter; aceitavel, em todo o caso. 

Perto um São Sebastião
1770

, que pretende ser ainda sec. XV (0m,70) mas pouco caracteristico. 

Do lado D. da nave, duas capellas Renascença, a de cima forrada a azulejo tapete, azul e 
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amarello, e outro só azul de rosaes e ornatos, tambem sec. XVII; retabulo e abobada Renascença 

decadente, de figuras pouco perfeitas, mas numerosas. A capella de baixo tambem com seu 

retabulo, ostenta, em estado de grande perfeição um forro de azulejo sec. XVII, typo caixilho, 

de cores azul, verde e amarello torrado, que vejo pela primeira vez; conjuncto muito 

interessante. Na Sachristia, que fica à D. sobre o arcaz, a um canto, um Santo Antão
1771

, de 

0m,80 com traços de M. Affonso, mas rude, e muito caracteristico, ao mesmo tempo; coloração 

já patinada. Ainda do mesmo lado, em uma arrecadação, um S. Paulo
1772

 Renascença, rasoavel, 

de 0m,80, e um S. Pedro
1773

, de 0m,80, rude, muito caracteristico. Em um altar da E. da nave, 

um Espirito Santo já sec. XVI, pouco interessante, de 0m,70, e uma Senhora da Piedade, já sec. 

XVI, de 0m,70, apreciavel. 

O Padre, que deve ter uns 30 e tantos annos, parece ser um tanto neurastenico; não apareceo. 

Dedica-se à agricultura. Verifica-se que todos estes logares, mesmo pouco importantes, teem de 

ser visitados. 

Coimbra - Convento de Cellas - Visitado, mais uma vez, em 10 de Fevereiro de 1937. 

Reparações diversas, limpezas etc. O claustro foi limpo e coberto; dos lados romanicos, parece 

só faltarem os capiteis que estão no Museo M. de Castro. A Senhora Renascença mutilada e 

gasta que alli estava, passou para o Museo, assim como varias <outras> peças Renascença, 

lambris etc. Em uma pequena capella à D. da Capella Mór um São Braz
1774

 de 0m,60, a que 

puzeram já olhos de vidro e completaram o baculo com madeira; ainda assim, é interessante. 

No claustro, esqueceo mencionar um baixo relevo
1775

, interessante. / de S. Christovão. Continua 

a capella-mór, a estragar-se o pequeno retabulo em madeira da Anunciação. Na sachristia, o 

conhecido retabulo em pedra, figurando na parte superior, o martyrio de S. João Bauptista, e, na 

inferior, o conhecido episodio de S. Martinho. Na porta de acesso para a portaria, onde estava a 

roda, e que é Renascença, a data de 1525. Sobre a porta de acesso à egreja armas e inscripção, 

com data, que parace ser 1530. 

Moinho da Matta (Visitado em 7 de Setembro de 1937). À sahida de Monte-Mór-o-Velho, para 

quem vai da Figueira, uma má estrada à E, que vae, por Gatões e Seixo, ligar à estrada de 

Cantanhede à estrada de Coimbra-Figueira pela Carapinheira (4 kilometros) 

Capella da Senhora da Paz, que é o orago e está representada por uma imagem sem valor. No 

altar da D. um Santo Antão
1776

 de pedra, de 0m,80, grosso e alentado, com seu capuz, bordão e 

porco, seculo XV, interessante, embora não dos mais interessantes. À D. do altar, um outro 

santo de pedra, muito popular com o corpo coberto de pelle, grossas e complicadas disciplinas e 

um lagarto como que a subir pelo muro; deve ser um S. João do Deserto
1777

, tosco mas curioso 

como documento iconografico. A obra do logar é, porem, um santo de pedra arrumado na 

sachristia, sobre o velho arcaz. Cham-lhe S. Baldroco
1778

, ou coisa parecida, e, de facto, veem-

se, ainda, na base, algumas letras que pertencem a esse nome. Soberbo exemplar de esculptura 

gotica, de Mestre Affonso. Deve ter uns 0m,90. Bem lançado, um tanto cambré, como o S. 

Pedro de Arouca, com o qual se parece muito na factura geral e estylo. Gorro, um pouco no 

genero do S. Sebastião da Louzã, barba comprida em ponta e caracoes por fora do gorro, bello 

panejamento, pés em bico, bordão em T e livro; coloração agradavel. Bella e classica esculptura 

do melhor que tenho visto d'este homem. O J. N. fez, de facto, uma descoberta interessante. 
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Monte-Mór-O-Velho   Egreja dos Anjos (7-9-37). Continuam as reparações. Foi tudo 

descascado. A Capella mór já não tem altar e o Diogo de Azambuja já está à vista, no seu logar. 

Tambem á vista outras capellas Renascença, já do começo da decadencia, / sendo mais de 

apreciar o retabulo na capella da D., do enterramento: figuras finas, embora não da melhor 

Renascença. Em uma capella do claustro, que está, tambem, a ser limpo, um Santo Antão
1779

, de 

0m,50, já a entrar no sec. XVI, aceitavel, com livro, bastão e porco. À entrada da egreja, de um 

e outro lado, paineis de azulejo, de 1m,30x0m,80, a azul e côr de vinho, representando S. 

Nicolau de Tolentino e S. Gonçalo de Lagos, datados de 1801; máo desenho. 

Quiaios - Nova visita em 10 (?) de Setembro de 1937. Não fui, novamente, à egreja, mas vi que 

no largo da terra, ha uma Capella da Senhora da Graça, que não pude ver por não estar o 

mordomo que tinha a chave. Vêr adiante,´ 

Louza - De novo em 11 de Setembro de 1937. De proposito para visitar a capella da 

Misericordia, o que se cumpre pedindo a chave no palacio fronteiro, que era de um visconde que 

deo o nome à rua. Em um altar à D., uma Santa Anna
1780

, em grupo de tres pessoas, a Santa, a 

Senhora sentada sobre os seus joelhos da E. para a D. da Santa, e o Menino, sentado sobre a 

Senhora, de frente para nós. Altura, talvez, 0m,60. O rosto, com seo veo, o tronco e os 

panejamentos da saia, muito bem tratados; algumas feições defeituosas, como o pé do Menino e 

a mão D. de Sta. Anna; a cadeira, bem, tambem. Esculptura interessante, mal colorida. 

Foz d'Arouce - Novamente, em 11 de Setembro de 1937. O Anjo
1781

 da frontaria da Egreja é 

quasi identico ao da capella dos Garrichos em Tentugal. Uma bella esculptura de Mestre 

Affonso, que merecia melhor applicação. 

Poiares - Visitada em 11 de Setembro de 1937. Egreja matriz. Na sachristia, à E arrumados em 

cima do arcaz, um São Sebastião
1782

 interessante, de 0m,60, e um bello Santo André
1783

, de 

0m,70, do Mestre Affonso, genero do S. Pedro de Arouca, cruz à frente, cabeça caracteristica 

sem passa-piolho, muito carregado de tinta. Esculptura acentuadamente marcada com o cunho 

do Mestre. 

Sta. Maria da Arrifana - Na mesma data. Um pouco mais adiante de Poiares. Povoação muito 

antiga, cujos antece/dentes convem procurar. Em frente da Egreja, à nosa E, uma porta com 

dintel gotico, com inscripção nésta letra, que não pude decifrar. Tambem na parte exterior da 

egreja, à D., existe uma inscripção mais moderna. No interior, no Altar do cruzeiro à E., ao 

centro uma boa esculptura em madeira da Senhora da Conceição
1784

, 1m,10, do sec. XVII ou 

XVIII, bem estofada, estando a meia lua collocada, sobre o mundo, em posição invertida, em 

contrario das usuaes: . Ainda no mesmo altar, uma Senhora com Menino
1785

, de 

0m,80, com flor e pombinha, cavada, rasoavelmente pintada, do fim do sec. XV e um São 

Braz
1786

 menos interessante. No altar do cruzeiro, a D, ao centro, uma outra imagem da 

Senhora
1787

 em madeira, sobre anjos, de 0m,70, talvez do sec. XVI; uma Santa Martyr
1788

 de 

palma e livro de 0m,60, sec. XV, de bons panejamentos, mas má pintura; e um São Sebastião
1789

 

de 0m,70, interessante. Sobre o arco, um Calvario, cujo Christo
1790

, muito mais antigo que as 
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outras duas figuras, tamanho natural, embora tenha já os pés sobrepostos, segundo o normal, 

apresenta feições de ser um sec. XV. O saio chega quasi aos joelhos, embora mal definido. Por 

uma parte da carnação que está deslocada, supôr-se-hia que é coberto a pele, como os 

hespanhoes, que conhecemos. 

Pomar das Brancas - De regresso de Poiares, capella pequena em um alto, à E. da estrada, sem 

nada de interessante. 

Figueiró do Campo - Visitada em 14 de Setembro de 1937 (3ª feira). Em uma estrada que vae de 

Alfarellos a Condeixa. Egreja parochial: um S. Thiago e um Sto. Amaro
1791

, de 0m70, sec. XV, 

mas pouco caracteristicos; o primeiro melhor do que o segundo. No alto, ha uma casa-solar, que 

parece ter capella, e conviria visitar. 

Belide - Na mesma data, e estrada. Egreja parochal - Invocação da Senhora das Neves
1792

, 

grande esculptura, no altar-mór, de 1m,10, mal colorida, Renascença decadente, traços grossos, 

mas equilibrada e interessante. Veu em pregas sobre a testa; o Menino do typo normal. 

Sebal Grande - Visto, mais uma vez, em 14 de Setembro de 1937 (Terça-feira). O Padre 

ausente. Egreja parochial. Continua a ter sempre aberta a porta da E alta, mesmo ao lado do 

altar. O S. Braz
1793

 do Mestre Affonso, como os dois que temos, continua a ser uma peça de 

muzeo, mas a creança, não tem / a lingua de fora. O Santo Antão
1794

, rude sempre, mas 

caracteristico. O São Pedro
1795

, parece, pelas barbas encanudadas, semelhantes ao São Thiago 

do Museo de Coimbra, ser um sec. XIV, Mestre Pero, talvez. Curiosa a disposição do manto que 

fecha sobre o peito por um dispositivo em charneira, como o Mestre do nosso S. Braz. 

O São Sebastião
1796

, do altar do cruzeiro à D. sec. XV é curioso pela disposição da cabelleira 

que está disposta em duas grandes massas, à D. e E. com repos apertados. O antigo lustre, ainda 

no seu lugar, é um exemplar curioso de composição portugueza: madeira a cores, hastes de 

arame, folhas de metal etc; fóra de uso. Typica esta egreja. 

Antanhol - Visitada em 14 de Setembro de 1937 (Terça-feira). Egreja parochial. No altar do 

cruzeiro, à D. um Santo Antão
1797

, de 0,90, má pintura, de cabellos e barbas frisadas, bastão 

partido, porco à parte, com campainha ao pescoço. Tambem um S. Sebastião
1798

, de cabelleira 

classica. 

Villa Pouca de Sernache - Fui lá, julgando que se tratava de V. P. de Taveiro, em 14-Set-37. A 2 

kil., má estrada à E, depois de Sernache (indo para Coimbra). Existe uma capella, que não 

pudemos vêr. 

Ermida - Nova visita em 17 de Setembro de 1937 (Sexta-feira). Vêr itinerario. Capella. Os 

mesmos santos. A Senhora é bem um Caminheiro, embora rude. O Anjo
1799

 da Anunciação, 

pequeno, popular mas muito curioso; azas trabalhadas, e da sua D. partida na parte inferior. 

Villa Pouca do Campo - Visitada em 18 de Setembro de 1937. Capella da terra. Na sachristia, a 

D. da capella mór, quatro imagens em pedra: Senhora com Menino, sec. XVI, Espirito Santo, 

idem, uma outra pequena, tudo sem grande interesse; e um Santo
1800

 com bastão, e rosario, de 
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0m,60 de certo interesse. Deve ser ainda um sec. XV ou começos do XVI; o castão do bordão 

como de ramos de arvore, com entalhes. 

Coimbra - Em 18/9/37 - Capella da Sra. do Amparo, às Lages. Na entrada da "corredoura", a D. 

ao alto da ladeira, uma capella / Renascença, muito avançada. Abobada em caixões com relevos 

diversos, de pouco merecimento. No altar, em talha já pintada de branco, um Christo sec. XVII, 

mal feito e outras coisas de pouco valor. A talha, um tanto damnificada, de pouco valor. 

Condeixinha - Visitada em 18 de Setembro de 1937. - Capella da casa do Dr. Bacellar. No altar-

mór, ao centro, uma Senhora com Menino, de Mestre Affonso, de 0m,70, já sem corôa, mas 

muito interessante e à D. um S. Miguel, boa epoca, como os conhecidos, de 0m,60, muito 

interessante. No alto, uma pequena Sta. Catharina
1801

, de 0m,45, que não pude examinar de 

parte, mas muito aceitavel. Sobre a parede exterior de uma casa da rua principal, chamada da 

Condeixinha, nº 41 um retabulo de azulejo polycromo, de entre janellas, de 5x14 azulejos, 

muito interessante. 

Ameal - Egreja matriz - Visitada, mais uma vez, em 2 de Janeiro de 1938, para verificar as 

antigas impressões sobre os santos arrumados. Continuam em uma arrecadação da E. baixa; 

esculpturas e banco, Renascença decadente, sem qualquer valor. Á E. alta uma capella com arco 

Renascença de 1627; mais abaixo, um outro arco, idem, de 1700. A porta principal da Egreja, 

arco ogival como o de Mourão e Tentugal. 

Arzilla - Egreja matriz - Visitada, pela segunda vez, em 2 de Janeiro de 1938. Sobre o arco 

cruzeiro, a data de 1672. Em uma arrecadação, à E. uma Senhora, de 1m,00, colorida, 

Renascença decadente sem interesse. 

Taveiro - Egreja Matriz - Visitada, pela primeira vez (?) em 2 de Janeiro de 1938. Torre sineira 

separada do corpo da egreja. Na frontaria, no alto, uma data, que começa por 17.... No interior, à 

E. capella dos Taveiro; à D. uma dos Cunhas, ambas com brazão. Santos arrumados, sem valor. 

Sobre a entrada, antigo solar arruinado do Marquez de Reriz. 

Granja de Alfarellos - Visitada, pela segunda vez, em 2 de Janeiro de 1938. Egreja matriz. No 

altar-mór, a D. um Anjo Anunciador
1802

, com interessante cabelleira, genero cabeça citada de S. 

Sebastião, que temos. À E. Espirito Santo
1803

, interessante pelos ornatos das columnas da frente 

da cadeira. Em um altar da E, a Sª da Piedade já em outro lugar indicada: popular de pouco / 

valor, e uma Sª com Menino
1804

, sec. XVI, de 0m,50 interessante. Em um altar à D. um Sto 

Amaro
1805

 de 0m,70, razoavel. Outros santos, entre os quaes, uma Senhora grande, sem valor. 

Pereira - Capella à beira da estrada, com alpendre. Duas janellas lateraes da porta principal, por 

uma das quaes vimos, no altar-mór, de longe, uma Senhora da Piedade
1806

, que nos pareceo 

interessante. Necessário nova visita (2-Jan.1938). 

Tornei a visitá-la em 4 do mesmo mez, mas entrando. A capella está à beira da estrada, à D. de 

quem vae para Pereira, em um alto, e á vista da villa. Alpendre sobre a porta principal, e duas 

janellas quadradas aos lados d'ella. Tem o nome de Capella da Senhora do Pranto. Dentro no 

altar, em um vidro aberto com retabulo de talha dourada, uma Sª da Piedade, do tamanho e 

estylo d'aquella que o Nascimento comprou em Monte-Mór-o-Velho. Bello exemplar, sómente 

menos bem pintada que a nossa. Creio mesmo poder-se affirmar que os dois exemplares são 

eguaes como esculptura. Dizem pertencer à Misericordia do Porto, e que só de vez em quando 

alli se diz missa. 
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Pereira - Em 4 de Janeiro de 1938 voltamos a visitar a egreja da Misericordia e a Matriz. Na 

primeira, continua a mesma Senhora da Piedade
1807

 ja em outro logar descripta. A mão E. da 

Senhora e o braço E. do Christo são de madeira e estão já deslocados. Na matriz, as cheias e a 

humidade têm apressado a sua ruina. Curiosos os porticos e mais pedraria do seculo XVII ( o 

pulpito tem a data de 1595). Na sachristia, confirma-se a boa impressão da Virgem da 

Renascença
1808

. A Santa Catharina
1809

, motivo de disputa entre os Napoles e os Couceiro, 

continua na casa da D. É um exemplar interessante de Mestre Affonso, genero das Virgens e 

St'annas que conhecemos. 

Alfarellos - Egreja matriz - Visitada, pela primeira vez, em 4 de Janeiro de 1938. De 

interessante, só, na sachristia, um Calvario
1810

 de 0m,80, engastado na parede, com bordadura de 

portico manuelino; as figuras pouco perfeitas. 

Soure - Ermida de S. Matheus - Visitada, de novo, em 4 de / Janeiro de 1938. O S. Matheus está 

pintado de fresco. Os dois santos
1811

 que descrevi continuam em uma casa da E. sobre uma arca 

ou semelhante. 

Coimbra - Diversos: no largo do Ramal, painel de azulejo azul e branco, representando a Sª da 

Conceição: 5x11 ou 12 azulejos. Pareceu-me (vi-o à noute) que os azulejos são pequenos, mas 

bem pintados e bem esmaltados. 

Soure - Egreja da Misericordia - Visitada em 6 de Janeiro de 1938 - Miseria e abandono. Poucas 

imagens de madeira, sem valor; muitas telas, idem. 

Mira - Novamente na egreja matriz, em 7 de Janeiro de 1938. O S. Pedro, no altar-mór, à D. 

continua interessante. Por detraz do Altar santos arrumados, entre os quaes um S. Lourenço que 

não é mao. 

Ferraria - Visitada em 7 de Janeiro de 1938 - Na estrada de Cantanhede a Coimbra, na altura de 

Portunhos ha, à E uma estrada que vae a Cordinhã e Murtede. Seguindo por esta estrada e, a 

certa altura d'ella, contornando à E. chega-se a uma baixa onde está a aldeia da Ferraria. Logar 

agradavel, de bons ares, cercada, a curta distancia, por alturas arborisadas, que parece 

abrigarem-na dos ventos, e contribui, tambem, ao mesmo tempo, para a sua salubridade. Gente 

muito conhecida do Padre Julio, com quem fizemos esta visita. A Capella da terra, pequena e 

pobre, com alpendre à frente; sympathica. No interior, sobre o altar, à S. Senhora do Ó
1812

, a que 

chamam Sta. Marinha. É uma Renascença decadente, ou talvez mesmo já um século XVII, o 

ventre pouco saliente, mas observando a clássica posição das mãos, uma, a E., sobre o ventre, a 

outra fazendo o gesto conhecido da saudação. Sob o ponto de vista artistico, de fraco 

merecimento, mas interessante por continuar, alem do seculo XIV e XV, a série d'aquellas 

Senhoras. A D. um S. Miguel
1813

 que pretende imitar os do seculo XV, esculptura popular, mas 

com certa graça: alto, hirto, com seu escudo e cruz de Aviz, repintado, de 0m,90, talvez. A 

Senhora deve ter a mesma altura. 

Gente agradavel e acolhedora. Passeio a pé, agradavel, / atraz de pinhaes. 

Maiorca - Mais uma vez em 21 de Março de 1938. De regresso da Figueira, visitámos, aqui, 

uma capella do Senhor da Paciencia, à E. à beira da estrada, já dentro da povoação, e em terreno 

junto de um antigo palacio dos Maiorcas. No altar-mór, a E com um vidro, uma Senhora 

Sentada, genero Mestre Affonso e, embora mais pequena, do genero da que comprámos em 
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Riveles de Taveiro, no solar do alto. Sem coroa, que creio não tinha; o Menino sobre o joelho E, 

e na mão D. com os dedos juntos, genero Duas Manas, uma flôr. De uns 0m,60 de altura, 

colorida. Mais baixa e mais estreita do que aquella. Faz-se festa anual ao Senhor da Paciencia. 

Monte-Mór-o-Velho - Mais uma vez em 20 de Julho de 1938 (4ª feira) - Egreja dos Anjos - 

Continuam as reparações estando já patente o claustro e a galeria superior. Na capella do 

claustro onde está o pequeno Sto. Antão, referido em outro logar, vejo agora, tambem, um São 

João Baptista, de 0m,80, do Mestre Affonso com aureola e um manto sobre a tunica de pelle. 

Bom exemplar; colorido. Alguns outros santos no claustro e na capella da galeria. É n'esta 

capella, onde parece dizer-se agora missa, que está o S. Pedro sentado, que estava na capella de 

campo, chamada do Martyr Santo. Renascença muito estylisada, um exemplar de primeira 

ordem. Falta-lhe a mão D., ou melhor, esta mão está separada do corpo e mutilada. Um S. 

José
1814

, Renascença, fraca, de 0m,60. 

Capella do Desterro. D'esta vez, entrámos n'ella. O Sto. André continua no altar da D, da mesma 

feitura do de Tentugal, em alto relevo sobre uma pedra vertical; puro Mestre Affonso, e carinha 

sympatica, de muito bôa disposição. Na entrada para a capella, que se faz pela E lateral, um S. 

Bartolomeu
1815

 S. Homes Bonus, como diz a legenda: esculptura do fim do sec. XV ou principio 

do XVI, com pouca arte. Tem na mão D. uma tranca, de que só existem as argolas e na E. um 

livro. Tunica com lavores quadriculados, do typo conhecido, bigode e pera, como fidalgo. É o 

primeiro que vejo. De 0m,80. /  

Verride - Nova visita em 20 de Julho de 1938 (4ª feira) - Egreja matriz. Continuo a nada vêr de 

interessante. Capella do Martyr Santo  Ardeo e o S. Sebastião ficou destroçado, sendo 

substituido por um novo, do Porto. Parece que na arrecadação estão outros santos, vindos de 

capellas desafectadas. Já perto do campo, a Capella da Senhora Sta. Anna, que não pudemos 

vêr, assim como aquella. 

Pampilhosa (do Botão) - Afim de verificar o que o Dr. Virgilio Correia dissera de um Calvario 

que consta na Egreja Matriz, estivemos alli, mais uma vez, em 8 de Setembro de 1938. No alto 

do arco cruzeiro está, de facto, um Calvario
1816

, em pedra, mas já do sec. XVI, com moldura 

classica simples, interessante sem ser notavel. Na Egreja, em ruina, quando entrámos, estava 

collocado no seu logar um frontal de seda Luiz XV, com pequenos ramos vermelhos, 

interessantes. Capella de S. Joaquim e Sª dos Milagres. O interior interessante - embora 

moderno - por causa de um pequeno torreão que lhe puzeram à D. Construcção moderna: sobre 

a porta, a data de 1904. Dentro nada de interessante. Algumas casas da villa interessantes. 

Continua por vêr a Capella do Senhor dos Afflictos. 

Botão - Nova visita em 8 de Setembro de 1938 (5ª feira). A Egreja Matriz continua a ser das 

coisas mais interessantes que, no genero, temos visto. A Rosa Mystica tem o firmal muito mais 

trabalhado, e de maneira differente, dos de outras imagens do mesmo auctor. O Julio deve ter-

lhe tirado fotografia. O S. Braz é uma bella esculptura, tambem de Mestre Affonso, em ponto 

grande, aquelle que o Nascimento me vendeo. A Senhora pequena
1817

 do Altar da E. tambem é 

curiosa. Grades, alguns castiçaes, tudo, um conjuncto, muyto typico. /  

Outeiro do Botão - Em um alto, muito batido do vento. Perto da Capela, um freixo centenario, 

que a tudo tem resistido. Dentro d'ella, no altar, à E, o mesmo S. Pedro, que alli vimos em 1933: 

é do M
e 
Affonso do typo conhecido, um tanto maior e menos perfeito que o comprado a Saraiva 

Nunes, e de que ha, tambem, exemplares em Mira, Meãs do Campo, Pena etc. De altura, talvez 

0m,80. O S. Miguel
1818

 lá se conserva, tambem; é uma figura popular, de 0m,70, fino, bem 
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lançado, interessante, colorido. O edificio em mao estado. Esta segunda visita foi feita em 8 de 

Setembro de 1938 (5ª feira). 

Souzellas - Mais uma vez, na data supra. A Senhora
1819

 da D, do cruzeiro, que tem o Menino em 

pé sobre o joelho E. tem a parte inferior bem tratada, mas a cabeça é um tanto grosseira. 

S. João do Campo - Aproveitei uma ida do Bussaco para a Figueira da Foz para tirar a limpo 

um caso duvidoso. Felizmente, a Egreja matriz estava aberta e, com a lampada, pude certificar-

me de que por detraz do altar nada existe, salvo uma imagem qualquer, de barro, partida. A 

Senhora antiga, se existio, desapareceo já. Caso arrumado, em 8 de Setembro de 1938 (5ª feira). 

Quiaios - Em 11 de Setembro de 1938 pude visitar a Capella da Senhora da Graça. No alto da 

tribuna, uma Senhora
1820

 d'aquella invocação, de madeira, de 0m,60, do sec. XVI-XVII, 

delicadinha, manto com dobras symetricas, aos dois lados, cristo com fita pendurada, à maneira 

das Senhoras do Ó. Em altar à D. um S. Braz
1821

 de 0m,60, que quer imitar os conhecidos do 

Mestre Affonso, mas muito mais grosseiro. Interior muito abandonado. 

Figueira - Egreja de Sto. Antonio - Vi-a, mais uma vez em 20 de Setembro de 1938 (3ª feira). A 

Senhora da Boa Viagem (a)
1822

 é nitidamente, um seculo XVI, de artista pouco sabedor. Debrum 

executado com botões salientes, em remate. Na sachristia, dois paineis em madeira, sec. XVII, 

bem coloridos, representando a Anunciação e o Nascimento de Christo, de 0m,80 x 0m,80. 

Interessantes /  

Capella da Sª da Bôa Viagem - No caminho para a Serra do mesmo nome. Nada de interessante 

no interior. 

Goes - Visitada, novamente, em 23 de Setembro de 1938 (6ª feira). 

Egreja matriz. Como de costume, tinha a chave na porta lateral, mas a arrecadação, à D. da 

capella-mór, estava fechada e por isso não pude vêr, mais uma vez, os restos veneraveis da Sª do 

Ó, do Anjo da Anunciação, que alli devem continuar (Vêr nota anterior). É curioso como não 

reparei, da outra vez, na sachristia, por cima do arcaz, um Christo
1823

 em madeira que, apesar de 

repintado, grosseiramente, deve ser, pela altura do saio, que lhe chega aos joelhos, e na forma, 

pela forma porque os pés estão sobrepostos, a factura geral, uma produção do sec. XIV ou XV. 

Altura de 1m,50. É dos poucos da epoca, em Portugal. Deve observar-se que, exceptuado o do 

Alberto Silva, do Porto, e esse mesmo com certas anomalias, nenhum d'elles attinge a forma 

costumisada, a expressão, e o archaismo geral dos Christos hespanhoes da mesma epoca. Em 

uma capella à E. uma Senhora
1824

 em madeira, sec. XVI ou XVII, do genero da nossa maior, de 

manto caido aos lados, com a particularidade de descansar sobre meia lua e uma especie de 

dragão, de forma generica, bastante differente dos conhecidos. 

Ha em Goes outras capellas, que conviria examinar. 

Ainda na Egreja matriz: As obras concluiram, tendo sido refeita toda a cobertura, ou melhor, o 

tecto, em madeira, pintada a castanho. O tumulo do Conde de Sortelha é, de facto, uma bella 

machina Renascença, assaz pura. Na pilastra da D. em uma dos rectangulos lisos, as iniciais 

A.B., que parecem autenticos. No symetrico, do outro lado, uma data de 1600 e tal, que se vê ter 

sido alli aberta, e mal. 
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Arganil - Não encontro, n'outro livro, indicações de ter investigado aqui, embora aqui tenha 

passado, com certeza, aquando de uma visita à "Quinta do Mortorio", Dr. Ventura. Aqui 

estivemos, novamente, em 23 de Setembro de 1938 (6ª feira) 

Egreja matriz. Na frontaria, em um nicho, um Santo
1825

 em pedra, de 0m,70, tendo um livro na 

mão E, e um bordão na D. O manto, passado sobre o braço D., dobra-se em pregas bem / 

lançadas em angulos e outras linhas nitidamente goticas, boa patine. Uma boa peça, sec. XV. 

Dentro ha a notar: a armação do altar mór é de talha bem trabalhada e bem patinada; as 

columnas torcidas muito bem feitas. Tecto da egreja em caixão, dividido em paineis com 

pinturas mediocres. Na sachristia, um bom retabulo de 1m,70 x 1m, 60, de bôa esculptura, bem 

estofado e que, no genero seculo XVII é dos melhores que tenho visto. 

Capella de S. Pedro - a 2 kilometros da villa, na estrada transversal, que a liga à estrada da 

Beira. Monumento nacional. Edificio muito original, que deve andar descripto e comentado, 

mas não me recordo de ter lido sobre elle. Abre sobre o exterior por uma porta principal e duas 

lateraes, de forma ogival. O interior é de tres naves, separadas por arcos ogivaes, tambem, tres 

em vada serie. Na cabeceira tres capellas cujo acesso é, tambem, por arcos ogivaes. Exemplar 

de uma grande simplicidade, e nobreza ao mesmo tempo. Na janela do fundo da abside, ao alto, 

uma abertura, onde puzeram um sineta. Chão de tijollo. É aqui que está, sobre o altar, em pedra 

da capella principal, o tão fallado S. Pedro
1826

 de Arganil, a que se referiram o Sr. Ventura, 

Saraiva e outros. De 0m,60. Está sentado, tendo a mão D. levantada, com os dedos em bençao, e 

a E segurando as chaves, a que falta já uma parte. Tiara sobre ampla cabelleira que avoluma por 

detraz, em ondas largas; pregas bem lançadas e panejamentos bem tratados. Os lados da cadeira 

trabalhados em forma de claustro gotico. Uma boa peça, embora não chegue ao de Cantanhede, 

que é, até agora, o primeiro. Em outros lugares, duas outras imagens muito gastas e, por isso 

sem interesse. Na frontaria da capella, um nicho vazio, e, por cima, um escudo portuguez, já 

muito gasto. 

Coimbra - Egreja de Santa Clara a Nova - Visitada, mais uma vez, em 24 de Setembro de 1938 

(Sabado). Não vou descrever tudo o que n'ella pode ser notado, porque isso está feito em Guias 

de Coimbra. Entre as peças menos conhecidas, ha a apontar um Sto Amaro
1827

 / pintado, 

Renascença, como aquelle que temos na sala saída, mas menos delicado, de 0m,90, guardado 

em um armario, a E de quem entra da egreja para o côro de baixo; duas pequenas santas
1828

 de 

madeira, sec. XVII, de 0m,60, estofadas em altares do fundo d'esse côro; o claustro filipino, 

agora magestoso, desde que desapareceram, ou quasi, os militares; o Christo
1829

 de madeira, à E. 

de quem entra para o côro de cima, que deve ser um seculo XV; as taboas do sec. XVI dos 

altares aos lados d'uma porta; um crucifixo de madreperola sobre madeira, de 1m,00, em uma 

das vitrines d'esse coro; alguns tapetes de Arrayolos, notaveis pelas côres, matiz e patine; os 

paramentos, e, ainda, um pequeno Ecce Homo
1830

, em madeira, de 0m,60, sobre uma pianha, em 

um dos corredores. Não fallo já, é claro, no tumulo de pedra da Rainha Santa, nem dos dois das 

netas, que estão ao lado da grade do côro de baixo. 

Egreja da Esperança - Visitada, pela segunda vez, na data supra, mas confesso que, da primeira, 

só reparei em um prato de esmolas, de gomos, que já lá se não encontra. Egreja muito mal 

tratada. Não obstante, no alto da tribuna, uma notavel imagem da Senhora da Esperança
1831

, em 

pedra, fins do sec. XV, de 1m,50, talvez, sem corôa, colorida, lembrando, por certas feições, a 

de Leça da Palmeira, mas muito mais bem lançada, e delicadamente tratada. As dobras do 

manto caem, à frente, a juntar-se de uma maneira elegante. Exemplar notavel, a dois passos da 
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cidade, e dos sabios, e por todos elles ignorada. Em uma gaveta, paramentos, dos quaes alguns 

são de veludo, que não parece mao. 

Condeixa - a- Velha - Visitada, mais uma vez, em 8 de Abril de 1939 (Sabado de Alleluia). Os 

mesmos bellissimos cyprestes no adro. O lustre em ferro foi substituido por um outro, em vidro, 

muito pinderico. Que bestas! O Santo Antão
1832

 no altar da D. baixa, ainda lá está, é apreciável. 

Capellas Renascença decadente, uma d'ellas com a data de 1636. Revestimento de azulejo 

tapete, azul e branco, sec. XVII, que ainda conserva molduras e acabamentos. 

Tentúgal - Visitámos, mais uma vez, em 9 de Abril de 1939, a Capella da / Senhora dos Olivaes. 

A data de 1635 está em uma longa inscripção que corre sobre a parede da egreja. O presepio 

conserva, ainda, algumas figuras que são muito boas. Uma ou outra jarra faiança portugueza 

interessante. Desleixo e destruição. 

Meãs do Campo - Visitada em 3 de Abril de 1939, mais uma vez, a egreja parochial. Vendo 

bem, nenhuma das imagens é, verdadeiramente interessante, embora o São Pedro já no genero 

do Mestre Affonso. 

Coimbra - Capella da Universidade - Visitada, de novo, em 8 de Julho de 1939. Revestimento 

interior de azulejo tapete seculo XVII. Grandes e bellos paineis. Aos lados do arco, no alto, 

tambem em azulejo, as figuras de Adão e Eva. Nos altares lateraes; no da D. Senhora da 

Conceição
1833

 em madeira, estofada, de 1m,50, seculo XVI, interessante; no da E. uma Santa 

Catarina
1834

 com espada, mas sem a cabeça do rei nem roda de navalhas, tamanho natural, bem 

estofada, majestosa seculo XVII. Lampada em prata, sec. XVI ou XVII, como ar da custodia de 

Arfe, e um sacrario, idem da mesma epoca. 

Sebal Grande - De visita ao prior (vigario) Pe. Paulo Machado, em 10 e 11 de Julho de 1939. 

Egreja parochial. A mesma egreja sympatica e acolhedora, com a sua porta pequena, do lado, 

sempre aberta. O S. Paulo Renascença, decadente, está, agora, na escada da residencia do 

vigario. O S. Pedro e o Sto. Antão 
1835

, sempre sympaticos. O S. Braz
1836

 continua a ser uma 

bella imagem de Mestre Affonso. A capella Renaascença da D. interessantissima; o tecto que, 

como o resto, deve ser já um fim do sec. XVI ou sec. XVI [sic], colorido, notavel. O 

revestimento castanho, azul, branco e verde em azulejo caixilho deve ser um exemplar unico. 

No escriptorio do vigario uma corôa da Virgem, que se vê ter sido cortada. Fosseis do genero 

dos encontrados no caminho da Lamaroza. Diz o vigario que na região se encontram diversos 

vestigios da epoca romana. 

Sebal pequeno - Na mesma freguesia, e visitada em 10. Capella da terra. Orago Santiago. 

Pequena capella, cuja origem deve ser muito antiga, mas foi reformada, sem deixar vestigios de 

grande antiguidade. Nichos na parede do fundo, e lateraes; da esquer/da para a direita: Santa 

Barbara, São Thiago, S. João Baptista, Senhora Sentada e Senhora coroada
1837

. A primeira, sem 

valor. O segundo, bello exemplar do Mestre Affonso, de 0m,60, colorido, com bordão, partido 

em baixo, chapeo pouco alto, de abas reviradas com vieira, livro na mão E e bolsa em forma de 

corôa rectangular caída à E, tambem; muito interessante. O S. João Baptista, uma 

degenerescencia do typo Renascença conhecidos. A Senhora sentada, grossa molle de pedra, 

mal colorida, esculptura tosca, de 0m,90, na mão D. da Senhora um fructo mal definido, o 

Menino sobre o joelho E, com uma ave tosca na mão. Imitação popular das Senhoras sentadas 

classicas, do seculo XV. Lembra a Senhora da Piedade, de Tentugal, mas em mais grosseiro. 

Por fim, no nicho lateral da D., uma Senhora, de 0m,70, com restos de coloração e estylo Mestre 

Pero. Sapatos em bico, ligeiramente curvado para baixo, pregas como de costume, firmal, mãos 
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perdidas. Pescoço esguio e talvez um tanto gasto. Corôa cortada a certa altura. O ventre, um 

tanto proeminente, não é, contudo, o das Senhoras do Ó, não só porque não avulta tanto como o 

classico, mas porque se não vê, sobre elle, qualquer vestigio de ahi ter estado collocada uma das 

mãos. Particularidade de a mão E ter sustentado o manto, que sobre ella passava. Chamam-lhe, 

aqui, Santa Eufemia e é tradição ter sido encontrada em um pinhal. Exemplar interessante como 

tentativa de reproduzir o typo classico da epoca 

Casa solar da familia Marcolis [?]. Na estrada, e logar do Sebal Grande. De um andar, janellas 

sacadas, pedra de armas. Um pequeno atrio, com coisas antigas ou velhas e, sobre a estrada, 

uma serie de sallas. Nada de muito interessante, mas muitos e variadissimos restos de coisas 

antigas, e um ambiente de antiga casa rica, decahida do antigo esplendor. Cozinha que me faz 

lembrar a da Lamaroza. Quinta arvoresca: estreita rua de arvores de baixo, menos altas e 

magestosas que as da Lamaroza, mas grossas, em todo o caso, com cerca de 200 annos, em 

antigo. Matta com bons eucalyptos; um bom cedro. Recebeu-nos uma das proprietarias, D. 

Conceição, viuva de um general Corte-Real, do tempo do Sidonio (?). Solares e patrimonios que 

se dividem e desfazem. 

Avenal - Visitada em 11 de Julho de 1939 (Terça-feira) com o vigario do Sebal Grande. 

Fizemos a volta por Condeixa, por ser melhor / caminho. Região fertil, muito cultivada com 

interessantes pontos de vista. Capella da povoação. Em um alto, perto da casa da escola, onde é 

professora uma rapariga que nós encontrámos uma vez, na egreja do Sebal, e a quem démos 

20$00 para a egreja. Orago (?) S. Thomé, sec. XVI, muito decadente. Mas do lado E, um 

bellissimo São Thiago
1838

, de 1m,30, talvez, muito notavel. Grosseiramente colorido. Na mão D 

teria, talvez, o bastão, que desapareceo; na D. [sic] um livro. Bolsa a tiracolo, à D. com borlas 

pendentes e, sobre ella, uma vieira. Chapeo differente de todos os que temos vista, copa alta, 

com bordas dos lados e prolongado à frente, em pala; sobre a capa uma vieira. Panejamento 

interessante, bastante desconhecido, na parte baixa. Bigodes e tranças lateraes compridas. Não é 

um Mestre Affonso, lembra o S. Pedro do Sebal Grande, e talvez o São Thiago do M. Machado 

de Castro, que parece ser do Mestre Pero. Muito differente de tudo o que temos visto. 

Sobreiro - Visitada no mesmo dia. Propriedade dos Alverca, cujo solar arruinado existe perto. 

Boas varzeas, muita agua, que vem de Acabideque. Imagens sem interesse. A E um Sto. Amaro, 

Renascença decadente que à primeira vista escapa, mas que um segundo exame condemna. 

Coimbra - Egreja da Esperança - Visitada, mais uma vez, em 6 de Novembro de 1939 com 

Viana. A impressão colhida da Senhora da Esperança
1839

 é a mesma (vêr atraz). Em um altar à 

E., um S. Sebastião, de madeira, ainda de mãos atraz das costas, com feições e cabello curiosos. 

0m,80 talvez. 

Soure - Capella da Senhora do Bom Sucesso - Em um alto, à D. de quem vem da Vinha da 

Rainha. Capella reformada, mas tendo ainda, a poente, um alpendre da construcção mais antiga. 

No altar, a Senhora
1840

, em pedra, coroada, pintada, o Menino sobre o braço E. virado para fóra. 

É já um século XVI, sapato redondo, mas interessante. De uns 0m,80 de altura. Estylo pouco 

puro, mas imagem muito digna de nota (10-11-39). 

Casa Velha - Pequena povoação, pouco antes de Soure, / em uma estrada à E, de quem vem de 

Vinha da Rainha. Visitada em 10 de Novembro de 1939. Um pouco adiante da povoação, em 

um alto, não longe da estrada, uma capella pequena, onde se não diz missa mas, somente, parece 

que na Pascoa, se faz uma qualquer festa de egreja, com offertas ou presentes, destas que se 

vendem patos em uma armação de madeira. No altar, à E. um S. João Evangelista sem valor; à 

D., um S. Sebastião
1841

 pequeno de membros robustos mas com a cabeça de bom estylo. E, ao 
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centro, uma primorosa e adoravel imagem da Senhora com Menino sobre o braço E., de uns 90 

centimetros. Bem lançada, cambré, panejamentos muito bem tratados, caindo o manto em bico à 

frente; mãos delicadas, rosto formoso, corôa de flores metidas a que falta uma d'ellas; pés em 

bico, um tanto encobertos. Elancée, trabalhada por detraz, é um exemplar notavel. Tem seu quê 

de Mestre Affonso, mas muito mais delicado; lembra, em ponto grande, e mais perfeita, uma 

pequena, a verde, que me vendeo o Nascimento. Em uma arrecadação, à E um Christo
1842

 em 

pedra, tosco, mas com certo caracter; talvez sec. XV ou XVI. A Senhora é um sec. XV, do 

melhor: Senhora das Neves
1843

. 

Penacova - Visitada, mais uma vez, em 12 de Novembro de 1939. Egreja matriz. O do costume, 

mas melhor apreciado. A Senhora
1844

 renascença com o Menino em pé sobre o braço esquerdo 

não é grande coisa; de resto a muita Renascença que aqui se vê tem pouco valor, apenas o 

retabulo grande da Sacristia, 1m,20 por 1m,30, com restos de coloração e mostrando, de um 

lado, o Descimento da Cruz e, do outro, a Visita dos Reis Magos, apesar de não ser excellente é, 

em todo o caso, aceitavel, apreciavel, mesmo. Um outro pequeno retabulo, o Christo e a 

Madalena, muito estragado, era, na sua primitiva, aceitavel, tambem. Na capella D. alta a 

imagem em pedra a que chamamos Sta. Marta, parece ser antes, com o seu bastão e manto 

clarissa, uma Sta. Clara; como não tem já a mao E, não é facil identifica-la: lembra a Amelia 

que quizeram ver uma Sta. Izabel. O Christo em pele já não está no vão do altar-mór. /  

Capella da Senhora da Guia - Perto do Preventorio. Deixou de ser capella, e foi substituida por 

uma outra nova, que faz parte do edificio geral, mas o que eu já não vejo é o Sto. Antão, que 

estava na primeira e n'esta se não encontra. Apesar delle aqui estar uma Senhora, vestida, talvez 

roca, que dizem ter vindo da capella antiga. Como, segundo dizem, ha uma outra capella 

interior, que pertence ao hospital, talvez la o tenham posto, não vi esta ultima. Se o Sto. Antão 

deixou Penacova, deve estar em casa do Dr. Barreto. 

Lorvão - Nova visita ao Convento em 12 de Novembro de 1939. No corpo da Egreja, a Senhora 

da Vida
1845

, cada vez mais interessante; é notavel o a encarnação, que é do século XVII, se tem 

conservado bem. Muito original; continuo a considera-la exemplar unico, mas aquella amplidão 

da cabeça e corpo do Menino faz-me lembrar outras imagens, vistas não sei onde. Em um outro 

altar, um S. Braz
1846

 em madeira, sec. XVIII, com mitra de pano, boa esculptura, com a 

particularidade de o Menino aos pés do Santo ter, a sair-lhe da boca, muito bem esculpida, a 

parte anterior de um sapo. Será allusão à doença "sapinhos", que a Amelia diz atacar as crianças 

de mama? O cadeiral não está peor do que estava. As tres grandes lampadas em prata, 

continuam a ser muito interessantes. Dois Tapetes de Arrayolos, bastante estragados; e sob a 

cadeira do Padre, à E puzeram o bocado do tapete persa que foi cortado do grande que esta no 

muzeo. Diz o Sacristão que foi só para a festa, e que vae ser guardada! Na sachristia, que está 

agora mais limpa, mas onde continuo a não vêr, nem o tabuleiro de madeira, nem a almotolia 

louça do Japão, observo agora um Christo grande
1847

, que embora menos caracteristico que 

outros, pode muito bem ser um seculo XV; a expressão dolorosa da face é muito apreciavel. No 

chamado Muzeo, lá está o tapete persa, exemplar interessante, bastante grande, a Senhora em 

prata, que dizem ser sec. XII, mas me parece um sec. XVI, de rosto esmaltado, pequena; alguns 

paramentos sec. XVII e XVIII; a custodia grande / de prata dourada; um frasco de vidro com 

cantharidas (!); reliquias diversas em cofres ou em braços, ou outras formas de 

acondicionamento; alguma faiança; alguns quadros e paineis sem grande valor, e ainda, duas 

imagens em tamanho natural, em madeira, logo à entrada da porta, de S. Bento e S. 

Bernardo
1848

, que devem ser ainda seculo XV ou transição para o XVI. Estofadas, ambas, o S. 
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Bento, sobretudo tem uma feição gotica muito accentuada e excellente expressão de quem váe 

fallar; notaveis, sobretudo, esta ultima. 

Em uma das galeiras superiores do côro, um Christo
1849

 de tamanho medio, madeira, que 

tambem não parece mao. 

Os claustros foram beneficiados, e estão, agora, menos arruinados do que estavam. 

Mira - Nova visita em 11 de Agosto de 1940 (Domingo) - Egreja parochial - Lambris azul e 

branco com ramos de remate superior a côres. Na sachristia, Christo em madeira
1850

, seculo XVI 

(?). - Talha da capella mór, interessante. Na arrecadação, nicho Renascença. Detraz do altar-

mór, lanternas em folha, interessantes, desprezadas. 

Figueira da Foz - Museo Municipal: visitado, novamente, em 14 de Agosto de 1940. Dizia-se 

que estavam arranjando nova arrumação e catalogação mas, n'este particular, não lhe vejo 

mudanças sensiveis. Algumas pedras recuperadas nos ultimos tempos: A Sta. Ana, de Tavarede, 

de pé, sempre muito curiosa; um Anjo d'Anunciação, de Buarcos, blusado; S. Estevão e S. 

Sebastião, pequeno de Quiaios, tudo sec. XV; Sto. Aleixo, de Sto. Aleixo; S. Paio de Tavarede, 

sec. XV; Menino Jesus, da Brenha, sec. XV; Senhora com Menino com corôa. sec. XV; um 

busto de S. Sebastião
1851

, idem. Dois Arrayolos, sendo um incompleto. Vê-se que o director tem 

andado a procurar, pelas aldeias. 

Sebal Grande - Novamente, em 20 de Agosto de 1940 (Terça-feira). Ha sempre surprezas, e 

quanto mais se olha, mas falta para vêr. Decobre-se, agora, que o Christo
1852

 do altar à D. do 

cruzeiro, é de pedra e é inteiriço com a cruz. O corpo não deve ter menos de um metro e 

quarenta (1m,40), foi encarnado, parece que ha dez annos, mas tem uma expressão muito 

apreciavel; braços hirtos, quasi horisontaes, cintura estreita, tronco seco com signaes de entalhe, 

saio pequeno, com laço de lado, mas este assaz conciso para poder pôr-/se a imagem no fim do 

seculo XV ou principios do XVI. O que é mais notavel é ser em pedra, porque não me lembro 

de vêr outro n'estas condições, d'este tamanho. Diz o Pe. Machado, que o examinou na minha 

presença, que uma parte dos cabellos é de cortiça, provavelmente para avolumarem mais a 

cabeça; que faz corpo com a Cruz, e vê-se que a parte superior, vertical, d'elle é um acrescento 

em cartão ou coisa parecida, ou seja, esta cruz é como a da capella do Sacrario de Tentugal. A 

cruz parece estar encastoada em uma base qualquer de pedra e a talha do altar foi-lhe, sem 

duvida, aplicada, por cima, mais tarde, porque os dedos de uma e outra mão, nas pontas, estão 

cobertos pela madeira do quadro. 

Sente-se que esta egreja do Sebal deve ter sido muito importante, mas foi muito refeita, e 

estragada. As capellas Renascença não são uma maravilha, mas, em seu genero, muito 

aceitaveis, dentro do periodo de decadencia, a que pertencem. Houve uma outra, tambem 

revestida a azulejo, hoje inteiramente desfeita. Os dois bancos de espaldar pintado à portugueza, 

com albarradas etc, bem observados, são interessantes; um d'elles o que está na egreja, tem a 

data de 1624. Valia a pena restaura-los. Vejo dois lavabos, em lugares differentes: em um a data 

de 1706, em outro a de 1734. 

- Uma nova visita ao Museu alguns dias depois d'aquella, para fazer um inventario mais 

minucioso. 
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Não encontrei O Santo Antonio em madeira, notavel (ver Liv. 1º, pag. 8) muito carcomido, sec. 

XIV ou XV, que tinha o nº 4.813. 

Vê-se que o novo Director Antonio Victor Guerra, tem conseguido muitas novas acquisições. E 

possivel que todas aquellas a que elle não poz numero, estejam somente em deposito. 

Monte-Mór-Velho - Egreja Matriz (Vêr Liv. 1º fol. 4). Visitada, novamente, em 1 de Setembro 

de 1940 (Domingo). O crucifixo em madeira, do altar da D. já lá não está, mas na sacristia, em 

cima de um armario (!). O S. Sebastião não me pareceo, agora, grande coisa (vêr adiante). 

Parece terem feito novas pesquizas na capella do tumulo, estando a descoberto uma sepultura 

antropomorfica; vimos, restos de ceramica e de azulejo hispano arabe. Interessantes os arcos em 

ogiva da nave. N'esta egreja reunem-se, segundo se diz na fachada as paroquias de Sta. Maria da 

Alcaçova e de S. Martinho, Reforma de 1880. Conviria examinar o Crucifixo de madeira (vêr 

adiante já examinado). /  

Districto de Setubal 

Almada - Egreja Matriz. Visitada em 29 de Novembro de 1936. No corpo da egreja 

revestimento azulejar tapete sec. XVII notavel; em uma capela silhar polycromo sec. XVIII; na 

capella-mór gótica, silhar azul, vida de S. Thiago. No cartorio, Sta. Anna
1853

 sentada em pedra 

de 0m,60, com Senhora; e uma meza com pedra da Arrabida. Lembrei-me de que esta imagem 

não era uma perfeição (14/2/48). 
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Setubal - Egreja de Jesus - Corpo da egreja, paineis da vida de Sta. Clara a azul. Na crypta, 

azulejo hispano-arabe, grande e pequeno, de typos notaveis. Galeria de quadros, necessitados de 

restauro, de Gregorio Lopes. 

Azeitão - Villa Nogueira - Em 4 de Abril de 1937. Chafariz dos Pasmados, de 1787. Pelourinho, 

interessante, Na Egreja uma Senhora em altar à E. de barro esmaltado, italiana; alguns restos de 

paramentos. Dizem ser do sec. XIV, mas as datas, que aparecem, são só 1522 no pulpito, 1726 e 

1828. Um Christo de madeira
1854

 sec. XVI e um outro de marfim, interessante, sec. XVII. Na 

Egreja da Misericordia, um tapete Smirna, rasoavel e um Christo, sec. XVII, de marfim, de 

0m,80, notavel. Nos arredores, capella das Necessidades de 17... Dentro a Cruz das Vendas (Vêr 

Guia da B. Nacional) com a inscripção, em gotico, "Por serviço de Deus Vasco Queimado de 

Villa Lobos fidalgo y cavalleiro da casa delrey D. Duarte Mº (mordomo?) que foi do infante D. 

Pedro y camareiro y do conselho dos Duques Filipe e Carlos de Borgonha mandou por aqui esta 

cruz - era de iiiiclxxiiii annos rogue a Deus por sua alma." 

Setubal - Em 8 de Fevereiro de 1948 (Domingo de Entrudo) na ida para Beja, rapida paragem 

para vêr, de novo, o Convento de Jesus. A restauração dos "Monumentos Nacionaes" está 

terminada, não se se bem se mal, porque, depois d'ellas feitas, perde-se a memoria do 

antecedente. Pinaculos exteriores ainda muito verdes, ou seja, brancos. O interior está muito 

escarguejadinho [sic], como é de uso elles deixarem as coisas. Azulejos hispano-arabes no 

frontal do altar-mor < e em outros lugares > e na crypta, estes muito curiosos, grandes e 

pequenos, de padrões varios, alguns com letras. Não lhes tinha feito mal uma limpeza 

cuidadosa, e melhor tratamento, porque parte d'elles está salitrada. Deixaram as coisas mal 

acabadas, e quem fica, em geral os illustres representantes do conhecido clero portuguez, com 

nada se importa. Tenho uma ideia muito mais elevada (como frequentemente me acode de que 

aos outros), d'estes azulejos, / mas ha, de facto, n'elles exemplares notaveis. Conservaram uma 

parte dos silhares de azulejo com passagens da vida de Santa Clara e suprimiram outros. 

Claustro sem nada de especial, que parece servir, nas dependencias, a hospital. 

Alcacer do Sal - Castello (Vêr Guia da Biblioteca Nacional). Deve ter sido muito forte e amplo, 

mas pouco resta d'elle; notam-se varias pedras de muralhas, mas excertos e separados uns dos 

outros. A Amelia pensa que pode ainda restaurar-se, mas eu não acho. 

Dentro d'elle, estão as ruinas do mosteiro de Aracoeli e da sua egreja, de que nada de 

interessante subsiste. No chão, um capitel visigotico que admira estar alli, havendo na terra um 

pequeno museo. O capitel é de dimensões bastante grandes, e não está longe d'elle a respectiva 

columna. Interessantes as cegonhas, com o seu matraquear, em grande numero. Dentro do 

recinto amuralhado, a Igreja de Santa Maria do Castello. Grimpa de ferro na torre, um Anjo 

voando, tocando trombeta. Segundo o Guia B.N., é edificio (romanico) de transição do sec. XII 

para o XIII, mas com poucos vestigios da sua epoca. De tres naves, arcos de volta inteira, 

columnas cylindricas, e bellos capiteis de motivos vegetaes. Na E. Baixa capella Renascença, 

com tecto artezoado, silhar azulejos seculo XVII, azul, amarello e verde, com anjos e meninos, 

genero "gotico", exemplar verdadeiramente notavel! (Quem quizer escrever a historia do azulejo 

em Portugal, muito terá de percorrer e de estudar!). Fecha a capella uma grade de ferro forjado, 

provavel seculo XVII, com cimalha de anjos, interessante. Capella D. Média com porta ogival 

e, ao fundo, na parede, um Christo
1855

 em madeira, um muito caracteristico seculo XV, de cerca 

de 2m,00, saio horizontal, estreito. Colorido em branco mate, sem imagens de outras notas de 

côr. Pés  como fica indicado; braços em angulo, tronco com a ossatura vincada; 

corpo, no conjuncto, pouco contorsionado, mas, como disse, bem caracterizado. Outra capella 

com azulejo sec. XVII, em pinha. No cruzeiro, à D., altar com revestimento completo em 
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madeira acharoada e vermelho, exemplar que eu ainda não vira. Campa de 1574 e outras. 

Pulpito em talha, descansando sobre um Anjo em pé. Batedor da porta lateral, apreciavel. / 

Egreja de Santiago - Grande, vasta, as paredes cobertas, até ao alto, de azulejo azul e branco, 

sec. XVIII, representando scenas da vida do orago. Nos vãos das janellas, no alto, 

verdadeiramente bellas as grandes albarradas dos seus vãos, no mesmo azulejo. Uma campa 

com escudo sobreposto à cruz de Santiago, crecente e arruelas. Evidentemente, uma reforma 

relativamente moderna de muito mais antiga fabrica (D. João V, diz o Guia). 

Museo Archeologico - Um pequeno museo, como outros que temos visto em terras pequenas, 

que revela muito interessa por parte de quem o iniciou e o mantem, mas que poderiam ser 

consideravelmente augmentados, porque, segundo dizem, e bem se comprehende, todos os dias 

estão aparecendo vestigios da ocupação romana, e outros restos de epocas passadas. 

Estabelecido na antiga egreja do Espirito Santo (vêr Guia): inscripções arabes, pedras romanas, 

anforas e, n'este capitulo, um grande recipiente em barro, largo e baixo, romano, tambem, sem 

duvida; interessantes prehistoricos, armas e bolas, lucernas e muitas outras coisas, sem grande 

cuidado de disposição, e, é evidente, sem catalogo ou simples relação d'ellas. Notavel a janella 

manuelina geminada (vêr Guia) da parede do Museo.  

Estivemos em Alcacer em 8 de Fevereiro de 1948 (Domingo de Entrudo), aqui almoçámos, mas 

faltou-nos vêr a Misericordia, entre o Museo e a Egreja de Santiago, o Convento de Santo 

Antonio e, com mais importancia, ainda, no alto do morro, para alem (Oeste) do Castello, a 

Egreja do Senhor dos Martyres (Vêr Guia). 

Torrão - Em 8-2-48. Na estrada de Alcacer a Beja, pequena villa, ja muito alentejana, casas 

brancas com suas chaminés caracteristicas, gente que não pede esmola e crianças limpas e bem 

parecidas. A Egreja matriz, de 3 naves separadas por arcos em ogiva; portico manuelino. O Guia 

falla de azulejo azul, branco e amarello, de que se não vendo bem, mas deve referir-se a azulejo 

de tapete, seculo XVII. 

Canha - Visitada em 15 de Agosto de 1915 (2ª feira), na viagem de Lisboa a Elvas. À beira da 

estrada, que atravessa a villa, uma capella que não visitamos. A egreja parochial está mais 

abaixo. Esta villa é muito antiga, pois, segundo o Guia, teve foral de D. Affonso Henriques, mas 

não vemos n'ella nada d'essa antiguidade. 

Egreja parochial - Em uma capella da D. alta, fundada por um Joao Antonio Gonçalves, está a 

sua campa, com a data de 1589. Forro de azulejo sec. XVII, branco em teia verde; de onde em 

onde grupos de quatro azulejos coloridos com decorações de flores. Frontal de altar em azulejo, 

imitando brocado de cores diversas, amarello, encarnado, azul, com franja puxando para verde. 

Na Capella-mór azulejo de tapete sec. XVII; o arco triunfal todo revestido d'elle. 

Paio Pires - Fomos lá, em 4 de Maio de 1952, com um Shaur, para vermos uns quadros do sec. 

XV, portuguez, que existiam na capella de uma quinta, chamada Ermida de S. Jozé da Palmeira. 

É um triptico interessante, que a dona da quinta, D. Maria de Jesus, queria vender. O Mardel diz 

que pode ser um Frey Carlos. 

Districto de Santarem 

Gollegã - Já por aqui haviamos passado, mas, em 6 de Outubro de 1952, parámos para vêr a 

Egreja Matriz - Portada manuelina, muito trabalhada. Na capella-mór revestimento de azulejo 

de painel, azul e branco, de scenas sacras, seculo XVIII. Tres naves separadas por pilastras 

suportando arcos ogivaes. No altar-mór, Senhora da Conceição
1856

 estofada tendo na base, 

lateralmente, uma meia-lua. Altura aproximada do natural. Lapides com datas de 1457 e 1624. 

Pulpito manuelino, muito trabalhado. Necessita nova visita. 
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Alpiarça - Egreja parochial - Visita em 6 de Outubro de 1952. Nada de interessante. 

Muge - Egreja parochial. Reformada com o subsidio da duqueza do Cadaval (Marqueza, creio 

eu). Talvez por isso mesmo, todo o conjuncto é de uma chateza absoluta. 

Gollegã - Nova visita à Egreja Matriz, em 20 de Setembro de 1954. Nada a acrescentar. 

Thomar - Estivemos aqui, mais uma vez em 19 de Setembro de 1955, para ir, com o Baïnley a 

casa de uma senhora que dizia ter um Tapete da Persia para vender, mas que resultou ser um 

simples qualquer tapete, comprado, ella propria o disse em Port-Said. 

Capella de Sta. Iria. Pequena capella ha pouco tempo restaurada. Sobre a porta de entrada, a 

data de 1536. Os meus apontamentos, tomados à pressa, não dão muito mais. Constata-se, 

novamente, que seria interessante vir aqui, com permanencia de alguns dias, para se poder 

estudar isto e seus arredores, de uma maneira completa. 

Egreja da Senhoras dos Olivais. Restaurada, tambem, ha pouco tempo. Deve ter havido aqui 

uma antiga, primeira, egreja romanica, mas o que se vê é gotico. Na capella denominada de 

Simão Preto, com distico em azulejo do seculo XVII, e um S. Simão, em pedra, creio eu. Em 

outra qualquer parte um S. Matheus de 0m,70 do seculo XV, uma Sta Magdalena do sec. XVII e 

uma Santa Familia do seculo XVI. A imagem verdadeiramente importante é uma Senhora do 

Leite, no altar-mór, em pedra de Ançã estofada, belissima produção de Diogo Pires, como se vê, 

entre outras feições, pelo "harmonioso das mangas". É realmente, uma peça de primeira ordem./  

Está aqui enterrado um D. Diogo Pinheiro, primeiro Bispo do Funchal, com retabulo 

Renascença, e data de 1521 (?) - (Apontamentos escritos, em partes). 

Santarem - Em 3 de Outubro de 1957 (5ª feira), de regresso a Lisboa, demoramo-nos um pouco 

na cidade. Vimos, mais uma vez, a Egreja de Marvilla, sempre interessante, com o seu completo 

forro de azulejo tapete do seculo XVII e o Christo de marfim da sacristia. Não vi a interessante 

imagem de Santo Antonio, referido em notas anteriores. 

Egreja da Graça, onde está o tumulo de Pedro Alvares Cabral, e muitos outros, visto com pouca 

demora; o Inventario de Matos Sequeira deve conter descripção minuciosa de tudo o que alli 

existe de interessante. De novo visitámos a Capella da Senhora da Piedade, onde se observam 

duas grandes imagens, do seculo XVII, talvez, de Santa Monica e de Sta. Rita de Cassia
1857

 bem 

esculpidas, interessantes na sua epoca. A Egreja que em notas anteriores, se diz que não 

pudemos vêr por, acabada de restaurar, se encontra fechada, é da invocação da Senhora da 

Graça e não de Santa Clara, como se deverá. Não, engano; esta que não pudemos vêr é Sta. 

Clara. 

Torres Novas - Em 3 de Outubro de 1957 (5ª feira). Mais uma vez na Egreja Parochial 

observamos o Christo
1858

 da capella da D. que já registamos como sendo do XV, ou principios 

do XVI; parece ser de braços moveis. 

Almoster - Novamente, em 21 de Setembro de 1958, à volta da Figueira da Foz. Egreja. A 

mesma impressão da primeira visita. O Christo
1859

 subsiste, e creio que no lugar anteriormente 

ocupado. Inferior, como se disse já ao do Museu Machado de Castro, mas, mesmo assim, 

excellente exemplar, do seculo XVI, provavelmente, embora, no saio existam uns enfeites, que 

talvez lhe reduzam a antiguidade. / 

Districto de Bragança 

Bragança - Visitada, pela primeira vez, nos dias 20 e 21 de Agosto de 1935. 
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Egreja de S. Vicente - Reforma do sec. XVII, mas conserva, à D, uma abobada manuelina 

simples. Pulpito e baldaquino de pau santo e guarnições de metal, sec. XVII. No Altar-Mór, 

retabulo de talha dourada, sec. XVII. Na sachristia, cruz processional curiosa, que parece dupla: 

uma d'ellas aplicada sobre uma especie de estojo com a forma da cruz de Christo. Nesta egreja, 

como em todas, grossas portas de castanho com almofadas. Exterior caracteristico; perto, 

chafariz com inscripção do sec. XVII. 

Egreja da Misericordia - Retabulo em talha dourada do fim do seculo XVI. Na parte baixa 

d'elle, esculptura em madeira com a Virgem da Misericordia
1860

, sem grande arte mas 

interessante, sobretudo a cabeça, rosto e cabello da Senhora. 

Egreja de Santa Clara - Tecto em cylindro com antigas pinturas, balaustradas, columnatas, 

festões, grinaldas etc, notando-se, ainda, os dourados primitivos. Muito interessante. Na 

sachristia, armario em castanho que foi pintado e está agora envernizado! Na egreja, imagem da 

Senhora das Graças
1861

 de que existe fotografia em postal, em madeira, sec. XVIII. Nas egrejas, 

nas casas particulares, sobrados do grossos tabuões de castanho, que nos fazem inveja. 

Castello - Exemplar notavel de fortificação medieval que, restaurado com cuidado, nas paredes, 

ameias etc se apresenta como um conjuncto rasoavelmente perfeito e completo. O recinto 

exterior contem em si uma larga parada, com algumas arvores interessantes, os alojamentos 

regimentaes, e algumas torres, muito caracteristicas, uma d'ellas chamada "da Princeza", porque 

n'ella esteve preza, segundo dizem, uma princeza, por ordem do pae. Versos alusivos do caso, 

pelo Christovam Ayres (Pae), que foi governador civil e comandante da praça. Esta aqui alojado 

o regimento de Caçadores 3, que esteve em Coolela e em Manjacaze. Do alto da Torre de 

Menagem, aprecia-se bem toda a disposição da cidade e do seu contorno. 

Dependente do regimento, em algumas salas do castello, pequeno Museo, com objectos 

prehistoricos, armas e balas antigas, uma / espada com copo ornamentado, sec. XV e XVI, 

encontrada em Miranda do Douro, e sobre a qual o coronel Teixeira, comandante do regimento 

escreveo uma monografia, reliquias das campanhas de Africa, calças e pau do Gungunhana, 

capacete e outras lembranças da Grande Guerra etc. 

Ainda dentro do recinto fortificado: Egreja de Sta. Maria do Castello. Notavel o tecto 

cylindrico, pintado como os já vistos; grande riqueza de decorações; creio que, limpas e 

avivadas, deveriam resultar interessantissimas. No Altar-Mór à D, em um nicho, Sta. Maria 

Egypciaca
1862

, de 1m,80 (?), em madeira, boa esculptura estofada. Talvez hespanhola, sec. 

XVII; distingue-se entre tudo o que aqui temos visto. Em um altar, à E., uma Santa Catarina
1863

, 

em madeira, de 0m,70 colorida, muito trabalhada, esculptura popular, sec. XVIII; curiosa. As 

tres naves da egreja divididas por arcos redondos, assentes sobre grossas columnas de granito; 

tudo vagamente romanico. Grossa pia baptismal em granito, sem adorno. Lustre de vidrinhos, 

bom. Na sachristia, arcaz com a frente trabalhada, estylo Renascença. Armario em castanho, 

trabalhado. Pulpito em pau santo, do mesmo genero que outros já vistos, e que parecem ter sido 

feitos, em serie, para todas as egrejas da terra. Fachada curiosa, com columnas e guarnições em 

granito, no alto, de um e outro lado, S. Pedro e S. Paulo
1864

, de 1m,60, talvez, com as 

defficiencias normaes na esculptura em granito. Datada de 1660. 

Ainda dentro do recinto murado, a Domus municipalis, edifico romanico do seculo XIII, 

restaurado ha quatro ou cinco annos; pareceu-me exemplar unico, segundo o Dr. Joaquim de 

Vasconcellos. Recinto rectangular, com pequenas janellas em todo o contorno e cobertura em 

madeira, somente sobre cachorros, esculpidos differentemente. Sobre uma das pedras, no 

interior, uma sigla com a forma de flôr de lys, ou de ponta de flecha. Em todo o contorno, no 
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interior, assentos de pedra. Debaixo do pavimento, existe uma grande arca de agua, que se 

enche por effeito de nascente, e que agora é esgotada com uma bomba. Desce-se por uma 

escada de ferro, mas não descemos, por falta de luz. Deve ser, de facto, exemplar unico /  

Á sahida do recinto fortificado, um jardim, no centro do qual está o pelourinho da cidade, ou da 

antiga cidade: columna de pedra, tendo no alto uma escultura confusa, em que se distingue um 

urso. A pedra aterra em baixo, um pouco do genero das observadas em Avila e em outras partes 

de España. Sahidos do recinto fortificado, descendo a rua Trindade Coelho, à E nº 42, um aro de 

porta nitidamente romanico, com diversas letras e palavras esculpidas. 

 

 

Egreja de S. Bento - Na fachada, um pequeno S. Bento
1865

, com as suas mangas perdidas, em 

granito, à E. uma interessante pedra de armas, em baixo relevo. É, tambem, (a egreja) do sec. 

XVII. No claustro, uma campa de 1691. Tecto cylindrico como os outros, pintado, como referi, 

e datado de 1763. O tecto da capela mór é um artesoado em madeira, muito original, e que se 

estende ainda, para traz da armação, em talha, do altar-mór. Seria interessante retirar este, para 

se reconstituir a totalidade d'aquelle tecto. Como se explica a presença aqui d'este curioso 

exemplar d'arte mudejar? 

Pulpito de pau santo, como os outros. Como esculpturas, vejo aqui: em um altar à D, uma 

pequena imagem da Senhora com Menino
1866

 de 0m,60, curiosa pela rigidez do manto e tom dos 

dourados; no côro alto, uma outra imagem da Senhora, de mãos postas, a que chamam aqui 

Senhora do Rosario
1867

, de 1m,00, um tanto no genero da nossa grande, interessante, tambem, 

pela disposição do manto, e o relevo da sua orla; duas imagens
1868

 pequenas, em madeira, de 

0m,50, da Senhora e S. João, que devem ter pertencido a um Calvario: embora estofadas no 

seculo XVIII, a esculptura parece ser muito mais antiga. Visto do côro alto, o arco cruzeiro 

revestido de talha, projectando-se sobre a capella-mór offerece um aspecto muito interessante. 

Na sachristia e arrecadações, um arcaz, com as frentes das gavetas pintadas em flores, de côres 

simples, e ingenuas, cujo segredo parece ter-se perdido; dois armarios de castanho, pintados e 

uma grande meza, curiosissima. Muito original, em castanho, nas gavetas, uma decoração que 

faz lembrar as dos moveis do Luiz (vêr adiante). Um grande armario, embora não passe do 

seculo XVII, segundo creio. Anexo, hospicio, ou azilo, para crianças. 

1869
 

Egreja de S. Francisco - Nada de notavel. À D revestimento de um arco de capella, em madeira 

esponjada e dourada. /  

Museo do Abade do Baçal - (Visitado em 21 de Agosto-35). 

Bem installado no antigo Paço do Bispo, sympatico edificio do seculo XVII. No rez-do-chão, à 

E. Secção lapidar: numerosos cipos, lapides sepulchraes, arcas tumulares, da epoca romana; 
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tudo bem disposto, com numerosos disticos e explicações. O resto no 1º andar. Na secção de 

ceramica, um prato faiança de Vianna (?) com a figura de D. Pedro IV, e algumas garrafas com 

figura humana, de côres interessantes; em conjuncto, pouco numerosa. Em ferragens, uma 

grimpa interessante: anjo com espada, cruz e galo, bastante grande, batedores curiosos e 

puchadores diversos, fechaduras, brazeiros muito caracteristicos e uma candeia em ferro como a 

que eu tenho à cabeceira. Em tapetes, um Arrayolos, grande, que era de Miranda do Douro, e 

que, no desenho e côres doces, se parece bastante com o das Janellas Verdes, que esteve exposto 

em uma sala de lenços da India; um outro Arrayolos, tambem interessante, um pequeno persa, 

menos interessante que os do M. Machado de Castro. 

Um tecto de maceira, em caixotões com nervuras esculpidas, à côr do castanho (pintado, em 

tempo), seculo XVII. Dois frontaes-guadameceiros, um d'elles com fundo de prata, maior do 

que o outro e interessante. Outros moveis: um berço, seculo XVIII, com a cabeceira como a das 

camas e um prato de esmolas pequeno, com figura de romano. Em paramentos uma casula 

notavel, um tecido persa, a amarello sobre fundo vermelho, com o conhecido desenho da caça 

ao leão, a facha central verde com desenhos curiosos de animal com cabeça de mulher, e outros 

pouco comprehensiveis. Considero-o exemplar unico em Portugal, melhor do que o do Museu 

de Santa Cruz de Coimbra, e como não vi no das Janellas Verdes; os tons do tecido, os desenhos 

e a impressão de conjun/cto são muitissimo agradaveis. Outros paramentos, tambem 

interessantes, entre os quaes uma capa de asperges de lhama dourada com galões e franjas, fóra 

do vulgar. Com esculptura, possue um exemplar adoravel: uma Virgem
1870

, em madeira, de 

0m,70, com o Menino sobre o braço esquerdo e, na mão direita, inclinada para baixo, a flor do 

costume. Costa baixa; cambrée, estofado do sec. XVII (?). É, evidentemente, uma peça 

franceza, do sec. XIV, muitissimo interessante. Esta obriga a uma noticia especial, mas mal 

collocada, com posição na sala. Convem observa-la de lado, e verificar a semelhança do drapé 

com o de outras imagens que conhecemos. Veio da Egreja de S. Vicente, onde já estava 

arrumada. 

No Museo, existe, ainda, uma biblioteca, de que cuida, especialmente, o Abade do Baçal. O 

conservador do Museo é um Dr. Raul Teixeira. Alguns typos de azulejo tapete, seculo XVII, 

mas poucos. O Museo não é muito rico; vê-se que a região o não era, mas está bem disposto, 

limpo e cuidado. 

Sé - Não tem grandeza, nem aparencia de Sé e, de facto, a Sé era em Miranda, e esta era uma 

capela, ou pequena egreja de Santo Ignacio de Loyola. No exterior, irregular e confuso, vê-se a 

porta principal, Renascença do século XVII, com columnas classicas e medalhões; no tympano, 

uma Senhora do Leite, sentada, rude, em granito, como o resto das pedras. Destoa d'esta porta 

principal, uma outra, baixa, de arco redondo, com grossa pedra. Em uma das janellas da 

frontaria, a data de 1685. No interior da Egreja, observo que ella foi accrescentada do lado do 

pé, e que a parte mais antiga apresenta tecto com nervuras e medalhões manuelinos. Em um 

altar, á D. uma Senhora do Rosario do sec. XVIII, madeira, boa esculptura, mas encarnada de 

novo, com olhos de vidro, estragada. No altar oposto, uma imagem do Coração de Jesus
1871

, 

madeira tambem, muito aceitavel, com 80 annos, talvez. 

A sachristia é do genero da da Egreja do Bouro, menos caracterisado, tecto em caixilhos 

pintados de assumptos da vida de Sto. Ignacio, mas pouco apreciaveis e negros, estragados. 

Sobre o arcaz, uma pequena machineta do seculo XVIII, curiosa. No claustro, capella da 

Senhora dos Prazeres
1872

, interessantissima imagem, de 1m,20, com um estofado delicado, 

sobrio e bem patinado. Deve ser ainda do seculo XVI. Na sachristia umas / pratas, tres grandes 

gomis, em forma de cafeteira, muito originaes, como eu nunca vi; creio que para oleos, assim 

como tres garrafas, em prata, de corpo oitavado. Varias outras pratas, sem grande interesse. Um 

facistol, com assento de couro, grande, com suas bolas amarellas, interessante. Dois boiões 
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colmeia, chocolate, sem tampa, a que o sacristão e outra gente ligam grande importancia. 

Paramentos notaveis: capa de asperges, de brocado vermelho alcachofrado (com aquellas 

saliencias douradas dos nossos tecidos), com sebastos bordados com as figuras dos doze 

apostolos, muito estragados, mas, dois d'elles, ainda bem conservados; um véo de hombros de 

brocado vermelho com grossos e largos desenhos dourados; casulas de tecidos pouco vulgares 

de fundo roseo ou salmão; casulas de velludo com facha central de brocado do sec. XVI e 

muitos outros dos seculos XVI, XVII e XVIII. 

Capela da Senhora dos Afflictos - Nada de notavel. Mantida pela iniciativa particular, contra a 

má vontade da gente da Sé. 

Capella de Santo Amaro - Quasi abandonada. Uma Senhora
1873

 alta, em madeira, seculo XVII, 

interessante. 

Outeiro - Povoação no caminho de Bragança para Miranda do Douro. No alto de um monte, 

restos de muralhas de um antigo castello, já muitissimo arruinado. Parece que a terra teve 

importancia, porque a Egreja, à beira da estrada, é um edificio de certo valor e imponencia, 

complicada, mas não desagradavel architectura do seculo XVII. Na parede anterior, inscripção e 

data de 1698, do principio da obra. Parece ser monumento nacional, desde a visita do Dr. 

Alfredo de Magalhães, e dizem-me que já está dotada a reparação a fazer. Nota-se que uma 

parte da frontaria, pelo menos, se afundou um pouco. Capella-mór em talha, pulpito do costume, 

por aqui; de 1732. Sepulturas de 1715 e 1740. Sachristia genero Bouro, mas inferior. 

Malhadas - Tambem no caminho para Miranda. À beira da estrada, uma antiga Capella, quasi 

abandonada, com uma porta de arco redondo, com ornatos de bolas, romanico. 

Miranda do Douro - Visitada em 22 de Agosto de 1935. Posição / interessante, à beira do Douro 

internacional, que se vê correr, com ruido em curva e garganta apertada, entre rochas a prumo. 

Antiga praça forte, de que restam, ainda, algumas portas, troços de muralha e uma torre ou 

baluarte. A administração está installada em uma casa com balcão sobre dois grandes arcos, de 

aparencia muito antiga; mostrando, na parede do mesmo edificio, um escudo portuguez com a 

data de 1684, e uma inscripção com a de 1688. Na rua de Cestanilha, nome de ressaibo 

hespanhol, que traduz a inclinação da rua, restos de construcção, talvez goticas, arcos de porta, 

cachorros trabalhados etc, mas tudo confuso. No extremo inferior da rua, uma das portas da 

muralha. 

Egreja da Misericordia. Sec. XVIII. Uma lampada grande, de prata. 

Capella da Senhora das Dores - Diziam haver lá uma Sª da Piedade, que deveria ser de pedra 

"por pesar muito", mas não a pude vêr, por não ter sido encontrado o homem que tinha a chave. 

Sé - Edificio do sec. XVII, sem nada de notavel como architectura, e menos interessante que a 

egreja do Outeiro. Em reparação, nas torres e cobertura. Projectavam levantar, tambem, o 

pavimento de madeira, repôr a pia baptismal no logar primitivo e não sei que mais. Muita talha, 

seculo XVII avançado, de pouco merecimento; muito apreciavel, em todo o caso, toda a 

guarnição do segundo altar à E. do cruzeiro, imponente machina, de talha classica de columnas, 

uvas, passaros e anjos, profunda e profusamente trabalhada; notar as posições dos passaros e 

dos anjos, algumas vezes o passaro picando o bibi do Anjo etc. Entre este altar e a capella-mór, 

o retabulo em talha da capella intermedia é interessante, talvez ainda seculo XVI. Em um altar à 

E. do corpo da egreja, no alto, uma Senhora do Leite
1874

, em madeira (?), talvez sec. XV, sem 

grande caracter, mas interessante; portugueza, sem duvida: é a Senhora da Alegria, dizem. Na 

capella do S.S. grade datada de 1760; o arco em pedra tem uma outra data, a de 1736. Dois 

pulpitos, como os outros. 
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Em tecidos, vi, apenas, uma copa de sacrario no seu lugar, brocado de prata sobre fundo rosa, 

Luiz XIV, mas inferior aos tecidos do genero, que temos, e restos de tecidos antigos um com ar 

/ antes frontal. Na sachristia, um coiro da Cardoza com a Vermeia [?], que parece estragado, e 

dois pequenos alabastros Renascença italiana, com moldura como os nossos. Algumas pratas, 

sem grande importancia. 

O celebre Menino Jesus - Menino da Cartolinha - está muito pouco cuidado. Como arte, nada 

tem que interesse. Na egreja, campas de 1576, 1798, 1799, 1809. É curioso que em todas estas 

povoações, que foram importantes e muito antigas, são raros os vestigios de epocas anteriores 

ao seculo XVII. Miranda, foi, para mim, uma grande decepção. Uma pessima hospedaria. /  

Districto de Coimbra (continuação) 

Taboas - Fomos lá em 3 de Setembro de 1940 (3ª feira), de Miranda do Corvo, um pouco por 

estrada, outro tanto por caminho a subir. Povoação entre montes, ao fundo de um valle de terra 

fertil e bem regada. Em um alto, a Capella de N. Sª da Piedade de Taboas, pequena, com 

alpendre. Dentro lambris, ou melhor, revestimento painel de azulejo azul de tapete, do fim do 

seculo XVII, pouco interessante. Na parede da D, em azulejo: "Esta obra mandaram fazer os 

mordomos de N. Senhora da Piedade de Coimbra, na era de 1700 anos". Imagem sem 

importancia mas, no alto da tribuna, Senhora da Piedade
1875

, de que só se vê a cabeça, porque o 

resto está fortemente estragado. Deve ser, contudo, um seculo XV final, ou sec. XVI, menos 

perfeita que as conhecidas. Perto, uma torre sineira genero romanico, separada. Por um 

caminho, alcança-se uma fonte de bella agua, com nicho e, dentro, estragado, azulejo azul da Sª 

da Piedade. 

No caminho da povoação para a Capella, à D., uma ermida na qual, pela grade, se vê existir um 

Santo Antão
1876

, muito repintado, mas que deve ser um seculo XV. Ainda antes de chegar a esta 

ermida, restos de cruzeiro com data de 1596. 

Coimbra - Sta. Clara-a-Nova - Visitada, mais uma vez, em 5 de Setembro de 1946. Os Tapetes 

de Arrayolos, que estavam nos corredores do piso alto (um d'elles esburacado), foram levados 

para o museo do coro alto. Reparei; d'outra vez, em um Archanjo de madeira, de uns 0m,90, 

dourado e com a cruz de Malta sobre o peito; em um crucifixo do genero d'aquelles com grade 

de latão mas muito completo e com flores do mesmo metal ao longo da cruz; e, ainda, em uma 

cruz de madreperola com inscripção a preto, de grande formato, mais antiga, sem duvida do que 

aquella do oratorio da parte da cama da Amelia. 

Figueira da Foz - Museo Municipal - Nova visita, em 18 de Setembro de 1946 (4ª feira). O 

guarda, sempre attencioso, começa a perceber um bocado, mesmo de escultura. Uma das 

vasilhas de barro pre-historicas, ou proto-historicas, desfez-se, por terem perdido a força de 

cohesão o pez que prendia os fragmen/tos, e elle soube recupera-la. O Director, o sr. Guerra, 

está muito doente, com coisas do estomago ou intestinos, e acha-se ausente, vejo que elle deo 

attenção ao que eu deixei escripto sobre a pedra que havia sido relegada para os objectos 

americanos, ou coisa parecida, e que a tem, para estudo, no seu gabinete. Não entraram peças 

novas, na secção da esculptura. 

A Santa Ana de Tavarede
1877

 é curiosa; um tanto rude, mas offerecendo a particularidade de 

estarem, ella e a Senhora de pé. Deixei, no livro, convite para o Director visitar em Lisboa, a 

nossa collecção. (A Sta Anna deve ser do Caminheiro) 

Mira - Novamente, em 17 de Setembro de 1946 (3ª feira). A cabeça do São Pedro
1878

 é, 

verdadeiramente, uma miniatura da do São Pedro de Arouca. A imagem do S. Thomé
1879

 do 

Altar da D. do cruzeiro, bem colorida e bem patinada, é interessante. 
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Regalheiras - Em 18 de Setembro de 1947 (5ª feira). Em um desvio na estrada da Figueira a 

Leiria, depois de Lavos. Não vimos egreja nem capella. 

Ceissa - Viemos aqui, em 18 de Setembro de 1947 (5ª feira) pela leitura que fiz, na Monografia 

de Monte.Mór-o-Velho, de estar enterrado aqui em uma ermida, o Abade João de Monte-Mór. 

Fomos a Paião, e ali obtive essa informação sobre o caminho a seguir, que é para o Sul, sempre 

à E, posto no meio de pinhaes, mas com estrada razoavel. 

Houve aqui um Convento vendido a particulares, e de que vem a egreja substituir, porque o 

conjuncto está utilisado em uma fabrica de descarga de arroz. Vê-se na frontaria, em que existe, 

ainda, um Santo, sem valor, com um vidro, e as duras terras em que cresce a erva, e se 

aguentam, ainda, as duas cruzes-grimpas. Na visinhança, perto, a tal Ermida da Senhora de 

Leiça [sic], construcção interessantem e que valia a pena conservar. Forma de polygono de nove 

lados, com arquitectura da mesma forma, e varanda a toda a roda. Sob a porta a data de 1602, 

muito distincta. Dentro, vê-se que sofreu arranjo no seculo XVIII, porque são d'essa epoca os 

azu/lejos que lhe fazem lambris, e algumas pinturas marmoreadas. Telas representado o milagre 

de Monte-Mór-Abade João, à D do altar uma lapide com inscripção em latim, relativa a esta 

passagem. No altar, por detraz de vidros, muito alta, a imagem da Sª de Seiça
1880

, que mal se 

distingue, por estar coberta por um manto de seda branca, deixando transparecer, apenas, a cara 

da Senhora e do Menino. Parece ser de pedra e, pela forma da cara da Senhora, pode ser um 

seculo XIV. Produz uma forte impressão de tristeza vêr deixar desmoronar-se uma ermida com 

mais de tres seculos, e que anda ligada a uma das lendas mais interessantes da Terra portugueza. 

Soure - Visitada, mais uma vez, em 30 de Setembro de 1948. 

Egreja matriz. A Senhora da Finisterra
1881

 continua sendo uma belleza mas, agora, em vez de 

dizermos hespanhola, pode affirmar-se que se trata de uma imagem de Diogo Pires, como a 

nossa da mesma invocação, mas muito mais cuidada do que outras, que conhecemos d'elle. 

Como novidade, à E. da Capella mór, um Christo
1882

 com cabello natural, grande, de madeira, 

com os pés collocados um ao lado do outro, e com toda a feicção de ser um sec. XV. Este tinha 

escapado á nossa observação. Confirmam-se as notas anteriores sobre o resto do conteudo d'esta 

egreja. 

Casal Novo - Na mesma data de 20-9-48. Pequena povoação não longe de Soure. Capella de 

Santo André: imagem de pedra, pequena, sem valor. 

Samuel (Colos). Na data supra. Ha ja estrada da povoação á egreja, o que permitte alcabçar esta 

com facilidade. Como é natural, algumas das imagens anteriormente relacionadas já me não 

produzem o mesmo effeito que n'esse tempo, em que pouco conheciamos. A Senhora 

renascença decadente, que antes estava na sachristia, está hoje na arracadação, e não tem 

interesse. As outras imagens não são desinteressantes, mas verdadeiramente, o que d'aqui 

interessa, é o S. Bartolomeo
1883

 com a Princeza e uma grande corrente. Exemplar raro, porque / 

não conheço outro. Fiz nova offerta, a seu respeito. 

Coimbra - Em Chão do Bispo, um arredor, não longe, em casa de uma S. Maria peixeira, uma 

misula Renascença
1884

 em pedra, sustentada por dois anjos, de bôa factura. Sobre a misula, um 

                                                                                                                                                            
1878

 Sublinhado a vermelho. 
1879

 Sublinhado a vermelho. 
1880

 Sublinhado a vermelho. 
1881

 Sublinhado a vermelho. 
1882

 Sublinhado a azul. 
1883

 Sublinhado a vermelho. 
1884

 Sublinhado a vermelho. 



651 

 

nicho com S. João Evangelista
1885

, Renascença, tambem, muito aceitavel, embora de feitura 

inferior à dos anjos. 

No Calhabé, voltando à E. de quem vae a sair da cidade, ao cabo de uma estrada local, a Capella 

da Sª dos Remedios, onde existe um S. Sebastião
1886

, à D. sobre misula (já descrito?), transição 

do sec. XV para o XVI, porque tem à D. d'elle, um saio, um laçarote, e cabellos querendo 

imitar, com fraco successo, as ondas das imagens do sec. XV. 

Ao pé do Chão do Bispo, uma Capella da Sª da Guadalupe, sem nada de interessante. 

Não longe da Capella visinha do Calhabé, de que acima se falla, na frontaria de uma casa 

particular, um grande S. João Baptista, Renascença, pouco cuidado, que julgo eu a imagem 

d'este santo, que o Vicente da Sofia diz que descobrio, como aquelle que falta na Capella do 

Tezoureiro. Como tamanho é possivel que seja, mas não se compara com as outras tres que 

conhecemos. Sem interesse. 

Pampilhosa da Serra - Visitada em 24 de Agosto de 1949, com base em Castello Branco. Egreja 

matriz. Em uma capella a D um retabulo renascença de altar, muito decadente. Povoação pouco 

interessante. A ponte sobre o rio Zezere, acabada pela J.A. Estradas já n'este ano, é muito 

elegante, com os seus dois fortes pegões e tres arcos bem lançados. 

Sázes - Em 26 de Agosto de 1950. Egreja parochial. Sazes fica na estrada de Penacova ao Luzo-

Bussaco, que nós ainda não haviamos percorrido. Bonita paisagem. Em um altar da E. baixa, ao 

lado de um S. José, de roca, sem valor, uma grande Senhora em pedra
1887

, de uns 1m,60, mal 

colorida. É, sem duvida, um bom exemplar do seculo XV, mas bastante alterado. Deve ter tido 

corôa, mas raparam-lha; era uma Senhora do Leite, mas um qualquer Padre entendeo que não 

era decente, / e cortou-lhe um bocado do peito, mudando, tambem, a posição do Menino, com 

desvio da cabeça, e qualquer coisa mais que não é facil de observar, embora eu subisse ao altar; 

o corpete está aberto para o peito poder sair, e vê-se bem o atilho que figura a aperta-lo. Os pés 

são redondos, mas, aqui, tambem deve ter havido alteração. Panejamentos do manto bem 

lançados, com avental à frente, e parte do manto passado sobre o braço D. da Senhora. As 

alterações foram muito toscamente feitas, o que ainda agrava o destroço. Chamam-lhe, agora, a 

Senhora do Carmo. Ainda aqui: Em altar à E. do cruzeiro, pequena imagem de Sta. Luzia, de 

uns 0m,50; no altar-mór um Sto. André
1888

 de 0m,50, sec. XV. Na Sacristia, um grande 

Christo
1889

 de madeira, muito tosco e ensanguentado, de 1m,30, mas curioso; e uma pequena 

Virgem, sec. XVI, de 0m,30, coroada. À D. da Sª grande, em uma pequena misula, um pequeno 

S. Marcos
1890

, de 0m,20, muito engraçado. A Freguezia é de Sto. André. Sobre o pulpito, um 

pano de brocado, em tons vermelhos, que parece mostrar que houve aqui bons paramentos. 

Taboa - Ha muitos anos que aqui não vinha; agora em 26 de Agosto de 1950. Na Egreja 

parochial, está o mesmo Padre que em 1933 (vêr atraz) Antonio Marques Ferreira, que vendeu 

ao Nozollini as duas imagens, que estavam sobre o arcaz da sachristia, uma das quaes, o Sto. 

André, de que fallo em outro logar, mas de que não fiz elogiosa referencia. Parece, porem, que o 

Padre não confia muito no pagamento, e diz-me que as vá eu vêr, a Semide, onde ellas estão. 

Mas não vou, para não me metter na vida do outro, que é pessoa amavel, e me tratou sempre 

bem. É curioso que sempre tive na ideia que havia aqui uma Senhora sentada com corôa, mas 

foi equivoco, porque não vejo referencia a ella, em 1933. O que, continua existindo é a Senhora 
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grande
1891

, de Mestre Affonso, no interior da egreja, bello exemplar de 1m,00 talvez, em um 

altar à E. Existem, ainda, as jarras Vista Alegre. 

Capella dos Milagres, proxima à Egreja: nada a referir. / 

Midões - A terra do João Brandão; em 26 de Agosto de 1950. Um pouco antes da povoação, 

para quem vem de Taboa, a Capella da Senhora das Dores, que não pude vêr. Na Egreja 

parochial, nada a referir. 

Oliveira do Hospital - Estive aqui em 1934, mas não encontro referencias, n'este inventario, ao 

que aqui tenha visto. Nova visita em 26 de Agosto de 1950 

Egreja Matriz: Em um altar à E. do cruzeiro, uma Senhora da Piedade pequena, interessante e 

um São Braz. Na Sacristia: Um São Pedro do typo Mestre Affonso, conhecido, de 0m,60, 

interessante; uma Senhora do sec. XVI, de avental, segurando a flôr em dois dedos, de 0m,70; 

uma Sta. Luzia
1892

 de 0m,70, seculo XV, e, em uma especie de vitrine, os restos de um 

Christo
1893

 em madeira, de 0m,90, que dizem ter sido encontrado na Capella dos Ferreiros. No 

vão de uma abertura para o exterior, o Menino com corôa. Ligada ao corpo da egreja a 

conhecida Capella dos Ferreiros. com os dois tumulos, o retabulo do seculo XIV, a Senhora 

acima d'elle, idem, e o cavaleiro
1894

 que, pelo salitrado, me parece dever ser o verdadeiro e não a 

copia do original, que teria ficado no Museo Machado de Castro. O busto da senhora jacente é 

tal qual o que se encontra n'aquelle Museo, vindo da Alcaçova de Monte-Mór, onde fôra 

descoberto. - Nova visita em 28 do mesmo mez. 

Nogueira do Cravo - Visitada pela segunda vez, em 26 de Agosto de 1950, para confrontar a 

minha impressão sobre a Senhora
1895

 da E. do arco cruzeiro, com a que tivera em 1934. É, sem 

duvida, muito interessante, mas temos visto já, depois d'aquelle ano, peças mais 

impressionantes. 

Ervedal da Beira - Visitada em 28 de Agosto de 1950. Egreja parochial - À E. do altar-mór, 

sobre pianha, um Santo André
1896

 com cruz à frente, de Mestre Affonso, muito caracteristico. É 

como se houvessem feito um S. Pedro, mudando-lhe os atributos: a mesma cara, a mesma barba, 

os mesmos panejamentos; de altura, uns 0m,65. / 

Lagares - Visitada, tambem, em 28 de Agosto de 1950, no caminho de Oliveira do Conde, para 

Oliveira do Hospital.  

Egreja parochial - No corpo da egreja, varias imagens de madeira, em filla, nos seus andores, 

porque acabaram de figurar em uma procissão; imagens sem valor artistico. No coio, que é 

como elles chamam a um pavimento existente por detraz da tribuna, alguns santos de pedra, 

antigos mas nada interessantes. 

Bobadella - Viemos aqui para vêr uma Senhora sentada, de que diziam muito bem, e esteve na 

Exposição de escultura de Coimbra (Congresso de História da Arte). Em 28 de Agosto de 1950. 

O arco romano é muito interessante, mas admira-se a gente como deixam estar a tapar a entrada 

de um jardim particular tres cylindros de pedra, que eram, evidentemente, do arco, porque 

outros eguaes lá estão ainda! Coisas nossas! 
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Sobre uma pianha, à E. do Altar-mór, Senhora sentada
1897

, em pedra, do Mestre Affonso, de uns 

0m,80, corôa cortada; o Menino, sobre o braço E. da Senhora, segura uma ave, espalmada 

contra elle. É um exemplar interessante, sobretudo da cintura para baixo, porque o panejamento 

é abundante, bem tratado, e tem a particularidade de cobrir os lados do assento, que usualmente 

ficam a descoberto. Para cima da cintura, o trabalho não é tão perfeito: as mãos muito 

inteiriçadas, a cara da Senhora pouco atraente, sobre o alto, o nariz estreito, apertado, narinas, 

vistas de baixo, desagradaveis. Colorida. Em um altar na D. alta, uma Trindade
1898

, renascença, 

agradavel, colorida, de uns 0m,70, com a particularidade de as Mãos do Padre estarem 

colocadas sobre a cruz, de maneira differente, uma da outra. Em um altar à D. no cruzeiro, um 

São Pedro
1899

, Mestre Affonso, typo usual, de uns 0m,80. Tambem um Santo Antonio
1900

, ainda 

sem Menino, talvez seculo XVI, mas de cabeça separada do tronco, por accidente, e mal 

recolocada, depois. Tudo isto, na Egreja parochial, esqueceo de dize-lo. 

Covas da Beira - Em 28 de Agosto de 1950. Pequena Igreja parochial, que ainda conserva arcos 

em ogiva, e deve ter / sido uma antiga capella romanica. Em um altar à D. um Santiago
1901

 

pequeno, seculo XV, sem grande interesse. Na parede, um quadro sobre madeira, representando 

a Rainha Santa no passo da apresentação das rosas. Muito curioso, de uns 1m,30, pintura bem 

conservada, talvez um seculo XVI.  

O Padre sofre de reumatismo, no joelho esquerdo. 

Figueira da Foz - Durante o mez de Setembro de 1950. 

Egreja da Misericordia - As missionarias que estão á testa da Misericordia - e da Egreja 

passaram para o côro, com ar de arrecadação, a imagem da Senhora da Bôa Viagem
1902

 e a do S. 

Pedro que estavam em nichos na capella de Cristo, à E., assim como outras imagens em pedra, 

estas sem valor. 

Tentugal - Em 13 de Setembro de 1951 visitei, de novo, a Egreja do Mourão, onde nenhuma 

alteração encontrei. A grimpa foi encontrada a parte no seu logar habitual, mas eu creio que já 

dei esta noticia em outra occasião. O retabulo da capella-mór está datado, em baixo, os arcos 

dos lados de uma abertura central, de 1541. Ha n'elle figuras interessantes, e outras que o são 

menos; pequenos altos relevos, muito bem trabalhados. 

No convento de Santa Clara, o Padre está preparando a parte contigua à portaria, para sua 

residencia, com dinheiro de subscripções, no qual o meu figura já tambem (2.000$00). O 

carpinteiro que alli se mantem trabalhando é o marido da rapariga que me aparecia em Mourão, 

sempre que lá íamos, e agora já não temos visto. Diz elle que o Padre acaba por me dar o 

corrimão; para o incitar, melhore a offerta, de 1 para 2 contos. Na Egreja do Convento, vejo, 

dentro a data de 1632, e na grande porta de entrada, a de 1633. O Christo chamado da portaria 

foi levado para outra capella da terra.  

Alhadas de Cima - Viemos aqui, de novo, em 14 de Setembro de 1951, pela segunda vez, a 

Santa Luzia
1903

 que parece ter impressionado o Reynaldo Santos. Na Egreja, nada a notar, alem 

d'esta Santa, que deve ter uns 0m,68, do Mestre Affonso, e que, na nossa opinião, não offerece 

superioridade sobre os exemplares que / possuimos; não gosto, mesmo, da indicação, embora 

ligeira, dada pelo escultor ao prato em que estão os olhos. Excessivamente pintada. Existe aqui, 
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tambem, na Capella Baptismal um São Pedro
1904

, pequeno, de 0m,73, renascença, pouco 

notavel, bastante repintado. 

Esperança - Pequena povoação, não longe de Alhadas de Cima. Visitada a Capella, de novo, em 

14 de Setembro de 1951. De interessante, só o Christo
1905

 em pedra, da sacristia. Escultura 

popular, mas com forte cunho archaico. Pode ser um seculo XV. Em qualquer caso, digno de 

figurar entre os d'essa epoca. A torre da Capella mostra a data de 1924; mas a da porta-grade de 

ferro, da entrada, a de 1885. 

Cantanhede - Visitada, mais uma vez, em 18 de Setembro de 1951. 

Egreja matriz . O sacristão é, agora, um ser Pedro da Costa Cabral, de seu officio, sapateiro, mas 

que tem grande inclinação para as coisas da religião e da sua egreja, e que se ocupa d'ella, 

estudando-a, e melhorando-a, no que lhe é possivel. Do S. Pedro
1906

, está tudo dito; em sentado, 

é o mais bem trabalhado, e caracteristico, que eu conheço. O Pe. é um sr Manuel Joaquim 

Gonçalves, que não vi. As capellas, dos Profetas e da Senhora e painel da Misericordia
1907

, estão 

tambem ja estudadas; continuam sendo do melhor que se fez na epoca renascença Coimbrã. 

João de Ruão? Chanterene? A delicadeza no tratamento, tanto das figuras como das roupagens é 

extraordinaria, talvez de uma delicadeza que o Ruão não teria?! Deve ter havido deslocação de 

outras imagens, mas encontro a Sta. Luzia
1908

 na capella dos retabulos, menos perfeita que as 

que conhecemos, ou temos, e a Sª da Nazareth
1909

, muito concisa, datada de 1614, na base. O 

Calvario
1910

 do arco cruzeiro mostra um Christo do seculo XV, braços direitos, pés a par um do 

outro. Cap. D. baixa, grade de ferro: "Joseph da Cruz fez 1722". 

Capella de S. Mateus - Que, no fim de contas nos sae como S. Paulo
1911

 com uma espada (vêr 

registo, na entrada do vol. III d'este Inventario). Houve, aqui, grande barafunda. Dizem que 

entraram, na Capella, ladrões, ou simples destruidores, e que o S. Paulo apareceu com a cabeça 

separada do tronco, e, elle proprio, esforçado, mas encontrou-se o pedaço que faltava. E como 

são todos muito intelligentes, / vae o Padre e mette a imagem e seus bocados dentro de uma 

especie de caixa de madeira que agora faz as vezes de altar. Ha uma imagem, essa de S. Mateus, 

que o Pedro mandou fazer, ao que parece, que está na Egreja, e só vem para aqui na ocasião das 

festas. O altar da capella mostra talha interessante, com dois pequenos paineis da vida do Santo 

(S. Paulo appostolo). O S. Miguel que existia sobre uma pianha, na parede da casa de passagem 

(vêr nota anterior) desapareceu! 

Paião - Temos passado, varias vezes, por esta povoação, à E da estrada que vae da Figureira 

para o Sul (Leiria, etc), mas não encontro menção d'ella n'estes volumes. Passámos, de novo, em 

24 de Setembro de 1951, a caminho de Verride. Egreja parochial: grande edificio, de 

construcção moderna, nada contendo de interessante. 

Vinha da Rainha - Tambem aqui estivémos antes, e não encontro menção da visita. Novamente, 

em 24 de Setembro de 1951. 

Egreja parochial - Fallámos com o parocho, cujo nome não retive; homem de meia idade, 

rubicundo, e que deseja reformar a egreja encurtando-a do lado da frontaria, e alongando-a do 

lado da capella-mór! Faço reparos, mas elle diz que é facil, se lhe derem comparticipação pelo 

Estado. No altar-mór, à D. um Santo que o Padre diz ser um S. Paio
1912

, de tunica, braços e 
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mãos livres, madeira seculo XVIII, de um 0m,70 de altura; bem estofado, mas necessitado de 

limpeza, que ponha no seu brilho e coloração natural. Bom exemplar de uma invocação, que 

nunca encontrámos. No centro do altar, debaixo de vidro, uma Senhora
1913

 com o Menino, de 

uns 1m,20, renascença decadente, que para o Padre é um verdadeiro João de Ruão (Dizia-lhe 

que se quer vêr verdadeiro João de Ruão, vá a Cantanhede). 

Pedrogão - Mais adiante, na estrada para Soure, em 24 de Setembro de 1951. Na Capella da 

Senhora do Pranto, no altar mór, uma Senhora da Piedade
1914

, escultura popular, um tanto tosca, 

que pretende copiar a posição classica d'esta invocação. Mal pintada. Na sacristia uma lapide 

em latim, que marcava a data de 1719. O altar-mór em retabulo de talha interessante. /  

Verride - Viemos, aqui, mais uma vez, em 24 de Setembro de 1951, para vêr se na casa-nobre 

de um senhor Manuel Raul Sardinha Barbosa, que queria vender coisas da sua casa, havia 

alguma de interesse para nós. O homem não estava; fomos recebidos por um seo filho que nos 

mostrou a casa (a parte que lhe pertence, porque o resto foi passado a não sei quem, creio que 

parente (partilhas?). Nada de interessante, condemnado a vir abaixo, um dia d'estes. Diz o rapaz 

que estão em preparativos de irem para Loanda, mas elle não sabe em que é que alli se vão 

ocupar. Em tudo, uma grande desarrumação e desleixo. Sabemos, depois, pelo Padre que n'esta 

casa, chamada do Cardal, ha uma capella, com alguma imagem interessante. Egreja Matriz, já 

mais de uma vez visitada. Sente-se que estamos em terra muito antiga. Pouco ha a acrescentar 

ao que foi dito aquando da visita de 22 de Setembro de 1933, e está a fl. 11 do volume I. A 

lapide sepulchral a que alli se faz referencia, tem a data de 1633. Em uma capella da E baixa, 

um Christo
1915

 em madeira de uns 0m,80, muito repintado, mas que tem um ar um tanto 

archaico, com os seus pés sobrepostos à maneira antiga. O altar-mór, ou melhor, a capella-mór 

com a sua talha e frontal entalhado tambem, não parecem mal. Cá fóra, junto à egreja, buxo 

muito cheiroso. 

Capella de S. Sebastião - A nova, feita para substituir a que se queimou, mas de construcção que 

não agrada ao Padre d'esta e outras terras limitrofres, o Pe. Manuel José Tavares, de Mira, que 

aqui está, e aborrecido, vae para trinta annos (!). Na sacristia, um prato de esmolas, de gomos. 

Encostado um palio de brocado sec. XVI, com bombinellas de velludo vermelho, vindo, da 

Egreja, para a festa do Santo. Como se disse, em outro logar, o primitivo S. Sebastião partiu-se 

(?) por ocasião do incendio, e foi substituido por uma imagem grande, de fabrico moderno, sem 

interesse. Em arrumação, um Santo Antonio
1916

, que, sem ser formoso é, em todo o caso, 

aceitavel, e uma Senhora com Menino, que quer ser renascença, mas sem valor. Devem ser estes 

os santos que se dizia terem vindo de outras capellas.  

Ainda d'esta vez, não podemos vêr a Capella de Sta. Anna, à beira / da linha ferrea, que se vê do 

alto da de S. Sebastião, mas à qual leva um caminho difficil. O rapaz, sacristão, diz que o demo 

tem lá feito tropelias, mas deve ser desculpa para não ter o incomodo de nos levar lá; perdeo um 

braço com coisas de electricidade, brincando. Será necessário vêr esta capella, e uma outra que 

o Pe. indica, na Casa de Almiara. 

Ereira - A terra da Herminia, criada nossa, hoje casada. É uma povoação estabelecida em uma 

ilha, digamos assim, especie de monchão do Mondego, e que hoje está ligada por estrada, para o 

norte até à estrada de Monte-Mór-Figueira, e, da outra a Verride; pontes de madeira, mas solidas 

em casa um dos dois troços. Trouxe-nos aqui aquelle Padre, que necessitava vir enterrar alguem. 

É muito communicativo e offerecedor de serviços; é de Mira e falla muito nas tendencias 

artisticas, e do isolamento em que vive. Ha aqui uma Trindade do seculo XVI, pouco perfeita, 

uma Senhora com Menino, renascença, decadente, repintada, ambas imagens pouco apreciaveis, 

e, encostada à parede, à D. na altura da teia uma imagem em pedra, de uns 0m,90 ou 1m,00, que 
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parece ser um Anjo da Guarda
1917

, invocação curiosa, que ainda não haviamos encontrado. 

Cabeça cingida de uma tira, com roseta à frente; do lado E. uma rodella, com inscripção 

circular, e, no centro, o dístico IHS. Figura um tanto tosca, embora o Pe. lhe queira vêr "uma 

grande vida interior"! Arcaisante, mas penso que não vae alem do seculo XVII. 

Maiorca - Egreja parochial - Nova visita em 21 de Setembro de 1952. O guarda-vento da 

entrada em talha miuda, a cruz de Malta no alto e pintura á portugueza, continua sendo coisa 

muito interessante. Recomendei que o não restaurassem, isto é, que o não pintassem de novo, 

como pareciam querer fazer. Recebidos por uma zeladora, amavel. Continua faltando a grimpa, 

que desapareceo, mas pediram ao Padre 12 contos pelo arranjo, com o que elle não pode. Não 

vejo alteração em relação ao anterior. A Sª Renascença
1918

, com o Menino agarrado à cruz, 

continua na arrecadação, ao lado de imagens sem interesse. /  

Granja de Alfarellos - Visitada, de novo, em 21 de Setembro de 1952 - Egreja parochial. Houve 

melhoramentos, porque me não recordo do largo escadorio, que conduz à egreja. No muro de 

entrada, de um e outro lado, altos relevos em pedra, que me dizem terem estado de um lado e 

d'outro do altar-mór, representando S. Jorge matando o dragão e S. Martinho rasgando o manto, 

para o dar aos pobres. Egreja de interior interessante. Boa talha do sec. XVII no altar-mór, que, 

como altar é de pedra e de forma curiosa. Boa pintura da epoca. Em nichos, à D. o Santo da 

Anunciação
1919

, cuja cabeça, como dito já antes, é semelhante as da cabeça isolada, que temos, 

do S. Sebastião; na E. uma Trindade
1920

, tambem interessante, ambos sec. XV. De outras 

imagens, não dei noticia, o que me leva a supôr que aquellas que, em outra ocasião, mencionei, 

levaram caminho. Por cima do pulpito, a data de 1660, de reforma, evidentemente. Na frontaria, 

escudo portuguez a côres que me parece ser do seculo XV. 

Mira - Mais uma vez, em 2 de Outubro de 1952. Na Egreja parochial, vimos o São Pedrinho, 

cada vez mais bonito, no seo logar do costume, e, na arrecadação, entre outras imagens sem 

valor, um São Lourenço
1921

, de que a Amelia gostou, e, na sacristia, uma grande capa de 

asperges de veludo vermelho bom, e um prato de esmolas, de gomos e inscripção, que parece, 

de facto, ter servido, como diz o Meyrelles Lobo a prato da balança por ter, na orla, tres 

buracos; não é de grande interesse. Diz o Padre, Rev. Manuel Domingues, que já lhe 

offereceram outros pratos, de prata, em troca d'este. 

Moita (da Anadia). Em 30 de Setembro de 1952, a caminho do Porto, visitei novamente, o São 

Tiago, que continua sendo um amôr. Na arrecadação, continuam uma Trindade, um S. 

Vicente
1922

 < e um Sto. Antonio >, que reconheço interessantes. Tambem o é a irmã do Padre, 

pequena de estatura, mas limpa e agradavel, bem educada - tudo dentro do typo rural, que é o 

que tem mais graça. 

Ceira - Em 3 de Outubro de 1953, visto, novamente, o alto relevo de Christo no horto, 

Renascença decadente, mutilado. Este santo ha annos, já offereceo, o Nascimento, 5 contos por 

elle; não / vale nada para collecção. Haviamo-lo visto em 1934. 

Castello Viegas - Como me não havia esquecido da Sta. Cattarina, do seculo XIV, aqui 

existente, fui visitar a Egreja parochial em 3 de Outubro de 1952, ou seja 16 anos depois da 

primeira visita. Houve aqui grande reforma, a qual, sem dizer o resto, foi...  uma torre, erguida 

por um sr. Amado que effectuou, ou ajudou a, outras obras de restauro. Em uma parede exterior 

referencia a D. Salvador Viegas, que fundou a povoação, e, possivelmente construio o castello, 

de que ainda se vêem restos, em, diz o letreiro, 1166. Deve ser verdade. Em uma parede exterior 

ao alto, embutido na parede, um Padre Eterno, em pedra, bastante perfeito, Renascença. No 
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interior da egreja, pedras tumulares, cujas inscripções é difficil, ou mesmo impossivel decifrar. 

No altar mór, à D um Santo Antonio e à E, um Santo Estevão; não são excellentes, mas muito 

aceitaveis. Em dois altares lateraes do cruzeiro, no da D., um S. Vicente, de uns 0m,80, com a 

particularidade de o navio estar ao lado e bem pronunciadas as taboas que o formam, bom, e, no 

da E, uma Sª da Piedade, pequena, de pouco relevo. Imagens do seculo XV, sem duvida, todas 

ellas. Na D alta, existe uma capella, sobre cujo arco de entrada está a data de 1571, que é, sem 

duvida, tambem, a do grande retabulo Renascença, com seu sacrario, S. Pedro e S. João Baptista 

e outras particularidades do costume e que, provavelmente o sr. Amado fez limpar e restaurar, 

de forma que perdeo a patine, e não melhorou no effeito de conjuncto, que agora produz. Para 

resguardar o que elles supuzeram ser uma preciosidade, barraram a entrada com uma grade 

nova, de 1892, se me não engano. Na E. alta, fronteira áquella, uma outra capella com retabulo 

que quer ser, mas não chega a ser, Renascença, e confirma a data que n'elle se vê no alto 1638. 

Paineis de azulejo azul e branco, seculo XVIII, rasoaveis. Esqueceo mencionar um pequeno S. 

Braz, rasoavel, pequeno, no altar da Sª da Piedade. Em uma especie de arrecadação, em 

corredor, outras imagens antigas sem valor, aquella Sta. Catarina
1923

, que já entrara na primeira 

visita, restos rasoaveis de um seculo XIV, pés em bico, firmal etc; / muito officina de Mestre 

Pero. 

1924
Coimbra -  

1925
Coimbra - Egreja do Carmo, na Sofia. Reler o que se escreveo n'este volume (Coimbra 2) a 

respeito d'esta egreja, na qual entrámos, mais uma vez, em 4 de Outubro de 1952, e que 

visitamos com o auxilio de um homem, que me disse estar em funcções ha 36 annos, e é 

administrador do Azilo da Ordem. O conjuncto da Egreja continua a ser interessantissimo, com 

os seus grandes paineis de azulejo do seculo XVII, devidamente enquadradas as portas e 

janellas. Das imagens, já antes se disse o que mereciam. O retabulo em talha discreta do seculo 

XVII é imponente. Na sacristia, o Enterramento é muito bom, mas, em todo o caso, menos 

delicado de que o do Museo Machado de Castro. O arcaz é interessante, mas não attinge as 

paredes lateraes da sala; veio para alli de outro logar. Veem-se ai dois quadros em madeira, 

formados, cada um d'elles por duas tabuas estreitas, as quaes, segundo me disse o homem, 

teriam estado aos lados do Sacrario no altar-mór, mas haviam sido tiradas de lá, e por elle 

aproveitadas d'aquella maneira. Duas, ou talvez mais, telas, que não parecem más. O quadro da 

Josefa d'Obidos foi um tanto, não digo restaurado, mas reparado, para ser enviado à Exposição 

que se realizou em Lisboa: é o Menino, com carinha lívida, em camisa; diz o homem que esta 

assignado. O claustro abre para um patio, mas, antes de chegar a elle, está uma escada que leva 

ao côro, e, em um patamar d'ella, uma interessante imagem
1926

 < da Sª da Conceição > de 

tamanho natural, dourada, que veyo para alli de outro sitio. No côro, alguns quadros do Parente, 

que não são grande coisa, e um orgão que, embora reparado, já não toca. Os paineis / de azulejo 

da egreja estão bastante sujos, cobertos de pó. E como eu dissesse ao homem que, lavados, as 

côres d'elles, logo illuminariam a egreja, desculpou-se com a muita poeira da rua. Que, quando 

para alli fôra, fizera a limpeza d'elles, tendo encontrado pó aos montes. Simplesmente, elle está 

lá ha 36 annos, parecendo que já era tempo de repetir a operação. 

Egreja da Graça - Visitada, mais uma vez, no mesmo dia da antecedente, em 4 de Outubro de 

1952. No interior, grandes paineis, tambem, de azulejo do seculo XVII, mas menos sujos do que 

os d'aquella egreja. O retabulo da capella-mór, acentuadamente interessante, como o da egreja 

do Carmo, em talha moderada [sic] d'aquelle seculo, a particularidade de n'elle se observarem, 

no seu rodape, frisos de frades e de freiras (?) em attitude de devoção, e outras figuras, tambem 
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muito delicadas, em alto relevo, sobre as columnas. Na passagem para a sacristia, pequeno 

compartimento, cujas paredes mostram lapides sepulcraes dos seculos XVI e XVII, uma d'ellas 

em grande pedra d'armas. Na sacristia, que está em reparação, ao fundo, um bello Christo
1927

 em 

madeira, de 1m, 10, pouco mais ou menos, que já inscrevi na relação das imagens d'esta especie, 

do seculo XVI ou fim do seculo XV. É, sem duvida, obra de um bom esculptor, cabeça 

expressiva de dôr, braços quasi direitos, saio assaz longo, e bastante ajustado, sem panejamentos 

salientes. Colorido um tanto carregado no sangue, mas, sem duvida, de uma grande perfeição. 

Do lado E. de quem olha para o Christo, um grande retabulo Renascença
1928

, do genero dos de 

Santa Cruz, maior, sem duvida, representando a Senhora dando a casula a um santo, que 

suponho um São Domingos (?). Foi lavado e, diz o sacristão, que criou uma especie de bolor 

que é, evidentemente, elle proprio a reconhecer a salitragem, pelo que me pede a escrita em que 

elle me ouvio fallar, em Santa Clara, onde elle antes trabalhava; prometto mandar-lha. 

Tornámos a visitar a Egreja da Graça em 5 de Outubro de 1952. São notaveis as armações dos 

diversos altares, que se apresentam cobertas por uma especie de baldaquinos com sanefas 

tambem em talha miuda, que dá ideia de serem de seda. Disposição muito agradavel, que me 

não lembro de ter visto em outra egreja. Nos diversos altares, pequenas pinturas em madeira 

muito interessantes tambem. Em varios pilares e outras superficies das paredes, vestigios de 

pinturas muraes que estavam cobertas a cal, que ultimamente, no arranjo que estão dando à 

egreja quizeram descobrir mas sem exito. Pedras d'armas interessantes, uma d'ellas com duas 

series de meias luas. Datas do seculo XVII e uma de 1564. Em uma casa de passagem para o 

coro, tres grandes telas, rasoavelmente conservadas, de personagens eclesiasticas de alta 

categoria, um d'elles com fama de D. João III, representados de pé. Uma casa interior era 

forrada de azulejo, que o Dr. Bissaia comprou, mas o que se não percebe é que necessidade 

houve de os tirar. 

Egreja de Santa Justa e Rufina - Tambem em 5 de Outubro de 1952. Parece que esta egreja, à 

qual haviamos feito uma unica visita em ____
1929

 esteve quasi abandonada durante um tempo, e 

foi ha poucos anos entregue à ordem dos "capuchinhos", que a tem cuidado com desvelo. Um 

rapaz, estudante, que alli encontramos diz-nos que os frades desejam restaurar a fachada, mas 

espero que o não façam, porque ella é, como está, muito interessante, com as suas sacadas em 

ferro do seculo XVII. Na fachada duas lapides em que se falla da antiga egreja, á margem do 

Mondego, de 1100, a invasão das aguas, assoreamento e tempestade, que obrigou a levar o SS. 

Sacramento para S. Thiago etc; a outra falla em qualquer installação alli, em 1708. A 

construcção é, em conjuncto, do seculo XVII, e tem uma certa nobreza. O altar-mór é uma 

grande machina de muito interessante e variada talha do sec. XVII, mas bem composta, rica, 

sem barroquismo. Imagem de Santa Justa e Rufina, e outras bem integradas no conjuncto. No 

alto, na tribuna onde ha de ser exposta a Custodia, dois Anjos tocheiros, notavelmente 

esculpidos; em outro logar, saliente, u/ma grande corôa real. Vale a pena examinar, em 

pormenores, toda a armação da capella-mór, porque ha n'ella que admirar. Os altares lateraes em 

talha, talvez mais moderna, ou modernisada, para o que concorre o alindamento que os frades 

n'elles teem feito. No 2º altar à E, media, um Senhora da Conceição
1930

, bôa esculptura do 

seculo XVIII. Como se está em festa, ou em vesperas d'essa, os altares teem guarnições de 

veludo vermelho, de brocado vermelho, bocados do qual são de desenho pouco vulgar. Na 

capella mór, aos dois lados, servindo de base a dois ornatos modernos vulgares, dois grandes 

panos, tambem de velludo vermelho, menos antigo do que o vermelho vivo, que conhecemos, e 

que aparece no alto das guarnições dos altares. Em um altar da D. baixa esta um Christo, de uns 

1m10, escuro, com cabello natural, com saio bastante longo e colado ao corpo, que pode bem 

ser um seculo XV. Os braços bastante horisontaes, e embora eu não goste do volume das 

barrigas das pernas, que prejudica o arcaismo do conjuncto, é quasi certo que esta imagem tenha 

vindo da antiga egreja da beira-rio. Acho mais interessante o da egreja da Graça. No côro, onde 
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o rapaz nos conduz, um Santo Ildefonso
1931

, grande, do seculo XVII, com sua capa imitando 

brocado alcachofrado, e, mais pequenos, um grupo curioso, do mesmo seculo, ou talvez XVIII, 

de Santa Ana
1932

, com S. João Baptista, pequenos, apontando para o cordeirinho; tem 

delicadeza, e a escultura é muito rasoavel. 

Egreja de S. Pedro - No mesmo dia. Logo adiante da egreja da Graça. É a egreja do Asylo de 

Mendicidade, com o qual está ligado. Na fachada, S. Pedro e um outro Santo, que me parecem 

trabalho moderno, para alli encomendado. As paredes da egreja a branco, na capella-mór, uma 

má imitação de azulejo do seculo XVII, forrando as paredes. 

Cantanhede - Capella de S. Matheus - No fim de contas, o São Mateus
1933

 foi parar, levado pelo 

Carneiro da Povoa, à rua se S. Bento, 187. Venderam-lhe, juntamente, dois S. Miguel, mas 

muito mutilados, que não comprei. Um d'elles deve ser o que esteve, antes da venda, na pequena 

sala de entrada, à D. da nave. 

Districto de Castello-Branco 

Certã - Visitada em 8 de Agosto de 1937 - Egreja matriz - Muito antiga, mas reformada, nada 

mostrando de antigo na frontaria. Interior dividido em tres naves, separadas por columnas 

delgadas e arcos em ogiva. Os tectos das naves forrados de madeira em caixilhos pintados à sec. 

XVII ou XVIII, com escudos interessantes à entrada, antes do guarda vento. Tirando a parte que 

se segue à porta principal e côro, todo o resto da egreja é coberto de azulejo do sec. XVII de 

padrões interessantes, em retabulos (12) representando os Evangelistas; genero Atalaya, Zibreira 

etc. Por detraz dos dois altares em talha, lateraes do cruzeiro, deve ter havido grandes paineis de 

azulejo, certamente já damnificado para se installarem os altares. A cobertura com azulejo 

acompanha os arcos, inteiramente, até aos capiteis das columnas: é o primeiro exemplar que 

encontro com revestimento tão completo. A capella-mór tem tecto de caixão com caixilhos 

separados por nervuras salientes genero F. Terzi. No altar do cruzeiro à E., uma Trrindade, em 

pedra (?) pequena. Esqueceo dizer que os espaços triangulares cujos vertices estão nos capiteis 

são prehenchidos com grandes figuras estylisadas de ornato, que lembram os dos azulejos do 

Mattos na Egreja de S. Roque, em Lisboa. 

Na sachristia, sobre o arcaz, o S. Pedro
1934

 de que me fallava o J. Nascimento: sentado, com 

cerca de 0m,90 de altura, do Mestre Affonso (?), bons panejamentos, rosto e barbas expressivas, 

grandes chaves, mãos um tanto duras e tiara cortada, a certa altura, mas tendo sobre ella uma 

pedra ao geito de complemento da tiara, mal feita ou deformada. Exemplar interessante, embora 

inferior ao de Cantanhede. 

Do lado de fóra da egreja sobre a porta lateral, tres pequenas pedras lavradas: uma tem a cruz de 

Aviz, as outas duas inscripção em letra gotica. 

Egreja da Misericordia - Visitada na mesma ocasião. Um Christo em madeira
1935

, de 1m,00, de 

membros secos e inteiriçados, pés sobrepostos para dentro; deve ser um seculo XV. / 

Ha, ainda, na terra, algumas capellas: de S. Martinho, Conceição, S. João, S. Sebastião e Sª dos 

Remedios. 

Capella ou ermida de S. Martinho. Á entrada da villa, para quem vem de Thomar. No altar 

principal, um pequeno S. Martinho, que devia ter sido engraçado, mas foi pintado, dotado de 

olhos de vidro etc. 
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Na estrada para Pedrogão pequeno, ao começo, à E. uma ermida, de invocação ignorada, que 

tem sobre a porta um Calvario em pedra, transição para o seculo XVI: o Christo é um tanto 

defeituoso, mas a Virgem é interessante. 

Castello Branco - Visitada em 22 e 23 de Agosto de 1949 (2ª feira). Vêr, sobre o que a cidade 

contem, o Guia da Biblioteca Nacional. Egreja de S. Miguel, antiga Sé, pouco interessante. Na 

frontaria, um S. Miguel
1936

, em pedra, de 1m,50, esculptura do seculo XVIII, apreciavel para a 

epoca, e duas janelas de sacada, com grades da mesma epoca, simples mas, por isso mesmo 

interessantes. Dentro da egreja, nas paredes, de um e outro lado, lapides de 1682 e 1691, sobre a 

reedificação do edificio (Vêr Guia). O arco cruzeiro é, de facto, apreciavel no seu desenho, e a 

nave unica da egreja, magestosa. Na capella mór, lampada de prata, com armas do bispo; na 

capella E. do cruzeiro, uma Senhora com Menino
1937

 (do Rosario?), bom estofado, sobre anjos, 

madeira, seculo XVIII. Suspensão em ferro, para lampadas. Portas interior e exterior da 

sacristia, com lavores, apreciaveis para a epoca.  

Castello (Vêr Guia) Panos de muralha, torre, janela sobre a cidade, em começo (interrompido) 

de restauração. Aproveitaram o alto e um local propicio da encosta, para fazerem um miradouro 

de S. Gens. No recinto do castello, a costumada egreja, denominada, aqui, de Santa Maria, hoje 

inteiramente moderna (sec. XIX), onde não entramos por estar em reparação, fechada. 

Museo municipal (Vêr Guia). Os quadros do sec. XV são, realmente, notaveis, sobretudo a 

"Deposição no Tumulo" e o "Santo Antonio". Muitos exemplares de pre-historia e de proto-

historia, numerosas moedas, uma de ouro, de Nero, e outra, idem, de Honorio, uma cruz seculo 

XIII, genero li/moges < de 0m,60), ainda com uma das tres pedras, e com figura na base; um 

tapete persa, pequeno, sec. XVI; uma coberta de Castello Branco, bem conservada, alguns 

paineis coloridos sobre scenas da guerra peninsular; alguns azulejos hispano-arabes; um painel 

azulejos sec. XVII, vindo de Villa Viçosa, da casa em que se diz ter morado o Condestavel, com 

a cruz de Aviz e leões - 4x4 azulejos; vidros romanos, entre os quaes duas urnas e um 

lacrimatorio, intactos. Admiro-me d'este Museo não ser mais rico. O edificio do Governo Civil, 

onde o museo está installado, é magestoso (Vêr Guia); interessante, tambem é ocupado, hoje 

pela Camara Municipal. 

Ainda no Museo: Rosto de Cristo em madeira; cartas de jogar; comoda Luiz XIV e prato de 

esmolas, Adão e Eva. 

Em 23: 

Tivemos ocasião de ir à Sé (Egreja de S. Miguel), novamente, e de encontrar na Sacristia, que 

hontem estava fechada. Em um altar, um S. Pedro
1938

, de pedra, de uns 0m,90, de corpo pintado 

a branco, tendo na mão D. as chaves e, com a E, carregando o manto e apertando um livro 

debaixo do braço. Uma bella renascença coimbrã, que bem pode ser um João de Ruão; bella 

cabeça. Não nos recordamos de termos visto um S. Pedro n'este genero de esculptura. No 

mesmo altar, à D., um S. Sebastião
1939

, em madeira, já com academia, o braço D. ao alto, 

amarrado a um dos ramos da arvore, o E. saindo à frente. Saio de que uma ponta passa, à sua D, 

por sobre um ramo de arvore, e bem trabalhado. Rosto ao alto; altura, talvez, 1m,40. É uma 

bella imagem, sympatica, bem lançada, como muita arte. Provavelmente, um seculo XVII.  

Biblioteca municipal (Vêr Guia). Pequena, mas limpa e bem disposta. Não sem acusar, o 

empregado que alli encontrámos, que n'ella houvesse livros raros, como em Elvas, mas ha ainda 

muitas especies em caixotes. Numerosas obras de fundo, antigas, em grandes volumes, entre 

ellas, as obras de Buffon. 
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Cruzeiro de S. João (Vêr Guia). Realmente notavel. Bem desconhecido, e bem colorido o painel 

moderno de azulejo incrustado na fachada da casa da familia Garrett, fronteira ao / cruzeiro. 

Egreja da Misericordia. À entrada, a data de 1519; portada manuelina. No interior, em uma 

capella á D. alta um Christo
1940

 em madeira, de tamanho natural, de rosto expressivo, anatomia e 

esculptura geral sobria, e que pode, muito bem, ser um seculo XVI. 

Paço episcopal e seus jardins. A collocação de paineis de azulejo moderno, embora 

comemorativos, é de mau gosto. No Paço a data de 1588; tudo muito seco. 

Chafariz da Mina. O escudo, dos patacos de D. João VI, perdeo, ou tiraram-lhe, a corôa.  

Chafariz da Graça, de epoca incerta, muito descaracterisado. 

Capella de S. Marcos. Fóra um cruzeiro muito simples, mas cujo Christo
1941

, no topo superior da 

columna, pode muito bem ser um seculo XV. Dentro, no altar-mór, um S. Marcos
1942

 em pedra, 

de uns 0m,80 muito repintado, mas boa esculptura, provavel sec. XVI. E um Christo
1943

 de 

madeira que, embora tenha um laço do saio virado para fóra - talvez acrescentamento posterior - 

pode, pela sua aparencia geral, ser bem um seculo XVI. Altura de, talvez, 0m,90. Na pia de agua 

benta, a data de 1565- 

Chafariz de S. Marcos (Ver Guia) Interessante, de facto, com a cruz de Christo, escudo 

manuelino e esfera armillar. 

Egreja de Santa Izabel (a que chamam, usualmente, de Santo Antonio) (Ver Guia). Edificio do 

seculo XVIII. Tecto pintado a oleo, com grande scena central e florões e ornatos diversos. No 

altar-mór, uma bella imagem em madeira, de Sto. Antonio
1944

, de uns 0m,90, roupagens sobrias 

e bem lançadas; segura, com a mão D. uma cruz que me pareceo em madeira debruada de prata, 

e, na mão E, um livro, sobre o qual o Menino, de pé e braço no ar, parece querer dançar. Bem 

encarnado e bem estofado, com dourado, talvez reforçado, mas bem. Da mão D. do Santo 

pendem fitas bordadas. É uma formosa imagem do seculo XVII, vinda, sem duvida, do antigo 

convento ou egreja. De facto, ha, aqui, ainda, um Terreiro de Santo Antonio, onde existio um 

Convento de franciscanos, cujos restos não vimos, por estar abrangido por um quartel qualquer 

(Vêr Guia).  

Egreja do Espirito Santo. Interior bem conservado por gente da visinhança, em questão / com o 

Padre, que quer alterações no que existe, no que não tem razão. Do antigo, conserva-se um altar-

mór em talha dourada, do seculo XVI ou XVII, com camarim, e n'elle uma interessante 

Trindade, em pedra do sec. XVI, pintada, de uns 0m,60. 

Egreja da Senhora da Piedade - Pequena egreja, mas muito interessante. Na frontaria, uma pedra 

incrustada com cinco bolas em relevo. O corpo da egreja é todo coberto de azulejo azul e branco 

em paineis, vendo-se à D., rente ao chão, um distico que resa: "Esta obra de azulejo e pavimento 

se fez com o dinheiro do Doutor Francisco Rogeiro, ja defunto pede-se um P.N Avª p 
la
 sua 

alma 1739". O revestimento de azulejo, todo elle muito bem desenhado, mostra, na parte 

superior, os Apostolos em nichos, com perspectiva, e, em baixo, scenas da vida da Senhora. 

Vemos aqui repetido um motivo que parece ser muito seculo XVIII, o de o Menino estar a ser 

alimentado com tamaras tiradas de uma palmeira, por um Anjo, mas aqui a Senhora está sentada 

e é o S. José que passa as tamaras. Na capella mór, paineis tambem, mas só em baixo. Na 

sacristia, uma imagem em pedra de S. Gregorio Papa
1945

, de 0m,90, colorida. O Santo avança a 
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mão D abençoando, e a E. segura uma haste, que, a partir da mão para cima, foi substituida por 

canudo de folha, especie de cruz, com tres transversaes. Não é extraordinário, mas deve ser um 

seculo XVI. 

Para as restantes curiosidades da cidade, vêr o Guia da B. Nacional. 

Idanha a Nova - Visitada em 24 de Agosto de 1949 (4ª feira) no caminho para a barragem 

Carmona. Villa "destartalado", como diria um hespanhol. Egreja matriz "Todas as portas d'esta 

egreja fez Luiz Gomes ano 1736", diz-se em uma d'ellas, com boas almofadas e gonzos. Nada 

mais de interessante, a não ser a historia que conta uma velha de se terem descoberto escondidos 

no altar-mór paramentos e objectos valiosos do culto, que o Bispo de Portalegre levou para o 

Bispado (!?).  

Capella do Espirito Santo, com porta de arco redondo, não podémos entrar. 

Perto da villa a Capella da Senhora da Graça, com interessante alpendre de pedra com columnas 

e arcos redondos; / dentro altar em talha. 

Castello Novo - Visitado em 25 de Agosto de 1949 (5ª feira), de passagem para a Guarda. A 

villa está na encosta da serra, pitoresca e dando, em uma das suas fontes, uma agua fresca e 

agradavel, de que sempre me lembrarei. 

Egreja matriz, da invocação de Nossa Senhora da Graça, edificio já descaracterizado. Por dentro 

da entrada, no tecto, ainda pintura à sec. XVIII, que provavelmente, em tempos, se prolongava 

por sobre todo o tecto da egreja. Algumas imagens, em madeira, interessantes. Em uma capella 

da D. alta uma Trindade assente sobre anjos, a pomba no alto da cruz; boa esculptura do seculo 

XVII, de uns 1m,30; do lado E. baixa, um Christo em tamanho natural, que pode ser um seculo 

XVI, de cintura estreita e nariz afillado; quasi em face, em uma outra capella à D., um S. 

Sebastião
1946

 de madeira, grande, de uns 1m,50, seculo XVIII, os dois braços ao alto, ambos 

amarrados a troncos divergentes da arvore, face ao alto, rosto formoso, cabellos encaracolados, 

o saio bastante panejado. Quem fez o da sacristia da matriz de Castello Branco deve ter feito 

este: um bom escultor. Os pulpitos (2), em talha miuda assentes sobre plataforma de pedra. 

Capella de Sto. Antonio  Fechada, não vimos o interior, nada de notavel. 

Alguns edificios antigos, dos seculos XVII e XVIII; hoje a Casa do Povo, era a antiga Casa da 

Camara, manuelina; uma outra com escudo com aguia e alpendre feita por Silvestre Leitam em 

1616. Pelourinho com ferro (mon. nac.). 

Alpedrinha - Na mesma data, de 25 de Agosto de 1949. 

Capella da Misericordia. E do seculo XVII. Na Sacristia, uma cruz processional, que, não sendo 

de grande antiguidade, é, contudo, muito curiosa. Haste de madeira sobre a qual se ergue a cruz, 

de madeira, tambem, com exteriores guarnecidos de metal, com a particularidade de ter por 

base, dois ou tres livros, em madeira, ainda. Nunca vi nenhuma assim. À D. alta uma guarnição 

de capella em talha, não dourada, mas pintada, interessante.  

Capella do Leão, mais propriamente, / de Sta. Catarina, de que ha na frontaria, em nicho, uma 

imagem
1947

 em marmore, seculo XVI, e, dentro da capella, outra
1948

, à D. em madeira, bem 

trabalhada, estofada, com espada de ferro e panejamentos bem imaginados; um bom seculo 

XVII; a primeira de 0m,90 talvez, a outra de uns 0m,70. Edificio da renascença do seculo XVI, 

com dois medalhões na fachada. O interior é forrado de azulejo do sec. XVII, em ladrilhos 

verdes e ladrilhos brancos, mas de máo fabrico. A capella-mór de tecto artesoado, é separada do 
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resto por uma formosa e alta grade de ferro, com seu fecho, e restos de dourado. Campas de 

1620 e 1862. As taboas pintadas, em que falla o Guia não estão lá, é possivel que tenham ficado 

no Museu Nacional de Arte Antiga, aquando da exposição de 1940. Armas de D. Jorge da 

Costa. Vi o "Chafariz das seis bicas" e a "estrada romana"; a Casa da Camara tem as armas 

portuguezas e a data de 1620; pelourinho com ferros. Casas nobres e vestigios curiosos de 

outras epocas (Vêr Guia). Povoação muito interessante, de facto. Mais adiante, seguindo para o 

Fundão, amplissima vista sobre a nossa direita. 

Fundão - Na passagem de Castello Branco para a Guarda, em 25 de Agosto de 1949 (5ª feira). 

Cidade pouco caracteristica (Vêr Guia, para as coisas diversas): modesta mas interessante pelas 

qualidades do antigo morador, a casa do D. Luiz de Brito Homem Bispo de Angola e do 

Maranhão. Egreja matriz - Nada de apreciavel; em frente, um cruzeiro, tambem incaracteristico, 

com data de 1673. 

Covilhã - De passagem, em 25 de Agosto de 1949. Muito difficil de ficar conhecendo bem, por 

falta de chaves de varias coisas. "Turismo", quasi uma palavra vã, entre nós. 

Capella de Santa Cruz. Em um alto e na dependencia do Hospital, onde é necessário ir pedir, por 

favor, a chave. Alpendre sympatico sobre oito columnas, dentro tecto dividido em caixilhos 

emoldurados com telas sobre assumptos divinos. Agradavel, no seu conjuncto, mas nada de 

notavel. 

Santa Maria do Castello, ou Maior, egreja matriz que não merece o primeiro, e nobre, nome. 

Egreja enorme, em que parece terem tido o proposito de suprimirem todos / os vestigios de 

antiguidade. Azulejo novo de Aveiro, na fachada, como dentro, e muita coisa serve em pintura, 

em talha e em decoração geral. Em desconto de todos estes pecados, conservaram uma Senhora 

das Dores
1949

 (?), lindissima imagem de madeira do seculo XVII, da Senhora erecta, de mãos 

postas, e uma espada no peito, bellamente estofada em dourado, de uma esculptura primorosa; 

do melhor que tenho visto. Para estes lados, havia, evidentemente, ao tempo um ou mais 

excellentes imaginarios.  

Capella de S. Martinho (mon. nacional). Em um alto, à beira da estrada nacional. Não se 

conseguio a chave. Interessante, mimosa, capella romanica, com sua porta de columnas e arco 

redondo, e, sobre ella, uma mimosa, tambem de uma janella com suas pequenas columnas e 

arco. É um amor, mas nada pudemos saber das pinturas, de que falla o Guia. 

Egreja da Misericordia. Fóra a data de 1601, dentro campa de 1606. Toda a egreja foi 

restaurada, ao moderno. Talha a preto nos altares, que, assim, não liga mal com as pinturas 

geraes e especiaes de que um Mestre Professor Lopes cobrio o resto da egreja e que, deve dizer-

se, não estão mal, no seu genero. No alto da tribuna um grupo em madeira, representando a 

Senhora da Misericordia
1950

, erecta, de mãos postas, e, aos lados, dois anjos, pouco menores do 

que ella levantado, e segurando o manto da Senhora. Pintada; de 1m,00, talvez; um seculo 

XVII, mas agradavel. 

Egreja de S. Francisco. Restos de um antigo convento d'esta Ordem, fundado, diz o Guia, nos 

princípios do seculo XIII, e acabada a egreja nos fins do seculo XIV. Alem do portico e das 

portas lateraes, parece que, do primitivo, existe, apenas, a capella-mór, nas paredes lateraes da 

qual, diz o Guia que, no seculo XVI, se abriram duas bellas capellas tumulares, em cada uma 

d'ellas existindo, ainda, em arcos solios, duas arcas tumulares com suas estatuas jacentes. O 

conjuncto, de especial interesse. Abobadas artesoadas, que o Padre actual fez reproduzir a 

gesso, ou outra especie de material, no resto da / 
1951

egreja. Diz um Padre, que aqui estava a 

rezar, que o Prior tem gasto no restauro, e arranjos diversos d'esta egreja mais de 200 contos. Na 

Capella-mór, talha restaurada e revestimento de telas com molduras de talha, tambem. No altar 
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à D do cruzeiro, um frontal em madeira pintada. Na Sacristia, o Christo
1952

, a que o Guia se 

refere. Bella imagem em tamanho natural, de braços articulados, de expressão dolorosa, pintura 

em côr livida. É um magestoso seculo XVI. penso eu. 

Districto de Leiria (continuação) 

- Continuação do Cabo Carvoeiro e Ermida da Senhora dos Remedios. Deve ter sido 

interessantissima, no estado primitivo, com a sua esculptura romanica, ou ainda mais primitiva. 

Hoje, embora interessante, como exemplo d'estas ermidas e invocações de beira Mar, (Nazareth, 

Cabo etc.), já desfigurada pelos aditamentos e reformas posteriores. Vestigios do sec. XVII nos 

azulejos azul e amarello. Principal reforma talvez seculo XVIII, com uns paineis de azulejo azul 

e branco, representando scenas sacras. A padroeira é uma pequena imagem, que parece de 

madeira, mão tão coberta que não permitte exame proveitoso. Sobre a porta um alto relevo, com 

o sol, a lua e estrellas. 

Peniche - Visitada em 23 de Setembro de 1937. Para descripção geral ver Guia da Biblioteca 

Nacional. 

Egreja de S. Pedro. Aparencia geral pouco atraente. Construção do sec. XVII, sem relevo. No 

interior, no altar-mór um São Pedro
1953

 em madeira, de 1m,10, bem estofado, com predominio 

do ouro, sentado, com certa arte e magestade. Esculptura apreciavel do sec. XVII. Aplicados 

sobre o arco cruzeiro, dois anjos
1954

 em madeira, de azas abertas, pintura a cores à portugueza, 

curiosos, de 0m,90. 

Egreja da Sª da Conceição (ou de S. Sebastião) Talha sec. XVII e paineis de azulejo azul e 

branco, de scenas sacras; tecto em caixão, pintado. O conjuncto agradavel. 

Egreja da Senhora da Ajuda. Em "Peniche de Cima", deve ser portanto, a egreja mais antiga da 

terra. Tecto em caixilhos com telas pintadas, escuras. No altar-mór, a unica imagem 

interessante, em pedra, encontrada para estes lados. É uma Senhora
1955

 <"Sª da Ajuda"> sentada, 

de 1m,00, em pedra, que não parece calcareo de Coimbra, estofado do sec. XVI ou XVII, já 

perdido em parte. Assenta sobre almofada com borlas. O Menino em pé sobre o joelho E. da 

Senhora, com o seu joelho E. um pouco dobrado. A mão D. da Senhora foi separada do tronco, 

mas conserva-se. Com corôa de prata, o que parece mostrar que lhe cortaram a de pedra. Bom 

panejamento, sendo as mangas do manto da Senhora muito trabalhadas, com movimentos que 

lembram o sec. XVI. Gotica, em todo o caso, e interessantissima. Pés em bico. / Em varios 

lugares da egreja, azulejos sec. XVII, e grandes paineis azulejo azul e branco de scenas sacras, 

sec. XVIII. Na escada para a tribuna, uma Senhora
1956

 em madeira, talvez de Calvario, curiosa. 

Em um altar à E. uma Senhora da Piedade
1957

 em madeira, bem estofada, de 0m,90, bello 

exemplar do seculo XVII. 

Egreja da Misericordia - Interessante forro de azulejo de tapete, do seculo XVII. Tecto em 

caixilhos com pinturas. Doze cadeiras com assento e costas de coiro liso. Bello conjuncto.  

Em uma rua que olha para o caes onde se veem em veo uma grande porção de barcos, um painel 

de azulejos do seculo XVIII, polycromos, representando a Virgem (Sª do Carmo) e dois Santos. 

9x15 azulejos. 

Athouguia da Baleia - Visitada em 23 de Setembro de 1937. (Vêr Guia da Biblioteca Nacional). 

Povoação curiosa, com vestigios architectonicos interessantes. 
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Egreja de S. Leonardo - Portal romano-gotico. Tres naves de arcos ogivaes. Tabuas do sec. XVI, 

uma d'ellas, S. Bernardino, aceitavel. No altar-mór, à E. um S. Leonardo
1958

, de pedra com livro 

na mão E e a cruz postiça na D. De 0m,90, gotico, boa fisionomia. Na capella da D um baixo 

relevo da Natividade
1959

, em pedra, notavel, que pode ser, como diz o Guia (vêr) do sec. XIV; a 

cabeça da Senhora faz lembrar, em ponto mais pequeno, as das Senhoras do Ó. É esta a peça 

mais notavel da egreja, mas indica que outras do mesmo genero terá havido. Um dos turibulos 

que os Anjos suportam está solto, partido.  

Egreja da Senhora da Conceição - Um pouco fóra da villa. Seculo XVII, com galeria à sua roda. 

Altar-mór em mosaico, genero italiano, mas completo, e interessante por isso.  

O tunel, em que falla o Guia, consiste em altas pedras rectangulares, postas ao alto, a curta 

distancia umas das outras, com aberturas de alto a baixo. Parece que seriam como que as 

pilastras que sustentariam cordas para fechar o recinto em que tem logar a tourada.  

Egreja de S. José - Quasi abandonada. No cruzeiro, à D. um Sant'Antonio
1960

, de 1m,10, bem 

lançado e estofado em dourado; seculo XVII interessante. A E Senhora
1961

 de 0m,90, madeira, 

sec. XVI (?) aceitavel. 

Interessante, tambem, a fonte gotica, da Sª da Conceição, / que bem merecia ser conservada 

(Vêr Guia). 

Obidos - Visitada de novo, mas ainda pouco completamente, em 24 de Setembro de 1937. Em 

uma das entradas da villa, um cruzeiro gotico, abrigado. Cruz flordelisada; de um lado, a 

Senhora da Piedade, com falta de um dos pés e de um dos braços do Christo, do outro Christo 

com o braço D. partido. Na base, à roda, uma inscripção em letra gotica. 

Novamente, no Museo, installado na antiga pequena egreja de S. Martinho. A Senhora do Ó
1962

, 

collocada no alto, a E, sobre uma misula, de 0m,80, é no estylo de Mestre Pero, mas menos 

perfeita. O Anjo Anunciador
1963

 é, ainda, mais tosco que a Senhora do Ó; collocado na face 

oposta da egreja, e parece, segundo o guarda, na sua posição primitiva uma e outra imagem. Um 

alto relevo
1964

 na pedra, representando Santa Izabel, visitando a abadessa de Sta. Clara; de 

0m,70, sec. XVI, talvez, muito interessante pelo assumpto. Diversas outras coisas: vidros, armas 

e utensilios prehistoricos, ceramica antiga, objectos diversos, armas de pretos etc. Ainda, tres 

tumulos em ediculas, notando-se, sobre a tampa de um d'elles, em relevo, um montante 

embainhado, com a costumada correia envolvendo-o. Fora da egreja, encostados a ella, outros 

dois tumulos, mais simples. 

Egreja de S. Pedro - Altar-mór em talha do sec. XVII. No altar do cruzeiro, à E., uma boa 

Senhora da Piedade
1965

, de 0m,80, colorida, do typo das conhecidas, mas com panejamentos 

mais fundos e o veo bem tratado, talvez ja um fim do seculo XV. A cabeça do Christo continua 

hirta, sem apoio. Bom exemplar. No altar do cruzeiro, à D, uma Senhora do Rosario
1966

 em 

madeira, sec. XVIII com Menino virado à frente, estofada, interessante. Em um altar da E baixa 

um S. Sebastião de 0m,80, sec. XV, olhando ao alto. 

Egreja da Misericordia - Reforma de 1623, data sobre a porta. Sobre ella uma Virgem em 

faiança, azul e branca, talvez de 1m,00, sobre pianha de azulejos do seculo XVII, de 0m,2 de 
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altura. É o unico exemplar (a)
1967

 que conheço de estatuetas em barro vidrado, do sec. XVII. 

Notavel, por essa razão. Nova reforma de 1744. Não pudemos vêr o interior, que, segundo o 

Guia da Biblioteca Nacional é interessante. 

Egreja Matriz de Sta. Maria. Notavel forro de azulejos azul e branco, sec. XVII, em ramarias e 

albarradas. Tectos pintados. No cruzeiro, à E. tumulo Renascença
1968

 de 1575, completo, e a 

mais figuras que parece te/rem vindo de outro retabolo; notavel (As fig. são S. da Piedade, S. 

João e Santa Magdalena). Em um nicho, na E. baixa, uma Sª do Rosario
1969

, em madeira, sec. 

XVIII, estofada, interessante. Quadros de Josefa de Óbidos, um d'elles datado de 1671. Na 

capella-mór, azulejo do sec. XVII. Ainda no altar do cruzeiro, à D. uma Sta. Catarina
1970

, em 

madeira, sec. XVII, de 1m,00. Na sachristia, de interessante, um crucifixo grande, sec. XVII, 

Christo em marfim sobre aplicação latão ajouré, completo com todas as suas muitissimas 

figuras secundarias. É o unico exemplar completo que, no genero, tenho visto. No adro, grandes 

e sympaticos platanos. 

Leiria - De passagem, em 25 de Março de 1938, visitámos a Egreja do Espirito Santo, a que está 

na praça dos automoveis, ao pé do Hotel Liz. Quando ja me resignava a declarar, mais uma vez, 

que em Leiria nada se encontra de interessante, descobri em um altar à D. por detraz de um S. 

José em prata, grande, escondido, um Espirito Santo
1971

, genero fatia, como o do Eirol, e tanto 

que lhe arranjaram uma base de madeira, sec. XVI, bem colorido, com a particularidade de que 

a pomba está aplicada sobre o peito do Padre com o bico sobre o pescoço d'elle, e as mãos 

d'elle, uma a D. não segura a cruz mas está de dedo ao alto (partido) e a outra, muito espalmada 

sobre um dos braços da cruz, segurando-a. Talvez de 0m,50. Notavel pelas particularidades e 

harmonia da esculptura. 

Maceira - Visitada em 25 de Março de 1938. Egreja parochial. Exterior curioso. Pequenos 

torreões genero mourisco. Porta principal e lateral D gotico manuelino, tendo esta ultima, nos 

capiteis, curiosas pequenas mascaras. No interior, azulejo hispano-arabe a azul sec. XVII, figura 

solta. No altar do cruzeiro, à E, um S. Braz
1972

 de 0m,80, sec. XVI, esculptura pouco fina e um 

Espirito Santo
1973

, tambem sec. XVI, com a particularidade de ter a pomba empoleirada sobre o 

alto da cruz, tinta como se tivesse apanhado agua. À E uma capella Renascença, datada 1565, 

com um retabulo representando descimento da Cruz e os dois ladrões; decadente. Pulpito em 

pedra branca com vides e cachos, talvez moderno. Pia baptismal
1974

 / manuelina, interessante. 

Do lado de fora do edificio, muitas pedras trabalhadas (para restauração?) 

Pataias - Visitada em 25 de Março de 1938. Egreja parochial - Na frontaria, a data de 1700. 

Uma pia de agua
1975

 benta fóra do seu logar, gotica. 

Ancião - Egreja matriz - Visitada, mais uma vez, em 12 de Julho de 1938. No corpo da egreja, a 

mesma coisa. Mas, procurando na arrecadação que fica do lado D. da primeira, com porta aberta 

para o exterior, lá vimos a celebre Senhora do Ó
1976

. É grande, talvez um pouco menos que as 

principaes nossas conhecidas e do estylo do Mestre Pero, embora menos caracteristica e 

cuidada. A cara não tem aquelle aspecto amplo, largo, hespanhol das outras, o cabello e véo 

menos trabalhados, a fita do cinto não cae a direito, o firmal menos correcto. Talvez porque está 

inclinada para traz, em relação a quem olha, o ventre avulta mais do que as outras. Falta-lhe a 

mão E, que faz o signal conhecido; a outra na posição costumada. 
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Alvayazere - Egreja parochial - Visitada em 12 de Julho de 1938 (3ª feira). No altar-mór, em 

nichos, a E um Espirito Santo, já do seculo XVI, fim, pouco correcto, grande, talvez 0m,80, 

com a particularidade de ter umas barbas muito compridas e tranças de cabello à vista, mal 

pintado. À D. uma Santa Magdalena
1977

 do sec. XVI, pouco interessante. 

Gandara - Vistada em 22 de Julho de 1938 (6ª feira). Um pouco acima de Leiria, no caminho 

para a Figueira. Capella - A D. do altar-mór S. Pedro
1978

 já seculo XVI, com chave, 

ornamentada, de 0m,60, curioso. 

Batalha - Mais uma vez, na data supra. A Senhora da Piedade
1979

 continua na sachristia, formas 

macissas, rosto amplo, do conhecido estylo da de Monte-Mór. As imagens do museo, no 

claustro, estão agora dispostas com uma certa ordem, que permitte estuda-las, mas este estado 

não releva outras esculpturas, dignas de interesse alem das já indicadas, em outros logares, sob 

aquella rubrica. 

Ermida de S. Jorge - Mais uma vez, n'aquella data. O S. Jorge
1980

, que continua sendo um 

inferno quanto a epoca, / está, agora, collocado sobre um altar à E depois de soldadas um braço 

do santo e uma das patas do cavallo. No altar principal, a Senhora da Victoria
1981

 está agora 

descoberta, foi mandado do restaurador. É de madeira, colorida, de 0m,35, sentada, com o 

Menino em pé sobre o joelho E. Esculptura mimosa, bem tratada, talvez hespanhola do sec. 

XIV. Bom exemplar; o estofado do sec. XVI ou XVII. Foi suprimida a pequena casa, onde antes 

estaria arrecadado o S. Jorge, o que foi um erro. Diz o guarda que era, sem duvida, a parte mais 

antiga do edificio primitivo. (Bestas!) 

São Martinho do Porto - Estivémos aqui em 9 e 10 de Setembro de 1939 (Sabado e Domingo) 

de visita ao Julio. A Amelia foi ouvir missa à Egreja Matriz, que está situada no alto, perto do 

reservatorio da agua, e diz-me nada ter visto de interessante. 

Pederneira - Visitada em 10 de Setembro de 1939 (Domingo). No largo junto à Egreja matriz, a 

servir de pelourinho uma pedra cylindrica com ar de columna, que deve ser um silex, e talvez 

d'ahi lhe venha o nome. A egreja é do seculo XVII. Revestimento de azulejo azul e branco d'esta 

epoca, com a particularidade de formar, tambem, outras ediculas e seus arcos. Na capella mór, a 

data de 1637, em azulejo azul-amarello. Curiosas vinhetas de alminhas e pequenas custodias. Na 

sacristia, em um lavabo, a data de 1638. 

Egreja da Misericordia - Muito desmantelada, como todas as da sua classe, em geral. Na parede 

interior, sobre a porta de entrada, um grande retabulo da Senhora da Misericordia, de azulejo 

azul-amarello, sec. XVII, que deve ser de 14 x 11 azulejos, com cercadura de azulejo tapete, 

mas que parece ter sido tirado do seu logar e mal reconstituido, porque ha grande desordem em 

parte do retabulo. Se completo e recomposto, seria um exemplar notavel. 

Vallado - Em 10 de Setembro de 1939 (Domingo) - Visitámos a Egreja parochial, nada de 

apreciavel. 

Maiorga - Novamente, na data supra. Vêr livro anterior. O mesmo capitel cavado em pia de 

agua benta, e a mesma Senhora da Piedade
1982

, que, agora, por comparação com outros 

exemplares, se reconhece ser, de facto, inferior a ellas. A definição do véo é fora do normal, / 

mas a posição do Christo é contrafeita, e o conjuncto muito menos gotico do que as que 

possuimos, e outras já vistas. 
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Cós - Alguns kilometros acima de Maiorga, na mesma estrada, que se prolonga a Alpedriz. 

Visita em 10 de Setembro de 1939 (Domingo). Existe aqui um grande convento, creio que de 

freiras de S. Bernadrdo. A parte relativa ao Convento, assim como a cerca, é hoje propriedade 

particular e d'ella se veem ainda restos, muito maltratados. Parece, ate, que uma das alas do 

convento foi cortada a certa altura, porque se vêem, escancarado, um corredor e varios recintos. 

Egreja conventual - Segundo P. Leal, o convento é do seculo XIV, mas d'essa epoca nada se 

observa ja. O que se apresenta é uma reforma do sec. XVII, de que se vê a data de 1671, em 

qualquer parte. Grande edificio, de uma só nave, com côro de baixo, communicante atravez de 

uma alta grade de madeira dourada. No fundo do côro, uma porta manuelina, de passagem para 

o convento. Lambris de azulejo azul e branco, d'aquelle seculo. Em uma arrecadação, um prato 

de esmolas, de tamanho medio, com motivos floraes, sem legenda, bem conservado. 

Egreja da Misericordia, na Capella do Coração de Jesus. Uma grande desarrumação, sem nada 

de notavel. Em uma lapide, a data de 1635. 

Peniche - Tornámos a visitar a Egreja matriz, da Senhora da Ajuda
1983

, que continua a ser a 

mesma imagem do sec. XV, interessantissima, agora ainda mais coberta de panos e adornos. 

Não pudémos ve-la de perto, d'esta vez, porque, alem de estar muito tapada, a cortina que estava 

por detraz d'ella, achava-se muito fechada. O corpo da egreja, que não é grande, é uma boceta 

interessante, com os seus grandes paineis de azulejo azul e branco, sec. XVIII, e tapete do sec. 

XVII, o seu tecto pintado, e os quadros, ou telas, embora más, da capella mór. Na sachristia, 

embutido no azulejo tapete, um pequeno painel de azulejo da mesma epoca, com o São 

Lourenço e a sua grelha, 

Almagreira - Visitada em 1 de Setembro de 1940 (Domingo). Para lá ir, torna-se, 6 kil. ao norte 

de Pombal, na estrada de Coimbra, uma transversal que vae para a E, que é rasoavel até à 

passagem de nível, mas pouco bom, a seguir. Perto da aldeia corre um rio (o de Soure), não 

n'esta epoca; no inverno a estrada deve ser intransitavel. Egreja parochial. Viémos aqui para vêr 

uma imagem indicada pelo Carvalho de Munde. É uma Senhora
1984

 de pouco mais de 1m,00, 

coroada, / com o Menino sobre o braço E. Mal colorida. Um fim de seculo XV; um tanto genero 

Diogo Pires. Bom exemplar. Estava arrumada em uma arrecadação à D. da egreja, no chão, um 

tanto encoberta por um armario. Detraz do altar, algumas imagens sem importancia, salvo um 

Santo Antonio
1985

 em madeira, pequeno, rasoavel, ou melhor, curioso. No pé da pia baptismal, a 

data de 1731; à entrada, no chão, a indicaçao de que foi reformada pelo Pe. José Nogueira, em 

1930. Visitei este padre, que está já apozentado e é amigo do Pe. Paulo Machado. Não tive 

oportunidade de visitar a povoação. 

Pombal - Egreja matriz - Nova visita em 1 de Setembro de 1940 (Domingo) (Vêr Liv. 1º pag 

__). Os altares lateraes do cruzeiro são interessantes com a sua talha dourada, sec. XVII. Em um 

altar, à D., peça que parece ter-nos passado inteiramente despercebida em visita anterior, um 

bello Christo
1986

 em madeira, de uns 2m,00, cabeça pendida com bôa expressão, cinta delgada, 

braços magros hirtos, pés, o E a direito, o D torcido sobre o E 

  Saio relativamente curto; o tronco um tanto inclinado para a sua D.. Cabellos 

corredios. Bem conservado, pela pintura. Exemplar muito interessante, o 16º que encontro d'este 

periodo. À D. uma capella manuelina cujo fecho mostra um brazão; no altar, uma Sª da 

Piedade
1987

, pequena, rasoavel, já um sec. XVII. 
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Ancião - Visitada, mais uma vez, em 17 de Setembro de 1945, especialmente para voltar a vêr a 

Senhora do Ó
1988

, que se encontrava abandonada em uma especie de arrecadação (vêr a nota 

anterior). A Egreja foi reformada pelo Padre Carlos Luiz Barata, que aqui esta ha nove annos, 

ou seja, já aquando das nossas anteriores visitas. Limpeza e arranjos interiores e exteriores. A tal 

arrecadação, refeita, tambem, está agora fechada, e tivemos por isso, de recorrer ao Padre, que 

fomos procurar a sua casa, na occasião do almoço. Casa de boa pessôa, e parece que muito 

esmoler e estimado na terra, segundo me disse um rapaz que nos deo indicação. A nosso pedido, 

levou-nos a vêr a imagem que está agora em um piso superior da tal arrecadação. Puzeram-na 

de pé, e pode agora ser bem observada. É um tanto mais pequena que a do Museo Machado de 

Cas/tro e de feitura muito menos correcta. Vê-se que o seu auctor quiz referir o typo classico, 

mas, ao mesmo tempo fantasiando um tanto. O rosto não tem a amplitude das imagens do 

Mestre Pero, e tem muito menos caracter e interesse; quase nenhum relevo no peito, o ventre 

mal delineado na sua parte inferior, excessivamente avultada. O panejamento do estylo 

conhecido, mas menos amplo, mais acanhado. Pés em bico, um d'elles já partido. Falta-lhe a 

mão E, e na D., que se apoia sobre o ventre, um dos dedos está mais separado dos outros; falta 

aquella regularidade de intervallos, caracteristica do Mestre. O firmal confirma. No visto, o 

esculptor introduzio a alteração de o fazer passar por debaixo da volta principal em laço largo. 

Assim mesmo, é um exemplar interessante para collecção. Está ainda colorida em partes. O 

Padre verificou que estava já fóra do culto em 1910, aquando do arrolamento geral, e não sabe 

de onde ella veio. Diz-me que varias pessoas lhe teem offerecido dinheiro, e que o Pe. Nogueira 

Gonçalves ha de vir vê-la. Escrevi ao Padre, em 19 ou 20 de Setembro, dizendo quem era, 

enviando-lhe o nº 4 de "O Tripeiro", e propondo-lhe a compra por 20.000$00. Na egreja vê-se, 

agora, só de interessante o Calvario
1989

 da D. alta, já descripto. Duas outras imagens, de S. 

Lourenço e Trindade estão arrumadas, e mal, em uma prateleira da tal arrecadação 

Foitos - No caminho do Louriçal, vindo da Figueira - Capela - nada de interessante. Passagem 

em 19 de Setembro de 1946. 

Louriçal - No regresso da Figueira a Lisboa, em 19 de Setembro de 1946 (5ª feira) resolvi 

passar, mais uma vez, pelo Louriçal, especialmente para tentar fazer a parte da estrada, que leva 

d'esta povoação a Pombal, e que, anteriormente, me diziam sempre estar má. Egreja do 

convento. Os santos tocheiros foram deslocados, do altar mór, melhor, da capella-mór para a 

sacristia, não se percebendo bem porquê, visto serem exemplares interessantes d'esta especie de 

invocação; não são tão magestosos como os nossos, mas, em todo o caso, do melhor que temos 

encontrado depois d'elles. Os paineis de azulejo azul e branco, grandes, bem lançados. Lavabo / 

de 1726. Bom arcaz. No alto do cruzeiro, o conhecido São Miguel
1990

, colorido, sec. XVIII, que 

parece ser um excellente exemplar da sua epoca. Egreja matriz. O São Thiago
1991

 lá continua na 

frontaria. Faz lembrar um Caminheiro, mas não o deve ser. Varias sepulturas interessantes. De 

D. Violante de Castro (arruelas) 1578; de D. Diogo de Meneses (6 arruelas) 1556. Na portaria 

do Convento, a data de 1709. Em uma casa proxima, a de 1608. 

Thomar - Mais uma vez, em 14 de Janeiro de 1947, visitamos o Convento, mas sempre de 

corrida. Valeria a pena vir aqui e permanecer, durante uns dias, e esmiuçar tudo isto. Na Jgreja, 

e charola notaveis os Santos, Antonio e outros, em madeira e tamanhos quasi natural, collocados 

sobre pianhas, a certa altura; maltratados, mas notaveis; lembram muito a esculptura do retabulo 

da Sé Velha de Coimbra; flamengos, sem duvida. 

Batalha - Ermida de S. Jorge. Em 21 de Setembro de 1947 (Domingo) não conseguimos a 

chave, porque a mulher, detentora, foi para a villa. Pelas frestas, admiro, mais uma vez, a 

Senhora sentada que é um amôr, e está agora sob rodoma. 
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Fátima - Egreja matriz, n'aquella mesma data. Parece que o Padre se resolveu a pôr na Egreja as 

imagens, quasi lendarias, que se dizia elle ter escondidas em casa d'elle, porque, na sachristia, 

vejo agora, a uma canto, uma Senhora com Menino
1992

, de um 1m,10, renascença decadente, de 

pouco valor artistico. Corôa baixa, genero Senhora de Pombal; a particularidade e iconografia 

da imagem consiste em que o Menino, que está sobre o braço E da Sª, agarra com a sua mão D. 

uma trança d'aquella. 

Azoia - Passando, mais uma vez, em 25 de Agosto, observámos que a Santa Catarina não está já 

em o nicho da fachada. Feito o inquerito, informaram-nos que fôra retirada para a Exposição de 

Leiria, mas que não chegaria a ir, por estar bastante desfeita, parecendo guardar-se agora na casa 

do Padre. De facto, na Egreja não está, em parte alguma, porque a visitámos, em todas as suas 

dependencias. /  

Aljubarrota - Em 25 de Agosto de 1950, conseguimos, finalmente vistar a Capella de S. João 

(Baptista), a certa distancia da villa, para o Norte, a E. da estrada de Coimbra. Edificio de 1606, 

segundo uma data inscrita na fachada, e reforma de 1858, segundo data perto da primeira. 

Capela redonda. No altar-mór, um S. João Baptista em madeira, tamanho natural, sem interesse, 

Deixei cartão ao Pe. Casimiro, o mesmo a quem anos antes propuz vender a imagem de Santa 

Ana. Parece que a levaram à Exposição de Leiria, e que o Pe. diz que, para a vender, seria 

necessaria auctorização da Santa Sé. 

São Jorge - Ermida da Senhora da Victoria. Cada vez mais notavel a Senhora
1993

 do seculo XIV, 

(hespanhola, franceza?), já descrita anteriormente. (Em 25 de Agosto de 1950). 

Louriçal - Nova visita a 16 de Setembro de 1951, com o João e a Lucinda. Nada de muito novo 

a dizer. É um domingo, e assistimos a uma procissão, bem ordenada, com numerosos 

emmigrantes e rapazes e raparigas de associações catolicas. O edificio do convento continua 

offerecendo o aspecto do costume, de castello inexpugnavel. Na Egreja, os Anjos tocheiros 

voltaram para a Capella mór, indiscutivelmente inferiores aos nossos. A data de 1726, da 

sacristia, está sobre o lavabo. 

Na Egreja parochial, lá está, na frontaria, o S. Thiago
1994

, sempre interessante. No interior. Na 

Capella à E. do cruzeiro, lapide de sepultura de D. Violante de Castro, mulher de D. 

Diogo...1578. Outra de D. Izabel de Castro à D. Em uma capella da D. baixa, lapide de 1631. 

Ligar com as descripções anteriores. 

Pedrogão - Mais caras, ampla exposição ao oceano, sem defeza contra ventos fortes. Na 

Capella, que deve ter sido erguida ha poucos annos, nada de apreciavel. 

Coimbrão - No caminho de Monte Redondo para Pedrogão (praia). Egreja parochial. No altar-

mór à E. um São Miguel
1995

 um tanto curioso. 

Fátima - Mais uma vez, em 27 de Setembro de 1951. Sem alteração, em relação ao que 

anteriormente se disse. O Santuario está tomando o caminho do de Lourdes. / 

1996
Zibreira - Mais uma vez, em 27 de Setembro de 1951, para conversar com o Padre sobre o tal 

painel de azulejo, em que me fallara. Diz-me que está concertando a caixa de Santa Rosa de 

Lima (reliquias), que estava desconjuntada: não faz mais que a sua obrigação. Diz o meu amigo 

Cesario, a quem compro o Senhor dos Passos, em barro, que elle tinha no oratorio, que o 

Patriarcha gostara muito que eu tivesse comprado os paramentos. O Padre, pelo seu lado, esse, 
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dizia que, só fizeram para mim, e que autorisava a venda. Paineis e revestimentos azulejo seculo 

XVII, interessantissimos, como sempre; as figuras em marfim, muito toscas. 

1997
Parceiris de Egreja - Visitado, com o Padre de Zibreira, em 27 de Setembro de 1951, para vêr 

o tal painel de azulejo. Esta Egreja, como a Zibreira e outras da região, deve ter tido excellentes 

paineis e lambris, de que ha ainda restos, mas tresmalhados. Em certos lugares, aparecem, ainda, 

um resto de coroa e dois azulejos com parte da imagem de um São Estevão (?). O painel de 

parede é um sec. XVII, esbatido - Senhora - com guarnições mais modernas, mas com grande 

confusão nos azulejos que o acompanham. É mesmo possivel que alguns não sejam d'elle. 

Disse-lhe que arrancasse o painel, e o pregasse por ordem, e que depois veriamos. 

S. Jorge - Ermida da Senhora da Victoria - Visitada mais uma vez em 9 de Setembro de 1952. 

Olhando, de novo, para tudo, pergunto a mim proprio, se a Virgem do seculo XIV, de madeira, 

seria a imagem primitiva, da Ermida. Julgo que não; é pequena, demais. Talvez aqui estivesse a 

que está agora na Egreja da Batalha. E o S. Jorge a cavallo?. O chapeo e o rosto fazem-me 

desconfiar. O chapeo, sobretudo, fazem lembrar imposição do chapeo de expedicionario de 

Africa. 

Batalha - A Basilica. O Claustro de D. Affonso V encantador, na sua simplicidade. Os restos da 

restauração acham-se, agora, reunidos e seriados em uma sala, e podem ser miudamente 

apreciados. A Sª da Piedade, já apreciada. 

Egreja antiga (Matriz?). Restaurada. Porta manuelina notavel. /  À E. do altar-mór, um Cristo 

em madeira
1998

, de tamanho natural, de pés , curioso, talvez ainda do seculo XV, com a 

particularidade de, em algum dos membros, o esculptor ter querido indicar a saliencia das veias. 

Frontal de altar de mosaico italiano, tendo, no centro um escudo de familia nobre. 

Nazareth - Embora aqui tenha estado, ha muitos annos atraz, nada inscrevi n'este inventario, 

porque não o começara ainda. É conhecida a architectura propria da egreja da Senhora e sua 

Casa; tem imponencia e originalidade, e interessante galeria, que a circunda. No interior, tem 

arte e é de excellente effeito o lavrado das paredes e tecto, em ramagens douradas. Forro de 

azulejo, que pena terem sido encomendados na Hollanda, vendo-se em certo logar, a assignatura 

"W.VDKloctf.". Azul e branco, desenho e estylo, que se vê logo não ser o nosso. A Senhora
1999

 

é uma pequena imagem, que não pode ver-se inteiramente, por a cobrirem, em parte, com manto 

azul e oiro e varios cordões de promessas, que lhe fizeram. Conhece-se a lenda; que veio de 

España em 714 trazida pelo rei Rodrigo, depois da batalha de Guadalete, e que, escondida no 

buraco que se vê na pequena capella sobranceira á povoação, foi descoberta, e trazida para alli, 

ou para alguma capella primitiva, em 1182. A verdade, porem, é que se trata de uma imagem 

que não irá alem do seculo XIV, ou, quando muito, do XIII. É de madeira, tem cerca de 20 cm, 

não mais; Senhora do Leite, com o Menino à D. d'ella; sentada. Tem, de facto, fisionomia 

espanhola, com pintura pouco apreciavel, que não é de remota antiguidade. Recebia grandes 

offertas, agora um tanto diminuidas pela propaganda de Fátima: muitos cordões de ouro, 

medalhas, etc. Perguntando ao sacristão o que fazem de tanto presente, responde-me elle que é 

periodicamente, guardada em parte certa...ou "incerta", diz elle, tambem. Na sacristia, um 

Christo
2000

, que, à primeira vista, não suscita interesse, mas que, mediante exame, se reconhece 

ser bastante antigo, talvez um seculo XV. Mal encarnado, em repintura, o que o não favorece 

nada. Pés sobrepostos, à antiga, saio longo e disjunto por maneira observada em outros da 

mesma epoca, costellas que se sa/lientam, não obstante as cargas de tinta, cintura apertada, 

ventre saliente, tronco chato, em perfil. Talvez tenha sido "arranjado" nas barbas. Precisaria de 

uma lavagem, em descasque. Tamanho um pouco abaixo do chamado "natural". Em uma casa, 
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que é, talvez, de reunião da Mesa da Confraria uma imagem em pedra, Padre Eterno sentado, 

mas sem o demais, que d'elle teria feito uma Trindade. Tosco, a branco, de uns 0m,60. Prato de 

esmolas, de pinhas ou granadas. Jogo de paramentos em seda chineza pintada, que a tradição diz 

ter sido dado por Vasco da Gama; deve ser um seculo XVII. Não vejo já aqui, duas imagens em 

pedra, que, em 1933 (?), estavam na casa de arrecadação (?). O Sacristão não se lembra d'ellas. 

O de então dizia que não sabia o que eram; talvez romanas, dizia elle. Aqui está, ainda uma 

Santa
2001

, de 0m,60, talvez flamenga. Visita em 15 de Outubro de 1953; quinta-feira. 

Obidos - De novo, n'esta mesma data. Visita rapida, de passagem para Lisboa; vimos almoçar à 

pousada, que fizeram dentro do castello. 

Egreja de S. Thiago. Em uma berlinda, à E. baixa, uma pequena imagem da Senhora
2002

, de 

madeira, talvez seculo XVII, que sae na procissão, assim transportada. À entrada da Capella 

mór restos archeologicos, de qualquer restauração, pedras diversas.  

Egreja de Sta. Maria - (Vêr o relato anterior, em outro livro, mais completo, porque, d'esta vez, 

não pude vêr a sacristia). Interessante o revestimento de azulejo azul e branco, volutas e 

ramarias. No altar do cruzeiro à D., uma Santa Catarina
2003

, de 1m,00, seculo XVII, e uma 

Senhora do Rosario
2004

 com Menino, sec. XVIII, de 1m,30; boas imagens. No mesmo altar, 

lateralmente, duas pequenas imagens
2005

 douradas da Senhora, e de S. Domingos (?). Na 

Capella-mór, à E. enterramento de D. João de Noronha e de sua mulher, de 1575. Está completo 

com imagens e douração, que poderão ser atribuidas a João de Ruão. Os tectos todos revestidos 

de pinturas encaixilhadas em talha, de boa factura. Alguns frontaes de azulejo hispano-arabe. Na 

porta da egreja, a data de 1737, em uma sepultura, a de 1600. No adro em frente, chafariz e / 

pelourinho, bem trabalhados.  

Não vi as restantes egrejas. 

Figueiró dos Vinhos - Em 22 de Setembro de 1957, Domingo, com o Paz, estivémos aqui, no 

jardim, para vermos duas imagens entalladas à margem de uma fonte, e que, não prestavam. 

Não servia tambem uma pedra rectangular com florões e uma cabeça de anjo. Esqueci-me do 

nome do proprietario, homem de negocio, da terra. 

Alvorge - Referido, por engano, no districto de Coimbra (vol. III - Coimbra 5). 

Ancião - Em 22 de Setembro de 1957 - Domingo - com Paz, de Monte-Mór-Velho. O Padre é 

ainda o mesmo, e reconheceu-me, e lembrou-se da Amelia. Fomos com elle revêr a Senhora do 

Ó, que continua na arrecadação, entre muita imundicie. A imagem está bem descripta, no relato 

da ultima vez que a vi. O Padre diz que está autorizado a vende-la, pelo Prelado, para 

continuarem as obras da Egreja, e que já lhe offereceram 25 contos. A culpa é minha porque 

vejo no relato anterior que eu proprio offerecera 20! 

Alvorge - Em 28 de Agosto de 1960 (Domingo) pela segunda vez, com Paz de Monte-Mór-o-

Velho. Acabaram de roubar as caixas de esmolas da Egreja. O Padre estava ainda a descansar, 

eram 5 horas da tarde. Vi, de novo, a Senhora com Menino
2006

 que descrevi, por engano, no 

districto de Coimbra, não reconheço que é grosseira, de mais, para collecção. Diz a Amelia que 

só vale da cintura para cima, pela posição do Menino, que o escultor, talvez, por não saber fazer 

melhor, encostou ao peito da Senhora. Digo-o ao Paz, que fica muito desanimado. 

Degracias - Na mesma data. Nada de especial na Egreja parochial.   / 
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Digressões e viagens de estudo e investigação 

(Continuação do vol. I) 

5 Janeiro de 1936 De Torres Novas a Lisboa, por Santarem. 

5 Abril " De Lisboa a Coimbra pelo rapido da Manhã. De Coimbra ao 

convento de S. Miguel (entrada e couraria) e Sobral de 

Ceira; volta a Coimbra 

6 " " De Coimbra a Tentugal e Monte-Mór-Velho; volta a 

Coimbra 

7 " " De Coimbra à Carapinheira e volta a Coimbra 

8 " " De Coimbra à Curia e volta 

9 " " De Coimbra a São Silvestre e volta 

10 " " De Coimbra à Figueira por Monte-Mór e volta 

11 " " De Coimbra ao Porto, por Mealhada, estrada de Oliveira do 

Bairro, Aveiro, Cacia, Angeja, Estarreja, Avanca, Ovar e 

Espinho 

12 " " Do Porto a Lourosa, Feira, Ovar, Avanca, Estarreja, Salreu, 

Albergaria a Nova, Oliveira de Azemeis, Ul, Oliveira de 

Azemeis, Albergaria a Velha, Asilhó, Angeja, Aveiro, 

Mealhada, Coimbra 

16 Maio 1936 De Lisboa a Torres Novas, com paragem em Santarem. De 

Torres Novas a Valhelhas, Soudos, Cem Soldos, S. 

Silvestre, Cem Soldos, Torres Novas 

17 " " De Torres Novas à Zibreira, Muvide, Juncal, Alcobaça, 

Maiorga, Alcobaça, Caldas da Rainha, Rio Maior, Fragoas, 

Alcanede, Ameãs de Cima, Alcanena, Liteiros, Torres 

Novas 

18 " " De Torres Novas a Lisboa, por Santarem 

2 Julho 1936 De Lisboa a Coimbra (por comboio) 

4 " " De Coimbra a Tentugal e volta a Coimbra 

5 " " De Coimbra ao Porto, com passagem na Arrifana 

7 " " Do Porto a Penafiel, Castello de Paiva, Arouca, Oliveira de 

Azemeis, Coimbra / 

9 Julho 1936 De Coimbra a Minde, por Batalha e Porto de Móz, Torres 

Novas, Golegã, Chamusca, Alpiarça, Almeirim, Santarem, 

Lisboa 

7 Agosto 1936 De Lisboa a Coimbra 

8 " " De Coimbra ao Gerez pela Granja 
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29 " " Do Gerez, por Povoa do Lanhoso, Citania de Besteiros, 

Sameiro e Bom Jesus, a Braga. Visita a S. Frutusoso 

30 " " De Braga a Guimarães. De Guimarães a Barcellos e a 

Espozende. Continuei pela estrada de Viana, Darques, 

Barrozelas, Freixo e Balugães até Braga 

31 " " De Braga à Quinta da Palmeira (Quinta dos Inglezes (And. e 

Rubeck), depois Ponte da Barca, Arcos de Val de Vez, 

Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castello, pelo 

norte do rio Lima e passando em Bravães. De Viana a 

Darque, Forjães, Barcellos e Braga 

1 Setembro 1936 De Braga, por Guimarães a Penafiel e Porto. Do Porto a 

Coimbra, pela estrada principal 

4 " " De Coimbra à Figueira, pela estrada usual 

6 " " De Figueira à Tocha e regresso por Bom Sucesso, Quiaios, 

Serra da Bôa Viagem 

9 " " De Figueira a Lavos, Carvalhaes, Marinha das Ondas, 

Cozinheiros, Fortes, Louriçal e regresso à Figueira 

11 " " Da Figueira à Tocha, Sanguinheira de Cadima, Partes, 

Genianha e Quintam de Cadima, Cantanhede; e regresso à 

Figueira pelo mesmo caminho 

14 " " De Figueira a Alhadas de Baixo, Alhadas de Cima, Sta. 

Anna, Sto. Amaro, Monte Mór, Figueira  / 

16 Setembro 1936 Da Figueira a Coimbra, com paragem em Tentugal 

18 " " De Coimbra a Covões, depois a Palheira, Assafarge, 

Castello Viegas, Ceira e Coimbra. De Coimbra a Villa Nova 

de Anços, por Alfarellos; de Villa Nova a Coimbra por 

Soure e Condeixa 

19 " " De Coimbra a Cantanhede (por S. João do Campo) a Mira e 

à Ermida. Da Ermida a Mira e Casal de S. Thomé; volta a 

Mira e d'aqui a Palheiros de Mira. Volta a Mira; de Mira, 

pela estrada de Cantanhede, a Febres, Carmenceira (?), 

Covões e regresso à estrada pelo mesmo caminho. 

Continuação para Cantanhede, e Coimbra. Entre aquelas 

povoações, estivemos, tambem, em Fontinha 

20 " " De Coimbra a São Silvestre. Volta por Souzellas e Botão 

23 " " De Coimbra a Lisboa, por Minde e Torres Novas 

29 Novembro 1936 De Lisboa a Cacilhas, Almada e Setubal e regresso 

29 Dezembro 1936 De Lisboa a Coimbra, pelo rapido da manhã 

31 " 1936 De Coimbra a Lorvão, e volta, por Penacova 

1 Janeiro  1937 De Coimbra a Lordemão e volta. De Coimbra às Meãs, por 

Tentugal e volta. No caminho, subimos, e atravessámos, 
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para a estrada, pela azinhaga 

2 " " De Coimbra a Sangalhos, Oliveira do Bairro, Aguieira, 

Valongo, Carvalhaes de Macinhata, Macinhata do Vouga, 

Lamas do Vouga, Mealhada, Ourentan, e regresso a 

Coimbra pela Mealhada 

3 " " De Coimbra a Pombal e Ancião e volta a Pom/bal e Leiria. 

De Leiria a Cortes e regresso 

4 Janeiro 1937 (2ª feira) De Leiria a V. N. de Ourem, Thomar, Asseiceira, 

Athalaya, Entroncamento, Tancos e parte da estrada de 

Constancia, com volta pelo Entroncamento, para Torres 

Novas. De Torres a Assentiz e regresso. 

5 " " (3ª feira) De Torres Novas a Cazével. De Cazével a 

Bogalhos e regresso a Cazével. De Cazével a Santarem e 

Lisboa 

6 Fevereiro 1937 (Sabado) De Lisboa a Coimbra no rapido das 8h 45m 

7 " " (Domingo) De Coimbra a Cozelhas, Picoto, Coimbra 

8 " " (Segunda f.) De Coimbra a Cantanhede e Pocariça, volta a 

Cantanhede, Ourentan, Murtede, Mealhada. D'aqui a 

Lameiras de São Pedro, volta à Mealhada, Pedrulha e 

Coimbra 

9 " " (terça-feira) De Coimbra a Penella e volta por Condeixa 

10 " " (Quarta-feira de Cinzas) De Coimbra a Sebal Grande por 

Condeixa, e volta a Coimbra. De Coimbra a Santa Comba 

Dão, por Mealhada, Luzo e Mortagua 

11 " " (Quinta-feira) De Coimbra a Torres Novas por Villa Nova 

de Ourem e Tomar. D'alli, por Alcanede a Lisboa, passando 

por Obidos e Torres Vedras 

26 Março 1937 (Sexta-feira da Paixão) De Lisboa a Almada, Palmella e 

Setubal. De Setubal a Outão, Setubal, Sado-Praia, Setubal, 

Palmella, Lisboa 

4  Abril 1937 (Domingo) De Lisboa a Azeitão (Villa Fresca), almoço com 

Antonio Franco, examinei os arredores e volta a Lisboa 

27 Junho " (Domingo) De Lisboa ao Entroncamento em comboio; d'ahi, 

em automovel a Torres Novas. D'aqui a Zibreira, Minde e 

Alcobaça 

28 " " De Alcobaça a Torres Novas, Praia de Sta. Cruz, Torres / 

Vedras, Maxial, Villar, Aldeia Grande, Marotel e Lisboa 

(pelo caminho de Runa e Montachique) 

8 Agosto 1937 (Domingo) De Lisboa a Cazével, por Santarem; depois 

Torres Novas, Thomar e Certã. D'aqui a Coimbra, por 

Ancião, Pombal e Condeixa 
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10 " " (3ª feira) De Coimbra ao Gerez por Gaia e Braga 

30 " " (2ª feira) - Do Gerez a Montalegre, pela estrada de Chaves; 

volta, com paragem no Barracão, à entrada de Braga, e 

Braga 

31 " " (3ª feira) De Braga a Guimarães, pelas Taipas. De 

Guimarães a Povoa do Varzim, por Villa do Conde. Da 

Povoa, por Barcellos, a Braga 

1 Setembro 1937 De Braga a Guimarães, Amarante, Gondar e Jazente. Volta 

a Amarante; d'aqui a Penafiel; de Penafiel a Guimarães, 

pelas Caldas de Vizella e Braga (4ª feira) 

2 " " De Braga ao Porto pela Trofa e Santo Tyrso 

3 " " Do Porto a Penafiel, Marco de Canavezes e Sinfães. Volta 

por Castello de Paiva, Entre-os-Rios e Cette, ao Porto (6ª 

feira) 

5 " " Do Porto a Penafiel, Castello de Paiva, Arouca, Oliveira de 

Azemeis, Quinta do Alméu, Albergaria a Velha, Aveiro, 

Vagos, Mira, Cantanhede (tentativa de passagem para 

Cadima), Carapinheira e Figueira da Foz 

7 " " Da Figueira a Alhadas, Sta. Anna (Foja e Sto. Amaro, 

Montemor-o-Velho, Moinho da Mata e volta a Montemor e 

Figueira (Terça-feira) 

10 " " (6ª feira) Da Figueira à Serra da Bôa Viagem, Ancião, 

extremo da estrada florestal, que atravessa as dunas e 

regresso pela estrada da Brenha. A ida, tínhamos subido à 

Senhora da Encarnação, onde havia a festa anual. 

11 " " (Sabado) Da Figueira a Coimbra, Foz d'Arouce, / Louza, 

Poiares, Sta. Maria da Arrifana, e volta pela mesma estrada 

a Coimbra e Figueira 

12 Setembro 1937 (Domingo) Da Figueira à Tocha e extremos da estrada que 

se dirige à Ermida e Mira. Volta pelo caminho da ida 

14 " " (terça-feira) - Da Figueira a Montemor, Alfarellos, Granja 

do Ulmeiro, Figueiró do Campo, Belide, Sebal, Condeixa, 

Coimbra (com desvio a Villa Pouca de Cernache e a 

Antanhol) e Figueira 

17 " " (Sexta-feira) Da Figueira à Ermida, pela Tocha e regresso. 

Ficámos (digo ficou o carro) na extremidade da estrada 

nova direita a Mira, do lado de cá do rio. 

18 " " (Sabado) Da Figueira a Coimbra por Villa Pouca do Campo 

(entrada de Taveiro). De Coimbra às Lages e regresso. De 

Coimbra a Condeixinha e regresso a Coimbra e Figueira 

20 Setembro 1937 (Segunda-feira) Da Figueira a Coimbra e volta à Figueira 

22 " " Da Figueira à Guia, Monte Redondo, Coimbrão e Pedrogão 

(praia). De Pedrogão a Vieira, Marinha Grande, e S. Pedro 
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de Muel. D'aqui a Leiria, Alcobaça, Evora, Benedicta e 

Caldas da Rainha (4ª feira) 

23 " " Das Caldas à Foz do Arelho e regresso, seguindo, depois, a 

Obidos, Peniche e Cabo Carvoeiro. Volta a Peniche, 

Athouguia da Baleia, Lourinha e volta às Caldas pelo 

Reguengo Grande e Roliça (5ª feira) 

24 " " (6ª feira) Das Caldas da Rainha a Obidos, Sanguinhal, 

Cadaval, Merceana, Sobral, Bucellas, Loures, Lisboa 

31 Dezembro " (6ª feira) De Lisboa a Coimbra, de comboio 

2  Janeiro 1938 (Domingo) De Coimbra à Bemcanta (Dr. Forjaz), Ameal, 

Arzylla, Taveiro e volta (de manhã). De tarde, / a Sto. Ant. 

dos Olivaes, Condeixinha, Granja de Alfarellos e Coimbra 

3 " " (2ª feira) De Coimbra a Tentugal e Meãs, e volta 

4 " " De Coimbra a Pereira, Alfarellos e Soure. De Soure a 

Condeixa e Condeixinha pela ermida de São Mateus. De 

Condeixinha a Coimbra 

5 " " (4ª feira) De Coimbra à Bemcanta e volta. 

6 " " (5ª feira) De Coimbra à Giesteira, por Soure, e volta 

7 " " (6ª feira) De Coimbra a Mira por Cantanhede. De Mira por 

Cantanhede à Aldeia da Ferraria e volta a Mira e Ermida. 

Da Ermida a Coimbra por Mira e Cantanhede 

8 " " (Sabado) De Coimbra a Meãs, a S. Silvestre e Coimbra 

9 " " De Coimbra a Lisboa por Thomar e Torres Novas 

16 Março 1938 De Lisboa a Coimbra, por Torres Novas e Minde 

21 " " De Coimbra à Figueira e regresso 

24 " " De Coimbra a S. João de Loure e Fornos por Mealhada, 

Agueda e ponte da Rata. Depois a Aveiro, por Angeja e 

regresso pela estrada de Oliveira do Bairro 

25 " " De Coimbra à Nazareth por Pombal, Leiria, Maceira, 

Martingança e Pataias. Da Nazareth a Lisboa por Alcobaça, 

Caldas da Rainha, e estrada do Cercal 

12 Julho 1938 (3ª feira) De Lisboa a Coimbra, por Torres Novas, 

Alvaiázere e Ancião 

13 " " (4ª feira) De Coimbra, pela Mealhada, Sta. Comba Dão e 

Tondella a Vizeu 

14 " " (5ª feira) De Vizeu a S. Gemil, pela estrada de Tondella, 

Beijós, Cabanas, Canas de Senhorim e Felgueira; volta a 

Vizeu pela estrada de Santar  / 

15 Julho 1938 (6ª feira) De Vizeu a Ceia por Nellas; de Ceia a S. Romão e 

visitas às centraes da "Emp. H. Elect. Serra Estrella Lda.; 
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volta Ceia e d'aqui a S. Gemil por Felgueira, Canas, 

Oliveirinha e Beijós. D'alli a Vizeu pela estrada de Tondella 

16 Julho 1938 (Sabado) De Vizeu ao Porto por S. Pedro do Sul, Valle de 

Cambra e Oliveira de Azemeis 

17 " " (Domingo) Do Porto a Leça do Bailio, Leça da Palmeira, 

Matozinhos e Porto 

18  " " (2ª feira) Do Porto pela estrada real a S. João de Vêr e à 

Villa da Feira; d'aqui à mesma estrada e à Arrifana; d'aqui a 

Cucujães, estrada de Ovar, Ovar, Estarreja, Angeja, Aveiro. 

De Aveiro a Coimbra por Mira e Cantanhede. Esqueceo 

dizer que antes de chegar a Ilhavo fomos à E. a S. Pedro das 

Aradas e Bom Sucesso 

20 " " (4ª feira) De Coimbra a Montemór (Alcaçova) e Figueiró 

(Buarcos). Da Figueira a Verride, por Payão, Casal Verde, 

Barra, Alqueidão e Abrunheira. De Verride a Villa Nova da 

Barca. Volta a Coimbra por Soure e Condeixa 

22 " " (6ª feira) De Coimbra a Leiria; subida à Gandara e volta a 

Leiria; daqui a Lisboa por Alcobaça, Caldas da Rainha e 

Cercal (Paragem na Batalha e S. Jorge) 

22 Agosto 1938 De Lisboa ao Cercal e Bussaco pelas Caldas, Alcobaça, 

Coimbra e Luzo. 

31 " " Do Bussaco a Coimbra e volta 

1 Setembro 1938 Do Luzo a Lisboa no rapido da noute 

2 " " De Lisboa ao Luzo no rapido da noute 

5 " " Do Bussaco pelo Luzo a Valle da Mó, Moita (da Anadia), 

Anadia, Mealhada e Bussaco  / 

8 Setembro 1938 (5ª feira) Do Bussaco à Pampilhosa, Botão, Outeiro do 

Botão, Souzellas, Coimbra e Figueira da Foz 

11 " " Da Figueira a Quiaios, pela Serra da Bôa Viagem, e volta à 

Fig. por Brenha 

14 " " (4ª feira) Da Figueira da Foz a Aveiro pela estrada da 

Tocha, Ermida e Mira. De Aveiro a Povoa do Paço e volta a 

Aveiro. D'aqui ao Porto por Estarreja, Alumieira, Ovar e 

Espinho 

15 " " Do Porto a Oliveira de Azemeis, Albergaria-a-Velha, 

Aveiro e Figueira pela estrada de Mira, Ermida, Tocha, 

Quiaios e Serra da Bôa Viagem (5ª feira) 

22 " " (5ª feira) Da Figueira a Coimbra por Tentugal 

23 " " (6ª feira) De Coimbra a Goes e Arganil; volta por S. Pedro 

de Arganil e estrada da Beira 

25 " " (Domingo) De Coimbra a Lisboa por Fatima, Tomar e 
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Torres Novas 

3 Abril 1939 (2ª feira) De Coimbra a Tentugal, Meãs e volta 

4 " " (3ª feira) De Coimbra a Ventosa do Bairro, pela Mealhada e 

volta a Coimbra 

5 " " (4ª feira) De Coimbra a S. Silvestre e volta 

6 " " (5ª feira) De Coimbra à Quinta do Conego (Dr. Cabedo) por 

Casaes, e volta, pela Bemcanta 

7 " " (6ª feira) De Coimbra à Lamaroza e Tentugal e volta 

8 Abril 1939 (Sabado de Aleluia) De Coimbra a Sebal Grande, a 

Conimbriga e Condeixa-a-Velha e regresso 

9 " " (Domingo) De Coimbra a Figueira por Monte-mòr 

(Alcaçova) e volta, parando em Tentugal 

11 " " (2ª feira) [sic] De Coimbra a Lisboa por Torres Novas e 

Almoster 

11 Junho 1939 (Domingo) De Lisboa a Loures e Bucellas. Volta a Lisboa 

pela Quinta da Mata 

10 Julho 1939 (2ª feira) De Coimbra a Sebal Grande. Depois ao Sebal 

pequeno e volta ao primeiro (com o vigaro d'este)  / 

11 Julho 1939 (terça-feira) Do Sebal Grande e Avenal por Condeixa e 

Sobreiro. Volta a Sebal Grande. Volta a Coimbra 

13 " " (quinta-feira) De Coimbra a Lisboa, por Minde e Torres 

Novas 

3  Agosto 1939 (5ª feira) De Lisboa a Coimbra, pela Foz do Arelho e Sebal 

Grande 

4 " " (6ª feira) De Coimbra ao Gerez, pelo Porto, Braga e estrada 

da Povoa do Lanhoso 

21 " " Do Gerez à Senhora da Abadia e regresso 

22 " " Do Gerez ao viveiro das trutas e Ponte Feia e regresso 

25 " " (6ª feira) Do Gerez a Braga, pela estrada de Amares 

26 " " (Sabado) De Braga a Ponte da Barca, Arcos de Val de Vez, 

Monção, Valença, Caminha, Viana, e Braga, pela estrada de 

Darque, Farjais e Barcellos 

27 " " (Domingo) De Braga a Guimarães e regresso a Braga 

28 " " (2ª feira) De Braga a Gilmonde e regresso, com desvio a 

Villar de Frades 

29 " " (Terça-feira) De Braga a Ponte de Lima, Correlhã, Viana, 

pela estrada de Darque, Espozende, Povoa do Varzim, e 

regresso a Braga pela estrada de Famalicão, tendo estado em 
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S. Pedro de Rates e Gondifelos 

30 " " (Quarta-Feira) De Braga ao Porto, pela estrada de 

Famalicão 

1 Setembro 1939 (6ª feira) Do Porto a Lisboa, por Aveiro, Caldas, Cercal 

9 " " (Sabado) De Lisboa a Cintra e Praia das Maçãs; d'aqui a 

Cintra, Chelleiros, Pero Pinheiro, Mafra; de Mafra à Praia 

de Sta. Cruz, pela estrada de S. Pedro da Cadeira; d'alli a 

Torres Vedras, Lourinhã, Bombarral, Obidos, Caldas, 

Alfeizarão e S. Martinho do Porto. de S. Martinho à 

Nazareth e volta   / 

10 " " (Domingo) De S. Martinho à Nazareth. D'aqui à Pederneira, 

Valado, Maiorga e Cós. Volta pelo mesmo caminho 

11 " " (segunda-feira) - De S. Martinho, às Caldas, Obidos e 

Peniche. D'aqui à Praia de Sta. Cruz pela Lourinhã, 

Vimeiro, A dos Cunhados e Torres Vedras. De Ovaia a 

Lisboa, pela Encarnação, Mafra, Pero Pinheiro, Granja, 

Algueirão, Bellas e Bemfica 

17 Agosto 1939 (Domingo) De Lisboa à Praia do Guincho; d'aqui por Birre 

ao Cabo da Roca, e volta a Lisboa, por Collares, Cintra e 

Bemfica 

4 Novembro  1939 (Sabado) De comboio, de Lisboa a Coimbra 

7  " " (3ª feira) De Coimbra ao Sebal Grande e regresso 

8 " " (4ª feira) de Coimbra a Tentugal e Meãs, e regresso 

10 " " (6ª feira) de Coimbra à Figueira e volta a Coimbra por Sª do 

Bom Sucesso, Casa Velha, Soure e Condeixa 

11 " " (Sabado) De Coimbra à Bemcanta e regresso a Coimbra 

pela volta de Conraria [?] 

12 " " (Domingo) De Coimbra a Penacova e Lorvão, e regresso a 

Coimbra 

14 " " (Terça-feira) De Coimbra a Lisboa por Thomar e Torres 

Novas, Gollegã, Chamusca, Alpiarça e Santarem 

19 " " (Domingo) De Lisboa a Loures, Sto. Antão do Tojal, S. 

Julião do Tojal, Loures, Caneças e regresso a Lisboa por um 

ramal que, da estrada de Caneças e Bellas vem dar à 

Amadora 

20 Março  1940 (4ª feira) De Lisboa a Coimbra em cam. de ferro 

21 " " (5ª feira) À Quinta do Conego e volta a Coimbra 

22 " " (6ª feira da Paixão) Ao Porto e regresso a Coimbra 

23 " " (Sabado de Aleluia) Fomos a Miranda do Corvo, Quinta do 

Viso, e voltámos a Coimbra 
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24 " " De Coimbra à Figueira e d'aqui a Coimbra por Alfarelos e 

Sebal Grande  // 

25 Março 1940 (2ª feira) De Coimbra a Lisboa por Torres Novas (estrada de 

Minde) 

11 Agosto 1940 (Domingo) De Lisboa à Foz do Arelho (Julio), Alcobaça e 

Figueira pela estrada da Guia 

15 " " (5ª feira) Da Figueira ao Porto, pela estrada de Mira, Aveiro 

e Espinho 

16 " " (6ª feira) Do Porto a Guimarães por Villa do Conde e 

Famalicão. De Guimarães a Penafiel, pela estrada de 

Felgueiras. À noite, ida e volta a casa do Dr. F. Ribeiro. 

17 " " (Sabado) De Guimarães à Povoa do Varzim e Porto. Do 

Porto à Figueira pela estrada de Albergaria a Velha, Aveiro 

e Mira. Em Alberg. a Velha fomos por Valle Maior e 

Ribeira de Fragoas 

20 " " (terça-feira) Da Figueira a Coimbra, pelo desvio de 

Maiorca, Sto. Amaro, Monte-Mór. Volta pelo Sebal Grande, 

Alfarellos 

1 Setembro 1940 (Domingo) Da Figueira, pelo desvio de Maiorca, a Monte-

Mór, estrada do Sebal Grande, estrada de Pombal e 

Almagreira. D'aqui a Pombal. De Pombal a Coimbra, com 

passagem no Sebal Grande. 

3 " " (3ª feira) De Coimbra a Miranda do Corvo, pela estrada 

directa, e volta a Coimbra por Condeixa. De Miranda, 

fomos em digressão a Taboas  

4 Setembro 1940 (4ª feira) De Coimbra, pela estrada do Porto a Barcouço e 

Pizão; volta à estrada. Seguimos por ella, e pelo desvio a 

Aguim. Volta à estrada, e ida a Anadia (pª almoçar). Da 

Anadia a Mogofores, Ancas, Moreira da Gandra, 

Mamarrosa, Bustos, Orca, Boco, Sôza, Vagos, Mira, 

Cantanhede, Coimbra  // 

5 Setembro 1940 (5ª feira) De Coimbra a Vizeo, com o seguinte percurso: 

Mealhada, Luzo, Mortagua, desvio de Culmiosa e Couto do 

Mosteiro a Santa Comba Dão, Carregal do Sal, Currelas 

(indo, ainda, um pouco alem, na direcção do Mondego) e 

volta ao Carregal, Santa Comba, desvio a S. Joaninho e 

volta à estrada por Villa Pouca, estrada, desvio a Treixedo e 

volta à estrada, desvio à Sª da Esperança, volta à estrada, 

desvio de Tonda, Mouraz e Vila Nova da Rainha, estrada, 

Tondella, Canas de Sabugoza; Vizeo. 

6 " " (6ª feira) - De Vizeu a Sátam, Tojal, Lamas, Castello, 

Convento de Ferreira d'Aves, Aguiar da Beira, Sernancelhe 

e volta pela estrada da Villa Nova de Paiva 

7 " " (Sabado) De Vizeu pela estrada de Mangualde, tomámos o 

desvio a Povolide, depois ao Puido, depois ao Ladario (Sª da 
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Esperança). Volta áquella estrada pela qual referimos a 

Fornos de Algodres (Seminario). Volta a Vizeu, por 

Mangualde 

8 " " (Domingo) De Vizeu pela estrada de Vouzela e seu ramal, a 

Figueiró, Farminhão e S. Miguel do Outeiro; depois 

Tondella, Caramulo, Guardão e um pouco mais longe. Volta 

a Vizeu por Tondella 

9 " " (2ª feira) De Vizeu a Mangualde, Algodres, Fornos 

d'Algodres, Celorico da Beira, Trancoso, Aguiar da Beira e 

Vizeu. 

10 " " (3ª feira) De Vizeu a Mangualde, desvio de Senhorim, 

Senhorim, volta à estrada, Urgeiriça, Canas de Senhorim, 

Nellas, desvio de Villar Seco, Villar Seco, Santar e 

Mangualde 

11 " " (4ª feira) De Vizeu a Vizeu, pela estrada de Tondella e 

ramal de S. Miguel do Outeiro, Forminhão e Figueiró. 

12 " " (5ª feira) De Vizeu a Coimbra pela estrada de Tondella e 

Caramulo a Agueda. De Coimbra ao Sebal Grande e 

regresso. 

13 " " (6ª feira) De Coimbra ao Sebal Grande e regresso. 

15 " " (Domingo) - De Coimbra a Lisboa por Leiria, Villa  / Nova 

de Ourem, Torres Novas, Mira e Aljubarrota, Caldas da 

Rainha, Cercal, Carregado 

27 Dezembro  1940 (6ª feira) De Lisboa a Coimbra, de comboio 

30 "  (2ª feira) De Coimbra a Tentugal e volta, tendo ido, 

tambem, a Antuzede 

3 Janeiro  1941 (6ª feira) De Coimbra ao Sebal Grande e regresso 

4 Janeiro 1941 (Sabado) De Coimbra a Miranda do Corvo (Quinta do Viso) 

e regresso. Subimos, tambem, um bocado da Serra da 

Louzã, na direcção de Castanheira de Pera, até ao Pico de 

Tervoim (?)? 

5 " " (Domingo) De Coimbra pela estrada da Beira, Foz 

d'Arouce, desvio de Villarinho a estrada de Pampilhosa de 

Soure, até Portella do Vento. Regresso pelo mesmo 

caminho, mas pela Louzã 

6 " " (2ª feira) Ida ao Porto pela estrada real 

7 " " (3ª feira) Regresso do Porto a Coimbra 

8 " " (4ª feira) Ida à Bemcanta e volta 

9 " " (5ª feira) Regresso a Lisboa, por Torres Novas 

6 Julho 1941 (Domingo) De Lisboa à Figueira da Foz pela estrada Leiria 

e Marinha das Ondas 
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9 " " (4ª feira) Da Figueira a Coimbra e regresso por Maiorca 

17 " " (4ª feira)Da Figueira a Lisboa por Leiria, Minde e Torres 

Novas 

5 Agosto 1943 De Lisboa ao Porto por Coimbra 

6 " " Do Porto a Braga e Gerez, pela estrada da Povoa do 

Lanhoso 

11 " " Do Gerez à Chã do Lente e volta 

14 " " Do Gerez à Jrmida [?] e a Lamas e volta 

25 " " Do Gerez a Braga por Guimarães 

28 " " De Braga ao Porto por S. Pedro de Rates, Povoa do Varzim 

e Leça da Palmeira 

1 Setembro 1943 Do Porto à Figueira, por Espinho e estrada de / Mira e 

Tocha 

4 Setembro  1943 À Serra da Boa Viagem - Quiaios - Mattos e Palheiros da 

Tocha; regresso à Figueira pelo mesmo caminho 

8 " " Da Figueira ao Luso por Tentugal e Botão-Souzellas; 

regresso por Coimbra 

15 " " Da Figueira a Lisboa pela estrada Lavos-Leiria-Tancos-

Abrantes e Torres Novas 

4 Agosto 1944 De Lisboa  a Coimbra e Porto 

5 " " Do Porto ao Gerez por Braga 

26 " " Do Gerez ao Porto, por Monseul e Guimarães 

30 " " Do Porto à Figueira por Aveiro e Soza 

16 Setembro 1944 Da Figueira a Lisboa por Pedrogão, Vieira, Leiria, Marinha 

Grande, Nazareth, Alcobaça e Caldas da Rainha 

1  Janeiro  1945 De Lisboa a Coimbra com paragem em Cercal e Alcobaça 

3 " " De Coimbra às Meãs e regresso, com paragem em Tentugal 

8 " " De Coimbra à Figueira e regresso (até Buarcos) 

10 " " De Coimbra a Lisboa com paragem em Torres Novas 

3 Agosto 1945 De Lisboa ao Porto pela Foz do Arelho e Alcobaça 

4 " " Do Porto ao Gerez, por Braga 

22 Agosto  1945 Ida à Senhora da Abadia e regresso ao Gerez 

25 " " Do Gerez a Braga, por Parada (desvio), Terras do Bouro 

(Covas), Caldellas e Villa Verde 
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27 " " De Braga a Villar de Frades, volta a Braga, d'aqui a 

Guimarães, Famalicão e Porto 

29 " " Do Porto a Penafiel, Santa Marinha de Lodares, Rio de 

Moinho, volta a Penafiel, / Bustello, Meinêde, Ferreira, 

Paços de Ferreira e Porto 

1 Setembro  1945 Do Porto à Figueira, por Soza e Mira 

5 " " Da Figueira a Coimbra, e volta por Tentugal e Mians [sic] 

12 " " Da Figueira a Maiorca, Monte Mór o Velho e Coimbra; de 

Coimbra a Ourentan e Povoa do Bispo, por Cantanhede, e 

volta à Figueira pela estrada da Carapinheira 

15 " " Da Figueira a Monte-mór-o-Velho e Miãs, e volta à Figueira 

17 " " Da Figueira a Lisboa por Monte-Mór, estrada de Condeixa, 

Pombal, Ancião, estrada de Thomar e Torres Novas 

7 Agosto  1946 De Lisboa à Curia com passagem na Foz do Arelho 

(almoço) e Alcobaça 

20 " " Da Curia a Coimbra e regresso 

26 " " Da Curia a Tamengos, Aguim, Anadia, Moita, Monssarros, 

Luzo e Curia 

28 " " Da Curia a Coimbra 

29 " " De Coimbra a Miranda do Corvo, por Podentes, e volta 

30 " " De Coimbra à Figueira, por Tentugal, à volta, da Figueira 

por Carapinheira, Seixo, Gatões, Monte-Mór, Carapinheira, 

Cantanhede, Cordinhã, Geria, Coimbra 

4 Setembro  1946 De Coimbra à Mealhada, Murtede, Enxofães, Murtede, 

Sepins, Casal Bolho, Bolho, Pocariça, Carapinheira e 

Coimbra (ainda para Coimbra, subimos a Ardezubre) 

8 " " De Coimbra ao Porto por Mealhada, Oliveira do Bairro, 

Sampaio, Requeixo, Taipa, Eixo, Esgueira, Aveiro, 

Estarreja, Ovar, Esmo/riz, Lamas da Feira, a estrada 

nacional (principal) 

12 Setembro 1946 Do Porto a Penafiel, Guimaraes, Braga e regresso a 

Guimarães, com paragem na quinta do Dr. Ricardo Freitas 

Ribeiro 

13 " " De Guimarães a Fafe, Arco de Baúlhe, Cabeceiras de Basto, 

Rossas, Povoa do Lanhoso e Braga 

14 " " De Braga a Barcellos pela estrada de Soutello, Prado e 

Lamas; a Espozende, Fão e Povoa do Varzim; volta a Braga, 

por Espozende e Barcellos 

15 " " De Braga a Santa Magdalena-Santa Martha; pela estrada do 

Porto a Aveiro; volta à estrada, Famalicão, Rio Mau; e 

regresso a Braga por Famalicão e estrada de Braga (o 
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mesmo da ida) 

16 Setembro 1946 De Braga a Barcellos por Soutello, Prado, Lamas, Oliveira e 

Manhente, e regresso a Braga pela estrada de baixo com 

paragem em Martim 

17 " " De Braga ao Porto; a Espinho; a Aveiro e Figueira, com 

desvio a Anadas, e pela estrada florestal de Mira a Quiaios, 

e pela Brenha 

19 " " Da Figueira a Lisboa pelo Louriçal, Pombal e Torres Novas 

2  Janeiro 1947 De Lisboa a Coimbra pela estrada do Cercal e Alcobaça 

7 " " De Coimbra a Ançã e Portunhos, e volta pelo mesmo 

caminho 

8 " " De Coimbra à Figueira, com paragem em Ademia e 

Tentugal. Volta, com paragem nas Mians  

9 " " De Coimbra ao Porto pela estrada principal 

12 " " Do Porto a Coimbra, por Aveiro e estrada de Oliveira do 

Bairro   / 

14 Janeiro 1947 De Coimbra a Lisbôa por Thomar e Torres Novas 

16 Março 1947 De Lisboa a S. Domingos de Bemfica e volta 

4 Agosto  1947 De Lisboa ao Porto com paragem em Alcobaça e Coimbra 

5 " " Do Porto a Braga 

6 " " De Braga ao Gerez, pela estrada da Povoa do Lanhoso 

19 " " Do Gerez à Jrmida [?] e volta 

26 " " Do Gerez a Braga por Amares 

27 " " De Braga a S. Martinho de Dume, Dumes, S. Fructuoso e 

Prado, com regresso a Braga. De Braga a Santo Tyrso, 

Roriz, Guimarães e Braga 

28 " " De Braga a Viana do Castello pela estrada de Ponte de 

Lima, mas voltando à esquerda para a de Balugães; S. 

Lourenço do Matto, S. Julião do Freixo e Poiares. Em 

Viana, subimos a Sta. Luzia. Volta a Braga, por Ponte de 

Lima e Ponte da Barca 

29 " " De Braga a Guimarães. De Guimarães a Cerzedello, Ronfe e 

volta a Guimarães. D'aqui à Quinta de "Carvalho d'Arca" do 

pae do Paiva e volta a Braga 

30 Agosto  1947 (Sabado) De Braga a Vizella (S. João e S. Miguel, no alto), 

e Penafiel. Depois a Amarante, com desvio a Travanca. De 

Amarante a Jazente e volta. De Amarante a Vizella pela 

estrada transversal que para alli vae de Felgueiras, tendo, 

em certo ponto d'ella, descido à D. para o valle de 

Pombeiro, e subido para a outra estrada que vae de 
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Felgueiras a Guimarães, dando, assim, uma pequena volta 

fechada. De Vizella a Guimarães e Braga.  / 

1 Setembro 1947 (2ª feira) De Braga ao Porto, pela estrada de Famalicão 

3 " " (4ª feira) Do Porto a Gaya, a Miramar e Senhor da Pedra, 

Serzedo e regresso ao Porto 

4 " " (5ª feira) Do Porto à Povoa do Varzim, Argivai e Porto 

5 Setembro 1947 Do Porto a Gondomar e volta 

6 " " Do Porto à Quinta de Meladas (Segue-se pela estrada 

principal, de Lisboa, e abaixo de Vendas do Grijó entra-se à 

D. pela transversal Esmoriz a Mouzellos; passada a egreja, 

um desvio à E.). Volta ao Porto. 

7 " " Do Porto à Figueira da Foz por Ovar, Aveiro e estradas 

florestaes entre Mira e Quiaios. 

10 " " Da Figueira a Miranda do Corvo, por Coimbra e Condeixa, 

e volta por Condeixa e Alfarellos. 

17 " " Da Figueira a Paião e Seiça. Na volta à Figueira, desvios a 

Regalheiras e às Matas Nacionaes 

18 " " Da Figueira a Coimbra, e volta à Figueira pelas Means 

21 " " Da Figueira a Lisboa, com paragem em S. Jorge, Fatima e 

Torres Novas 

8 Fevereiro  1948 De Lisboa a Setubal, Alcacer do Sal, Torrão e Beja 

9 " " De Beja a Beringel, Ferreira do Alentejo e regresso 

10 " " De Beja a Faro por Aljustrel, Castro Verde, Almodovar e S. 

Braz de Alportel. De Faro a Olhão e Tavira, e regresso pela 

mesma estrada. 

11 " " De Faro a Loulé. De Loulé pela estrada de S. Braz 

d'Alportel a Tavira, Villa Real de Sto. Antonio, e Castro 

Marim. Volta a Tavira e Faro. 

13 " " De Faro a Silves pela estrada de cima, do Algoz; d'alli à 

Praia da Rocha por Lapa e Portimão. Da Praia de Portimão, 

Lagos, Villa do Bispo, Sagres e Cabo de S. Vicente. Volta à 

Praia /  pela mesma estrada. 

14 Fevereiro 1948 Da Praia da Rocha a Lisboa pela estrada de Lagos, Aljezur, 

Odemira, S. Thiago do Cacem, Alcacer do Sal, e Setubal 

5 Agosto 1948 De Lisboa ao Porto pelo Cercal e Alcobaça 

6 " " Do Porto ao Gerez por Braga 

17 Agosto 1948 Do Gerez a Braga e regresso 

22 " " Do Gerez a Coimbra 
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23 " " De Coimbra a Lisboa pelo Cercal 

25 Setembro 1948 De Lisboa à Figueira da Foz, pelo Cercal e paragem na 

"pousada" de S. Martinho do Porto 

30 " " Da Figueira a Coimbra, a Soure e à Quinta da Cruz. De 

Soure a Colos-Samuel e volta à Figueira por Coimbra 

4 Outubro  1948 Da Figueira a Agueda por Cantanhede e Mealhada, a Serem; 

volta a Agueda, e regresso à Figueira pela diagonal de 

Agueda a Soza e Vagos, Mira e Brenha 

6 " " Da Figueira a Coimbra e regresso pelas Means 

7 " " Da Figueira da Foz a Lisboa pela Quinta da Alcaidaria Mor 

e Torres Novas 

9 Janeiro 1949 De Coimbra a Penacova e Lorvão. Regresso a Coimbra pela 

estrada nova que, do Lorvão vae sair à estrada nacional em 

Chello; d'aqui pela ponte entre o Mondego a Poiares e ponte 

da Portella 

10 " " De Coimbra a Mians [sic] e à Figueira; regresso a Coimbra 

12 Janeiro 1949 De Coimbra a Lisboa com paragem na Pousada de S. 

Martinho. //  
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DOCUMENTO II.6 

Espólio Ernesto Jardim de Vilhena (Herdeiros), Notas sobre arte e archeologia. Vol. III. E. 

Vilhena, caderno manuscrito, 1941-1962. 

 

2007
    

2008
 

Districto de Coimbra (continuação) 

Vêr vol. I (Coimbra I e vol. II, idem, 2 e 3) 

Vilarinho - Em 5 de Janeiro de 1941, entrámos na Egreja parochial. Das tres figuras da 

frontaria, e do alto, Senhora
2009

, é a mais perfeita; bom exemplar Renascença, embora não da 

melhor. Outros no Altar-mór, à E. um S. Pedro
2010

 do typo Mestre Affonso, de 0m,80, como os 

que temos, mas maior. Em uma capella à E. uma Senhora com Menino, rasoavel. 

Foz d'Arouce - Na mesma data. O S. Miguel
2011

 da frontaria tem pendurada na mão E. uma 

balança metallica; na D. uma haste ou lança. Pelos panejamentos, deve ser um sec. XIV, Mestre 

Pero. 

Botão - Primeira visita, em 8 de Setembro de 1943. A restauração foi bem feita. Desapareceu 

muita talha, as grades de ferro foram vendidas, diz o Padre, que à Sé da Guarda, algumas 

capelas Renascença, já deterioradas, foram postas a descoberto. A Capella-mór, agora muito 

mais em destaque, com o seu tecto manuelino, datado de 1510 na rosacia; retabulo Renascença 

decadente, n'esta e em outras capellas; frontal azulejo hispano-arabe de interessantes irisados, 

bem conservados. Outro frontal de azulejo mesmo typo na capella da D.. A Capella Renascença 

está datada de 1661 e tem um bom S. Braz
2012

, do anterior, agora, em bom destaque, com 0m,90 

de M
e
 Affonso do typo dos que aqui temos; um excellente exemplar. A "Rosa Mistica"

2013
, no 

                                                      
2007

 Pagela colada na contracapa do caderno. 
2008

 Pagela colada na primeira folha do caderno. Por baixo, com a anotação: "18/9/51 - Está na collecção 

em Lisboa." 
2009

 Sublinhado a vermelho. 
2010

 Sublinhado a vermelho 
2011

 Sublinhado a vermelho. 
2012

 Sublinhado a vermelho. 
2013

 Sublinhado a vermelho. 
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seu costumado logar, na Capella da E do cruzeiro, formosa, como sempre. É, sem duvida, d'este 

Mestre, o mais bello exemplar existente. Ficaram, ainda, do anterior, um Calvário sobre o arco 

triunfal, uma Senhora, sec. XVI, de 0m,50, pouco interessante, um Sant'Amaro, de 0m,50, e 

uma Senhora da Piedade
2014

, do sec. XVI, 1m,00, que não é má. 

Monte-Mór o-Velho - Em 8 de Setembro de 1943 - Ermida de Sto. André. Muito arrumadinha. 

O Sto. André, à D. continua a ser um amor. O Homem Bom
2015

, que estava em andor está agora 

ao culto, no altar, a E. 

Tentugal - Em 8 de Setembro de 1943. Sem alteração; as mesmas impressões. Ainda não 

perceberam, os "super-homens", que o Christo
2016

 é um exemplar do seculo XV (capela à E. do 

arco cruzeiro). / 

Coimbra - Na rua da Trindade, ou de José Falcão, nº 62, um painel de azulejo, sec. XVIII (?), 

talvez Brioso, de 17 x 7 peças, Senhora da Conceição (?) e azul, com outros mais amarellos. 

Bordo recortado. Encomendei a compra d'elle, a Manuel d'Abreu, em 6 de Janeiro de 1945
2017

, 

dia em que vi o dito painel. 

Santa Cruz - Visita em 6 de Janeiro de 1945. Pelas indicações dos azulejos sec. XVIII do 

lambris, descobriram, no claustro alguns tumulos
2018

 de antigos Bispos, e um de um infante, 

todos romanicos. Dois d'elles, especialmente interessantes, especialmente o maior, cuja tampa 

conserva ornatos curiosissimos. Vimos o Santuario, onde não ha alteração, salvo o ter sido feito 

de nova toda a escadaria por elle dava acesso. Vimos os dois grandes tapetes persas; o terceiro 

está ainda na Capela-Mór. O antigo relevo do Museo, guardado, esperando que se complete o 

arranjo do andar superior do claustro. As restaurações teem continuado, embora lentamente. No 

claustro, as capelas foram já descascadas. Um dos grandes retabulos, tirado do seo logar e 

recolocado, possivelmente para isolar da parede; mas nem n'elle, nem nos outros, nem no 

pulpito fizeram o tratamento de silicato, de que elles necessitavam. Na sacristia o Santo 

Antonio, que veio a restaurar a Lisboa para a Exposição dos Centenarios, perdeu a bellissima 

moldura que tinha.  

São Salvador - Visita em 7 de Janeiro de 1945. Sempre interessante, esta antiga egreja 

romanica, para cujo telhado, eu já em tempo contribui. Interessante sempre, a Capella dos Saa, à 

D. À E. do arco triunfal, capella com retabulo
2019

 Renascença de bôa epoca. No alto, Sª da 

Misericordia que, em factura, não é inferior ao de Cantanhede nem aos da Misericordia de 

Monte-Mór-Velho [sic]. Diz o guarda, que em um pequeno anexo à D. da porta principal que, 

provavelmente cortarão a capela-mór, porque querem alargar a rua que lhe passa por detraz 

(obras da Cidade Universitaria); e que mudariam a Capella dos Saás para o outro lado (!?). /  

Museo Machado de Castro - Parece que será o Reis Santos o futuro director. A collecção de 

tecidos está quasi toda guardada em arcas, porque para as obras da C. Universitaria lhe cortaram 

a parte em que elle estava alojado. De novo, alguns restos romanicos
2020

 encontrados na 

demolição da egreja de S. Pedro (egreja sec. XVIII, construida sobre outra d'aquella epoca). Os 

restos referidos são de um romanico muito primitivo. 

Cidade Universitária - Em 6 de Janeiro de 1945 visitei os trabalhos. A imagem que estava no 

alto do antigo Convento dos Loyos (Governo Civil etc) é um S. João Evangelista
2021

, de enorme 

                                                      
2014

 Sublinhados a vermelho. 
2015

 Sublinhados a vermelho. 
2016

 Sublinhado a azul. 
2017

 Nota escrita na diagonal: "Comprei em Julho 1949". 
2018

 Sublinhado a vermelho. 
2019

 Sublinhado a vermelho. 
2020

 Sublinhado a vermelho. 
2021

 Sublinhado a vermelho. 
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tamanho, em tres partes com corôa e pessas em bronze. Ao lado e agora com os atributos de 

escrever; não nos serve. Ainda lá estavam, tambem, dois capiteis romanicos
2022

 e outros, poucos, 

restos. 

2023
Capella do Thesoureiro - Visita em 9 de Janeiro de 1945. Meteram-lhe uma armação a 

aguentar a abobada. O que ainda existe de esculptura, muito deteriorado. O Vicente, da R. da 

Sofia diz que julga saber onde está o S. João Evangelista, que falta. 
2024

Em 15-9-56 - Nós já o 

vimos em uma casa isolada. Tosco! 

Sé Velha - Visita em 6 de Janeiro de 1945. Fecharam a antiga porta ou passagem para o claustro 

e reabriram a antiga, isto é, a primitiva. A arca de D. Sesnando (natural de Tentugal: Grande 

Homem) está arrumada, a um canto de uma das capellas lateraes. Diz o guarda que ainda tem 

dentro a sua ossada. 

Figueira da Foz - Buarcos - Em 8 de Janeiro de 1945 visitei, de novo, a capella da Senhora da 

Conceição no caminho de Buarcos, em cuja demolição se falla ainda, para alargar a estrada. 

Sobre a porta lateral, duas datas, sendo uma de 1538, e outra de 18..(?). Dentro, em um altar à 

D. uma Senhora da Conceição
2025

, sec. XVI. No alto do arco, restos de um pequeno distico com 

uma data que parece 17.. (?). Lambris azul e branco, com grandes albarradas, muito originaes. /  

Figueira da Foz - Museo Dr. Santos Rocha. Nova visita em 4 de Setembro de 1945. Foi 

reorganisado, e inaugurado sob a sua nova forma. Fui convidado, mas não pude vir. Está, agora, 

no 2º andar do predio, rasoavelmente installado, e dividido por salas de especialisação. Na dos 

objectos gentilicos, ha peças apreciaveis, entre as quaes um idolo ictofalico, muito esguio, 

verdadeiramente curioso, creio que do Congo portuguez. Continua n'esta mesma sala, a um 

canto baixo de uma vitrine a peça em pedra
2026

 descrita a fl. do volume I d'estas Notas, e que 

continua tendo o numero do catalogo antigo (nº 479), pag. 95 (a)
2027

. No livro dos visitantes, 

indiquei que ella não estava no seu logar proprio, e que conviria tentar identifica-la, o que eu, 

por mim, continuo sem saber fazer. O nº 7909, que estava ao pé d'este (vêr o mesmo vol. I) é 

que já lá não está, e não me lembro de o ter visto na sala da esculptura. Entre o azulejo, alguns 

padrões do de tapete, que nós não temos, dois d'elles, pelo menos, e alguns hispano-arabes 

interessantes, entre os quaes, dois, rasos, e, para mim, desconhecidos até agora, um com fundo 

azul e estrella branca sobre elle, e outro com uma cabeça de preto com olhos muito brancos. Um 

alguidar verde mudejar, e restos de um outro, classificado de arabe. Algumas jarras e pratos de 

Coimbra, e d'esta proveniencia, tambem, uma grande bandeja ou travessa, com bordas altas, em 

louça, tendo no fundo tres das conhecidas figuras d'essa especie de ceramica. Talvez peça unica. 

Na secção dos leques, dois com allegorias a D. João VI, um dos quaes verdadeiramente notavel. 

Na Secção da estatuaria, ha muita coisa nova, embora sem grande valor, porque o Museo 

conseguio que as Comissões do culto, da Brenha, Alhadas, Tavarede, Sto. Aleixo e Quiaios, 

depositassem n'elle as imagens que tinham arrumadas; mas, ao mesmo tempo, tenho a 

impressão de que faltam peças que observámos da outra vez (olhando, agora, para a nota da 

minha anterior visita, em 1940 - vol. II, observo que algumas, pelo menos, das peças que me 

pareciam novas, já lá estavam n'aquelle ano). /  

Assim: O S. Estevão
2028

, de Quiaios (nº 25 do vol. II), apesar de tosco, é interessante, mas sec. 

XVII, já, talvez. Madeira, pintada a côres vivas. 

                                                      
2022

 Sublinhado a vermelho. 
2023

 À margem: "Em Setembro 56, tinham aberto porta sobre a travessa. Desmantelado." 
2024

 Nota posterior ao texto, escrita com outra tinta. 
2025

 Sublinhado a vermelho. 
2026

 Sublinhado a vermelho. 
2027

 Chamada para nota de rodapé onde se lê: "O Catalogo diz "estatuetas grosseiras de santos." 
2028

 Sublinhado a vermelho. 
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Uma cabeça de S. Francisco
2029

, em madeira, isolada, rasoavel.  

Notei dois Christos na cruz
2030

, a branco, agua, que são, talvez, os indicados no vol. II, com os 

numeros 19 e 21: um d'elles é, talvez, um seculo XVII, mas o outro, que, provavelmente, foi 

descascado, é uma boa renascença coimbrã; muito no genero do João de Ruão. Um outro 

crucifixo
2031

, grande, talvez 2 metros, que veio das Alhadas, e que ponho entre o XVI e o XVII. 

Colorido, um dos braços partido em parte. Um São Julião
2032

, sem grande merecimento, salvo o 

ser o orago primitivo da freguezia, que nós procurámos, em tempos, com o Sachristão, e que, no 

fim de contas, estava por detraz do altar, sec. XVII. A Santa Maria Magdalena
2033

 (nº 3) sempre 

interessante; tomar-se-ia por uma Senhora do Ó porque tem a mão D. na posição costumada, 

mas a E, sustenta o vaso dos perfumes, caracteristico d'aquella Santa. A outra Santa 

Magdalena
2034

 (nº 4) de S. Marcos, já não é uma renascença pura, e está corroida, em certas 

partes. Uma Santa Eulalia
2035

, em pedra, do sec. XV, de Ferreira-a-Nova, que o guarda me diz 

ser na região das Gandaras. O Calvario
2036

 de granito (nº 11), é interessante, talvez contribuindo 

para isso, a coloração grosseira que lhe foi aplicada. O Calvario
2037

 (nº 12), que estava pintado, 

foi descascado, e é hoje um bom exemplar do Mestre Affonso, com a Virgem de perfil, ao 

contrario da sua usual posição. O Santo Aleixo
2038

 (nº 20), embora fraca esculptura, é 

interessante pela sua cabeça, e agradavel pintura. Senhora com Menino
2039

, coroada, a branco, 

que deve ser o nº 33, depois de descascada, com o que ganhou. O Menino Deus
2040

 (nº 31) é 

exemplar raro. Parece-me acquisição nova um Querubim
2041

 colorido, sec. XVI, talvez de 

0m,70. O Leão
2042

 (nº 10) é, evidentemente, romanico. Deixei, nas impressões do livro, a 

indicação de que conviria rever a classificação da estatuaria. Entre as peças, que me parece 

faltarem, figura o Sto. Antonio em madeira, que numerei no vol. I, fl. 8, e tinha o nº 4813 no 

catalogo antigo. 

Mira - Entrámos, mais uma vez, na Egreja, em 1 de Setembro de 1945. O S. Pedro digo a 

Trindade
2043

 que está em um nicho sobre a porta principal deve ter sido feito para alli mesmo. É, 

se quizermos / classifica-lo, uma renascença muito decadente, e como na frontaria se diz que a 

Egreja foi construida em 1690, serve esta data para ficarmos sabendo qual o estylo da Trindade 

d'essa epoca. No interior, os santos já conhecidos (vêr notas anteriores) e, em uma maquineta no 

corpo da egreja, a E. uma Senhora da Conceição
2044

, de 0m,25, sec. XVII, agradavel. 

Meians [sic]do Campo - Visitada, mais uma vez, com a Rachel, em 5 de Setembro de 1945. 

Tudo bem visto, as duas imagens interessantes são um S. Pedro
2045

, no altar à E, que é um bom 

exemplar do Mestre Affonso, como o de Mira e alguns que temos, mas mais elancé, de uns 

0m,60, colorido, mas pedindo descasque, e um S. João Evangelista
2046

 no altar da D., menos 

interessante, mas apreciavel, um pouco mais pequeno que o S. Pedro. Cadeira de braços, de 

factura tosca, mas muito curiosa. 
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Coimbra - Egreja de Nossa Senhora da Esperança, um pouco acima de Santa Clara a Nova. 

Visitada, mais uma vez, demoradamente, em 5 de Setembro de 1945. Forro de azulejo do seculo 

XVII, azul e branco; aos dois lados do arco cruzeiro, fazendo parte do mesmo revestimento dois 

anjos com corôas nas mãos. À D. e à E do arco, Santa Ignez e Santa Luzia
2047

, em madeira, de 

grande porte, estofadas, bôas esculpturas do seculo XVII, sobre pianhas (talvez de 2m,20?). No 

altar-mór uma cruz de madeira dourada, com os extremos dos braços flordelisados. Em um altar 

à E., um S. Sebastião
2048

 em madeira, de 1m,00, colorido, talvez transição do sec. XV para o 

XVI, com a particularidade de os braços não estarem amarrados à maneira conhecida, mas à 

vista, pelo braço e antebraço; cabellos imitando o seculo XV; muito curioso. Duas cadeiras de 

braços, encouradas. O prato de esmolas, que aqui vimos aquando da primeira visita, 

desapareceo. Dizem as visinhas que a egreja foi muito rica, mas que teem levado d'ella muita 

coisa. Que o Padre mandara enterrar no cemiterio varias coisas velhas, ou podres! Mas o 

verdadeiramente notavel, aqui, é a imagem da Sª da Esperança
2049

, no alto da tribuna, a que 

tivemos ocasião de examinar detidamente. De pedra, cavada por detraz; de 1m,70, talvez; 

estofa/da. Não tem corôa, e parece que nunca a teve. Menino sobre o braço E, apoiando a mão 

sobre o peito da Senhora, e segurando, com a E, uma ave; o cabello apresenta uma forma ainda 

muito sec. XV, com as terminações em ; nú da cintura para cima. A mão D. da 

Senhora segura o pé do Menino. Rosto da Senhora, suave, com os cantos da bôca descaidos; ar 

meigo, agradavel. Mangas um pouco em harmonio, mas não exageradamente. Pés em bico, sob 

a fimbria dos vestidos, muito bem tratada. Tunica de panejamentos delicados, que deixam à 

frente dois sulcos profundos. O todo de uma grande sobriedade, e delicadeza, sem os exageros 

que vemos em exemplares posteriores; superior à de Leça da Palmeira. A factura geral dos 

Pires, mas em grande estylo. É realmente, um exemplar notabilissimo. Dizem as visinhas que 

houve já um Padre que a quiz tirar da Egreja, mas que o povo se amotinou, e elle teve de se ir 

embora. Deve ser uma transição do seculo XV para o XVI. Não houve um Marcos Pires, que 

trabalhou por estes lados? 

Tentugal - Convento   O chamado Christo da Portaria desapareceo, e a guarda que me 

acompanhou diz que não sabe o que lhe fizeram. Está em outra capela da terra. Voltará. 

Egreja - Na Sachristia, sobre o arcaz, que é pobre, uma caixa de madeira, com pintura em flores, 

tampa em , que é interessante. Havia aqui um pequeno fragmento de Arrayolos, que era 

interessante, mas desapareceo. Sempre agradavel o lambris de azulejo tapete, seculo XVII. 

Maiorca - Egreja matriz - Nova visita em 12-9-45. O guarda-vento é uma peça interessante, 

dourado e esponjado, talha fina nas columnas lateraes. No altar do cruzeiro à E. uma Sta. Luzia, 

sec. XVI, de 0m,70, colorida, agradavel; e no altar da D. o S. Sebastião, em que se fallou em 

outro logar, sec. XV, typo usual mas já sem a faixa vermelha que então tinha, e dizem ter-lhe 

sido dada por um official do exercito. Na arrecadação da E. alta, arrumada, a Senhora
2050

 em que 

em outro logar se fallou, tambem, a que o Guia da Biblioteca Nacional, 3º volume, diz ser um 

seculo XV, salientando o pregueado, etc. É uma imagem Renascença, pouco caracteristica, mas 

muito curiosa, de facto, pela posi/ção do Menino, o qual se apresenta, deitado sobre a E da 

Senhora, bastante virado para nós, e segurando em uma das mãos uma cruz. Curiosa por esta 

particularidade, que, de resto, só por si, remete a que é um seculo XVI, em renascença 

adulterada. Na torre da Egreja continua faltando a grimpa que o burro do Padre não pensou 

ainda em substituir. Nem pensará, porque, aqui como por toda a parte, continuam ignorantes e 

desleixados. 
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Solar dos Viscondes de Maiorca - Visitado, pela primeira vez, em 12-9-45. Entrámos pela porta 

da quinta, um pouco acima da porta principal. Logo à entrada, arvores de grande porte e grosso 

tronco, centenarias, sem duvida, interessantissimas. Rua de altos buxos, menos larga e menos 

longa do que a da Lamaroza. Restos de jardins marginados ainda de buxos baixos, que ainda se 

aguenta, embora muito prejudicados pelo calor, falta de agua e de tratamento. Terras com 

grandes pereiras, carregadas de peras, e bôas aboboras mugangas, que servem para dôce. Antigo 

tanque, fonte e repuxo, já secos e enorme avenca, a caminho de tambem secar. Tudo muito 

abandonado, pelo menos na parte decorativa e de recreação. Diz a pequena que me acompanha, 

que é tudo governado por um sr. Carlos, que parece apreciar as raparigas novas, porque os paes 

d'ellas as não deixam vir aqui servir; e que elle guarda o que quer e só entrega o resto aos 

patrões. Uma creada, gorda e amavel, mostra a casa. Velhas salas do seculo XVIII, com inicio, 

talvez, no XVII. Quartos um tanto descurados, mas grandes salas com retratos de antepassados, 

tectos em masseira, pintados imitando pano (ou cobertos a pano?), abundantes revestimentos de 

azulejos, em silhares, alguns dos quaes, mostrando grandes cavalleiros a azul, são 

verdadeiramente interessantes. Capella com retabulo Renascença decadente, clara. Algumas 

cadeiras interessantes; duas arcas, talvez sucupira, com ferragens apreciaveis, talvez seculo 

XVII; um lustre com vidros brancos e de cores, exemplar notavel; um boião Munique 

escalavrado. Sobre / uma mesa, de uma das salas principaes, um bello alabastro Notingham
2051

, 

representando a Coroação da Virgem. Uma grande parte das salas é, nas paredes, revestida com 

pinturas em estylo chinez sobre papel, ou pergaminho, mas muitas em máo estado. A cozinha 

com grande lareira central e azulejada lembra, um tanto, a do palacio do Correio-Mór, perto de 

Loures. A fachada do palacio, com as armas da familia, tem uma certa nobreza. 

Monte-Mór-o-Velho - Nova visita em 12-9-45. D'esta vez subimos à Matriz pelo escadorio, que 

se encontra quando se vem da Figueira. A Capella onde está o tumulo com estatua jacente 

pouco cuidada, não sofreu novas investigações, e nem mesmo vejo já alli a sepultura 

antropomorfica, indicada em relatos anteriores. No altar à E. do cruzeiro, um retabulo 

Renascença sem interesse, salvo um Santo Antão cavado, n'elle mesmo, e que não é máo. Em 

um altar à D. o S. Sebastião
2052

 já referido, e que, melhor examinado, se mostra assaz curioso. 

Ao contrario dos classicos do sec. XV, este é bastante magro e estylisado: pernas finas; tronco 

esguio; o braço D., em angulo, amarrado a um ramo que sae da arvore central; o E., amarrado a 

esta ultima; saio tambem muito differente do costumado; de uns 0m,60, talvez. De facto, muito 

curioso.  

Sobre a porta principal, uma inscripção coberta a cal, e que ninguem procurou ainda decifrar, 

creio eu. Conviria relêr, a esta respeito, uma monografia que se publicou nao ha muito tempo. 

Egreja da Alcaçova - Nada de novo. A Senhora do Ó
2053

 parece estar a salitrar; as cores são já 

menos vivas. A da Sé Velha é, sem duvida mais imponente, mas esta tem uma doçura de rosto, 

que falta áquella. No templete da D. o vitral vermelho tem um dos bocados partidos, e é pena, 

porque elle todo dava uma impressão muito agradavel. 

O Museo pode dizer-se que já o não é: Interiormente abandonado, muitas peças desapareceram; 

a freira, em outro logar indicada, já a não encontro. Diz a mulher, que o mu/zeu já ninguem se 

importa com elle. 
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Ourentan - Egreja matriz - Visitada, mais uma vez, em 12 de Setembro de 1945. A Senhora
2054

 

do Mestre Affonso, da frontaria, tem o Menino sobre o braço direito. Está ainda completa, mas 

parece que o rosto tem sofrido, um tanto, do tempo. No altar-mór, à E. uma outra Senhora
2055

 do 

mesmo autor, melhor do que aquella, completa, bons panejamentos, o Menino sobre o braço E, 

a mão D. da Senhora sustentando o que parece ser a conhecida romã; cambrée, de uns 0m,70. 

Exemplar muitissimo interessante. E diz a guarda que a freguezia é pobre, e o povo pouco 

amigo de contribuir para o culto! 

Povoa do Bispo - Capella da Senhora do Ó. Para a alcançar segue-se pela estrada que conduzio 

à Egreja de Ourentan, mas poderia, tambem, ir-se pela estrada da Pocariça, que deita para esta 

povoação um ramal em estado rasoavel. Diz a gente da terra que a terra tem aquelle nome, 

porque, em tempo, o Bispo (de Coimbra) teve alli uma casa. 

Quanto à invocação da Capella, é possivel que, antigamente, aqui tenha existido uma Imagem 

d'aquella Senhora, mas desapareceu, e todos chamam assim a uma Senhora do Caminheiro
2056

, 

objecto de grande devoção, que ocupa o centro do altar. Imagem de uns 0m,60, colorida, o 

Menino sobre o braço E, uma romã na mão D. da Senhora; os pés do Menino muito juntos, com 

muita graça. Exemplar com todas as habituaes feicções d'este Mestre, a boca d'ella com os 

cantos descahidos, a cabeça do Menino com a forma muito nossa conhecida. À E. de quem olha, 

um Sto. Antonio sem valor; e à D. um pequeno S. Sebastião
2057

, de uns 0m,30 colorido, 

miniatura do typo classico do seculo XV do Mestre Affonso. Em pedra, é o mais pequeno que 

temos visto. Na E. baixa uma grande Senhora da Piedade, de uns 1m,20, escultura muito tosca, 

produção de absoluta decadencia, sem caracter. A Senhora do Ó, assim chamada, é objecto de 

grande devoção, e tem rendimentos. Deixei 50$00 e o meu cartão. 

Datas de construcção, e de reforma, de 1592, 1907, 1908 e 1942. /  

Deo trabalho a conseguir a chave, mas valeo a pena, porque esta imagem do nosso Caminheiro 

tem muito caracter e graça. 

Monte-Mór-o-Velho - Capella da Misericordia - Visitada, mais uma vez, em 15 de Setembro de 

1945 (Sabado). Mais abandonada do que anteriormente, se é possivel e, no interior, em estado 

de ruina. Alguns azulejos do sec. XVII, sem especial interesse. Os retabulos renascença, 

verdadeiramente decadente; o mesmo a deposição no tumulo. Mereciam, em todo o caso, algum 

cuidado, como exemplares pouco vulgares, e uteis, assim mesmo, para o estudo comparativo 

d'essa especie de esculptura entre nós. Adoravel sempre, e sem alteração sensivel ou visivel, o 

painel da Senhora da Misericordia
2058

 da frontaria, que, esse, é, ainda, da bôa epoca, Ruão ou 

sua escola. Não pudemos vêr o coro onde se vê um movel, que deve ser um dos muitos orgãos 

do seculo XVIII que ainda existem por essas egrejas. O rapaz que me acompanha diz que 

aquillo lá em cima é muito bonito; não sei a que elle se refere, nem podemos verifica-lo, por 

falta de chave. 

Egreja - convento dos Anjos - Vêr o 3º vol. do Guia, pag. 150 e seguintes. Visita em 15-9-45, 

mais uma vez. Entrámos pela porta lateral á principal da egreja, que conserva ainda uma bella 

grade, que deve ser, como outras conhecidas, do sec. XVII. O homem que nos mostra o edificio 

é o mesmo que vimos no castello, boa pessoa e amavel. Diz-me que as obras de restauro estão 

paradas desde 1940; de resto não deve faltar muito, salvo se chegarem a recuperar o que o resto 

do convento, que em tempos me disseram que o Estado pretendia comprar ao particular que o 

possue. Em baixo, à E, vê-se uma arca antropomorfica, cuja tampa tem uma inscultura curiosa, 

de forma esquisita: pá, grelha, arado? Parece mais ou menos assim: 
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O claustro baixo, do sec. XVII, sem nada de notavel. No de cima, restos que ficaram do 

restauro, uma estella de sepultura com cruz gravada, uma ou duas imagens, como uma de um 

São João Baptista sem interesse, pedras com inscripções, azulejo avulso, e a grimpa do 

campanario, que é interessante. Em salas anexas ao andar em que estamos, uma imagem de S. 

João Baptista
2059

, sec. XV, rasoavel, e restos / de coisas diversas. No corpo da egreja. Na 

Capella-mór, sobre a parede do fundo restos de pinturas. Tecto de nervuras. N'aquella parede 

puzeram um retabulo renascença sobre o alto, estreito, com seu sacrario e imagens da epoca em 

nichos: pouco perfeito. Junto ao arco, à E. uma imagem da Senhora da Conceição
2060

, sec. 

XVIII, estofada, com panejamentos muito caracteristicos da sua epoca, de 1,50 talvez. Muitos 

anjos na base; interessante. Em pendant, à D. um Santo Agostinho
2061

, sensivelmente da mesma 

altura, estofada, escultura rasoavel do sec. XVII. Fizeram bem em os conservar. Em um nicho à 

E. do arco cruzeiro, o qual parece ter sido aberto de proposito para elle, o S. Pedro
2062

 que 

conhecemos, primitivamente, na Ermida do Martyr Santo. É, bem, uma peça de primeira ordem, 

da renascença coimbrã, muito provavelmente da escola do João de Ruão. De uns 0m,70, 

sentado, a mão D. já sem as chaves, que talvez fossem de madeira, a E. com um livro sobre o 

joelho, com um dedo entre as folhas. Cara expressiva; a tunica sobre a perna E. deixando 

perceber a forma d'ella; restos de coloração. Exemplar verdadeiramente notavel. Seguindo de 

cima para baixo, vemos na D. alta um altar com inscripção na pedra de face e sobre elle um 

retabulo da Natividade, renascença pouco perfeita. Logo abaixo capella renascença de Isabel 

Lopes de Sáa, 1591, com retabulo da Anunciação, tambem decadente. A seguir capella de Mór 

Teixeira, 1542 com um retabulo da Piedade que esse, o que era de esperar da data de fundação 

da capella, é de muito melhor factura que os outros, muito perfeita mesmo (Vêr Guia fl. 151). 

Do outro lado da egreja, na E alta, capella manuelina com retabulo do Pentecostes, primeiro, e, 

a seguir, capella com arco renascença, de 1622; dentro retabulo
2063

 mostrando Jerusalem, e, 

sobre elle Crucifixo
2064

 em madeira, cuja imagem, grande, é provavelmente do seculo XVI, 

possivelmente anterior a uma data de 1563, que alli se lê, mas cuja escultura e, sobretudo, o 

rosto, mostra ainda vestigios do sec. XV. Talvez que, descascado, revelasse, ainda, mais 

acentuados caracteres d'este seculo. À entrada da egreja, dentro, em uma e outra parede, a E e 

D, paineis datados de 1801, de azulejo, representando S. Gonçalo de Lagos (?) e S. Nicolau 

Tolentino. Fundo de figuras erectas em castanho, moldura azul com flores amarellas, no alto; / 

as molduras boas, as figuras defeituosas para a epoca. A peça mais notavel do monumento 

continua, porem, a ser o Tumulo de Diogo de Azambuja
2065

, 1518 (vêr Guia, fl. 150); inclino-

me, a seu respeito, para a opinião do Reynaldo, que o atribui a Diogo Pires o Moço; feições 

caracteristicas as "mangas em harmonio". Os ossos do heroe, e, sobretudo, grande batalhador, 

estão em um caixote de madeira, que se extrae pelo lado de traz do tumulo, por uma abertura 

que, provavelmente, fecharão um dia e está hoje vedada, transitoriamente, por tijollos. Tive 

esses ossos na minha mão no dia 15 de Setembro de 1945, o da minha visita, o qual, só por isso, 

ficará para mim memoravel. 

Podentes - Egreja parochial - Viemos aqui, em 29 de Agosto de 1946, porque desejavamos vêr a 

egreja de onde saio para o Museu Machado de Castro, aquella linda Senhora com Menino
2066

, 

seculo XIV, talvez Mestre Pero, talvez hespanhola de outro auctor. O logar é interessante, de 

bellas paysagens, lavado de ares, com boas e largas culturas, mas a egreja não apresenta nada de 

apreciavel. É um edificio pequeno, comum, sem vestigios goticos ou romanicos. Algumas 

imagens em pedra sem merecimento. Um lustre pequeno de crystal, de que a Amelia gostou, e 
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que, de facto, não é feio. Aquella imagem foi descoberta pelo V. Correia por ocasião do 

inventario, e levada por elle para o Museo. 

Por sobre as construcções da egreja, aparece, no alto, uma pequena cruz de ferro, que deve ser 

muito antiga. 

Tentugal - Egreja matriz. Entrámos n'ella, mais uma vez, em 30 de Agosto de 1946. Estou 

convencido que a parte de mão de Senhora, que tenho na casa de S. Bento, pertence à do Mestre 

Affonso, do retabulo do altar-mor; mas o que será feito do resto. 

Seixos - Visitado em 30 de Agosto de 1946 (6ª feira), tendo sido alcançado pelo ramal que sae 

da estrada da Carapinheira a Cantanhede. Vio-se, porem, depois, que para ir a Gatões e Seixos, 

é melhor tomar o ramal da estrada de Figueira a Monte-Mór, que diz "Sant'Ana"; o ramal que 

tomámos está bastante máo. Pequena povoação - Egreja parochial. No adro, um freixo, 

certamente secular, de tronco muito grosso e já oco. Parece que / era costume plantar d'estas 

arvores perto das egrejas, como se vê no Outeiro do Botão, Tamengos e outras. Teto em tampa 

de caixão pintado, em caixilhos, com quadros sacros, de factura muito rude, mas de 

simplicidade encantadora; em mais de um logar, a data de 1778. Na capella-mór lambris de 

azulejo azul e branco, em que se vê a lua e uma corôa de duque, em mais de um logar. Alguns 

azulejos hispano-arabes, em roda-pé. Como imagem, nada de apreciavel. Seguimos, depois, a  

Gatões - Visitada, portanto, tambem, em 30 de Agosto de 1946. A Egreja parochial encontra-se 

em uma baixa, mais adiante da povoação. Veio-me a ideia de a vir vêr, pela fotografia de uma 

Senhora obtida aquando do serviço do inventario artistico, e que me pareceo ser de João de 

Ruão. A egreja, em si, nada tem de notavel, mas deve ser, em todo o caso, reforma de outra 

mais antiga. Fiada de azulejo hispano-arabe na capella-mór. Em um altar à D. alta, uma imagem 

da Senhora com o Menino
2067

 no braço E. Talvez de uns 0m,90, é, evidentemente da officina ou 

escola de João de Ruão, não do typo da nossa, mas do da que veio de Cellas e está no Museo 

Machado de Castro. A cabeça é deliciosa e sobre o modello da imagem a que me refiro. A parte 

E da Senhora não está tão bem tratada como a restante, e o Menino, talvez um tanto da repintura 

geral a que a imagem foi sujeita, é pouco delicado, mas os panejamentos são do Mestre, 

designadamente na parte inferior que dobra sobre os pés. Valia a pena faze-la descascar, e 

deixa-la a branco. Mesmo com as suas defficiencias, é um exemplar notavel. É considerada 

muito milagrosa, e muito attendida e cuidada pela gente da terra. Uma campa com a data de 

1630. No altar-mór uma imagem de S. Jorge, popular. 

Cordinhã - Foi, tambem, uma qualquer fotografia do Inventario que me deo a ideia de vir aqui. 

Attingi a povoação, por um ramal da estrada de Cantanhede à Geria, na altura da povoação da 

Pena; estrada muito rasoavel. Visita em 30 de Agosto de 1946 (6ª feira). / Egreja parochial - 

Gente agradavel, um grande trabalho para se conseguir que viesse a Mana da Menina Maria, 

irmã do Padre, mas veio, trazendo ao colo um pequeno, muito pequeno, que era um amôr. A 

uma das portas da egreja senta-se uma cega, a quem dou esmola, mas não é pobre, porque seria 

em casa sua logo ao pé, mas vae sentar-se alli ao sol, e sobe e desce, sosinha, dois ou tres 

degraos, porque sabe o numero d'elles e não cae. Exteriormente, a egreja nada tem de notavel, 

mas deve ser como muitas outras, reforma de edificio mais antigo, a avaliar pelas imagens que 

n'ella existem. No altar-mór, à D. um S. Braz
2068

, do Mestre Affonso, do typo dos dois que 

possuimos, e de que existem exemplares no Sebal Grande, em egrejas do districto de Vizeu, que 

visitei etc. A mesma iconografia muito cuidada, altura de uns 80 cent. elle de frente, e de frente, 

tambem o rapaz; sapatos com as conhecidas fivellas. A E. um Santo André
2069

, do M. Affonso, 

do typo do de Tentugal e da Capella d'este Santo perto de Monte-Mór-Velho. de 0m,70, menos 

perfeito do que aquellas imagens, menor amplitude de execuçãp; os pormenores parecem menos 
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bem tratados, talvez, porque a imagem está muito repintada; interessante, em todo o caso. Na 

Sacristia, embutido na parede, um bello Calvario
2070

 do M. Affonso, de 0m,80 de altura por 

0m,50 de largura. Com seu alpendre e o sol e o quarto crescente. A Senhora e o S. João com 

seus resplendores redondos; ella voltada para o Christo, e com as mãos enclavinhadas; elle, de 

frente, com a mão D. sobre o ouvido, a sustentar a cabeça; roupagens muito bem tratadas. As 

duas imagens, talvez, dos seus 0m,30 de altura. A coloração do conjuncto, discreta. O manto de 

S. João une à frente com um feixe que faz lembrar as dobradiças das mitras dos S. Braz d'este 

typo. Fiadas de azulejo hispano-arabe. 

Enxofães - Visitada em 4 de Setembro de 1946 (4ª feira). Fomos pela Mealhada e estrada de 

Murtede; aqui voltámos a E. por uma estrada pouco bôa. Capella, parece que dependente de 

Murtede. Exteriormente, nada de particular. No altar-mór, uma Santa Magdalena
2071

 de 0m,50, 

colorida ha pouco tempo, com feições do M
tre

 do Caminheiro, / mas de epoca mais avançada. 

Apresenta a particularidade de ter na mão D., pendente, um distico rectangular com inscripção 

talvez de passagens dos Evangelhos. Exemplar curioso sob o ponto de vista iconografico. A D. 

uma Senhora com Menino
2072

, de uns 0m,90, pintada, um tanto estylo Diogo Pires, mas no 

conjuncto, tosca (Enganei-me: esta imagem esta no cruzeiro, a D). N'aquelle logar do altar-mór, 

está uma imagem em madeira de um Santo dos seus 0m,50 tendo na mão E uma cuia e cravos 

(ou espinhos?), corôa na cabeça, e que dizem ser S. Luiz
2073

; curiosa, embora sem merecimento 

artistico. No cruzeiro, à E. um S. Sebastião
2074

, sec. XV, sem nada de notavel. 

Sepins - Em 4 de Setembro de 1946 (4ª feira) - Voltámos de Enxufães a Murtede, e ahi 

cortámos por uma estrada, a D. mesmo em frente. N'essa estrada, que é boa encontrámos, 

primeiramente, Sepins, cuja Egreja não vimos, porque está um tanto afastada da povoação e não 

vimos quem abrisse. A seguir, na mesma estrada: 

Casal Bôlho - Mesma data. Capella. Aparece o mordomo, que tira de uma gaveta varios papeis, 

para me mostrar a constituição da Mesa para 1946 (50$00). Nada de artistico mas, sob o ponto 

de vista iconografico, uma especie de retabulo vagamente renascentista, com tres nichos onde se 

alojam imagens em pedra do seculo XVI avançado: da E. para a D. um S. Sebastião, uma 

Senhora do Amparo e um S. Gregorio Papa
2075

. Não deixa de ser interessante a Senhora, e, 

muito, o conjuncto, pintado a cores carregadas. Daria uma bôa fotografia a côres e um exemplar 

curioso para a iconografia nacional. 

Bôlho - Logo adiante, mesma data. Egreja parochial. Houve difficuldade em aparecer a chave, 

mas avisa-se o sr. Prior, "que vem abrir pelo lado de dentro". Exteriormente, nada de notavel, 

mas deve ser reforma de construcção muito mais antiga pela edade das imagens que contem. De 

resto, na capella-mór ha uma lapide, fallando em que foi feita (a capella) em 1669. / Imagens de 

verdadeiro interesse: no altar-mór, à E., em cima, um S. Mamede
2076

, do M. Affonso, com sua 

tunica, pau na mão D., livro na mão E e, em redor da peanha, os animaes do costume. Como o 

que possuimos; este talvez com mais estylo. Do mesmo lado E. do altar, em baixo, uma 

Senhora
2077

 do M. Affonso com Menino sobre o braço E, agarrando este uma ave de azas 

abertas. Corôa completa; imagem do primeiro periodo do Mestre, segundo a theoria do 

Reynaldo Santos. Pintura do costume. Ambas as imagens terão os seus 0,70 de altura.  

Vê-se que houve uma verdadeira inundação d'estas imagens no seculo XV (da Senhora). Em 

outros logares, imagens antigas, mas sem interesse. O Padre, sympatico, diz-me que a egreja 
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deve ser da fundação dos Condes de Pombeiro, e que a freguezia era rica, porque se dizia "rico 

como o Prior de Bôlho"! Dei ao Padre algumas indicações sobre a epoca da Senhora, o que 

muito o surprehendeo (40$00). 

Carapinheira - A volta para Coimbra (mesma data), visitamos aqui, mais uma vez, a Capela que 

tem aquella curiosa imagem popular do S. Jorge
2078

, e uma casa onde havia, para vender, um S. 

João Evangelista (de Calvario) grande, renascença decadente, sem valor. 

Ançã - Nova visita, em 7 de Janeiro de 1947; ha muito que não vinha á villa, embora, uma outra 

vez, passasse para ver a Capella do Espirito Santo, que está muito escalavrada, mas onde 

continua em uma misula à E, a pequena Senhora
2079

 do Caminheiro com Menino sobre o braço 

E imagem do Mestre que tantas espalhou pelo paiz. Muito repintada. Viemos aqui, d'esta vez, 

porque o Baümberg dissera que alguem o informara de que o Padre queria vender imagens. 

estivemos com elle na Egreja parochial. A Senhora sentada, sem corôa, ou seja, de corôa 

cortada, foi passada por elle da Sacristia para um dos altares da E alta, onde está um pouco de 

lado. A Santa Luzia
2080

 e outras imagens em que se fallou, anteriormente, lá se conservam ainda. 

Na Sacristia, não reparámos das outras vezes, ha um Christo
2081

 (a)
2082

 de madeira, de mais de 1 

metro, pintado a vernizante [?] / que, embora não offereça os caracteres dos Christos archaicos, 

excepto, talvez, nos braços, hirtos, mas parece, pelo rosto sobre o comprido, e ar doloroso, um 

exemplar bastante antigo, talvez seculo XVI. O que intriga é que tem o tronco bastante 

bambeado, e as pernas bastante curvas, sem o hieratismo costumado. O Padre é um simples, 

embora urso e saido, provavelmente, dos modernos seminarios. Pergunta quanto pode valer a 

Senhora; que já lhe puzeram preço de 20 e 30 contos, estes ultimos por um doutor de Salamanca 

ou Coimbra - não percebi bem. Ou alguem lhe disseram tambem, que até valia 80 contos. Ou 

estava arrolada etc. Lá lhe expliquei a differença entre arrolamento e inventario, mas nada lhe 

disse sobre preço. Pareceo-me que, pela sua parte, venderia, mas dizendo, ao mesmo tempo, que 

seria necessario licença do Padre Santo etc. Que a Egreja é muito pobre, e é, effectivamente, e 

que está muito necessitada de reparação, tambem é verdade. Deve ter havido aqui uma egreja 

romanica e, ainda hoje, esta é de tres naves, separadas por columnas simples sustentando arcos 

redondos, mas o mais antigo que se encontra, tirando as imagens referidas, são imagens do 

seculo 17º e, uma (pelo menos) do sec. XVI. Ançã foi, sem duvida, povoação muito importante. 

A Egreja está dentro de uma cerca, cuja entrada é dominada pelo escudo de 6 arruelas. Vêr 

relatos anteriores. Diz o Padre que o orago continua a ser a Senhora de Ó!. 

Portunhos - Nova visita, em 7 de Janeiro de 1946 [sic]. Quiz completar as informações 

anteriores sobre estas egrejas da estrada de Cantanhede. Era hoje o dia do orago, São Julião
2083

, 

que lá continua à E. do Altar Mór, muito repintado de um castanho carregado, com as suas luvas 

e um passarinho. Parece que o V. Correia o classificou de sec. XIV, embora a primeira 

impressão seja a de um seculo XV typo M
e
 Affonso. Outro, na Egreja parochial, sem interesse. 

Mas, d'esta vez, completei a visita subindo a vêr a Capella do Cristovão, coisa tosca, para a 

qual, e para os muros do recinto, aproveitaram restos da Renascença deca/dente. Dentro no 

Altar, à E. uma Senhora com Menino
2084

 no braço E., de uns 90 cm de altura, muito mal pintada, 

mas que é um Mestre Pero ou, pelo menos, da sua officina ou estylo. Menor perfeição do que 

aquella que conhecemos, e do que temos - corôa pouco perfeita, pelos menos - mas o conjuncto 

é o dos exemplares que conhecemos. 
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Capella de S. João - Dependente de Portunhos, onde está a chave. À E. da estrada, de ferro com 

d'aquella aldeia para Coimbra. Nova visita em 7 de Janeiro de 1947. Lá estão, ainda, 

exemplares notaveis, o S. João Baptista, em nicho do meio e, à sua D. o S. Bartolomeu
2085

, com 

o Diabo aos pés, amarrado com uma corrente, mas tirando-o-a elle [sic] Diabo, ou o que é? De 

dentro da boca da Rainha, que lhe está ajoelhada ao lado, à E. do Santo. Peça notavel, de que só 

conheço outro exemplar em Samuel. Tanto o Santo como esta ultima estão muito bem tratadas: 

uma delicia, mas que ninguem arranca d'aqui. Ambas as imagens estão fotografadas nos livros 

de Ant. A. Gonçalves. Sobre a porta de entrada, a data de 1743. 

Adémia - Visitado, de passagem, em 8 de Janeiro de 1947. É um lugar que se encontra, passar 

depois de atravessar a via ferrea, à E da estrada que agora se toma para, de Coimbra se ir para os 

lados da Figueira. 

Capella da Senhora da Luz - Pequena capella, com alpendre, sem qualquer data, mas que deve 

ser um século XVII. No altar, no centro, uma Senhora renascença decadente, ao lado D. um 

Santo Antonio, e mais uma ou duas imagens, todas em pedra, mas sem interesse. 

Tentugal - Egreja Matriz - Visitada, mais uma vez, em 8 de Janeiro de 1947. Morreo o Padre, 

parente dos Mortos da Guerra, com o que numa Villa, nem a Egreja, nem a Arte perdeo seja o 

que fôr. Continua sendo um curioso primôr da arte a Senhora do Altar-Mór, um Christo que, 

alem do mais, é em abeto. Em outro qualquer paiz já esta egreja estava restaurada, e a Senhora, 

tirada do retabullo, a que não pertence e collocada, isolada, em local e pedestal proprio, de 

mo/do a valorisa-la, permittindo, ao mesmo tempo, o seu exame e estudo. E isto e por eu não 

pedir, ao Padre que agora morreo.  

Buarcos - Em 2 de Outubro de 1948, visitei, mais uma vez, a Capella da beira da estrada, e a 

Egreja matriz. Na primeira, ainda é a senhora Molina quem abre. Nada de novo a dizer, em 

relação ao anterior. O lambris, incompleto, de azulejo azul e branco, muito interessante, com as 

suas albarradas de contornos duros. A Senhora
2086

, uma renascença decadente, mas autentica do 

seculo XVI. 

Na Egreja matriz, em um nicho da fachada, um São Pedro um tanto tosco, mas apreciavel. De 

um e outro lado, cruzes grandes, compostas com grupos de 4 azulejos pinha, sec. XVII. Alguns 

azulejos hispano-arabes. As esculpturas sem merecimento. Em um altar da D. alta, na cimalha, 

dois pequenos paineis sobre tela, da Anunciação, que à distancia, não parecem máos. 

Lorvão - Nova visita ao Mosteiro, em 9 de Janeiro de 1949. 

Na Egreja, apiaram a cupula, que ameaçava desabar, e, levantados andaimes, que parecem um 

verdadeiro pinhal, estão refazendo-a. De imagens, apenas a Senhora da Vida
2087

, mais 

interessante de cada vez que a observamos. Deve ser um seculo XIV estrangeiro, talvez 

hespanhol, mas com uma riqueza de roupagens que revelam um artista de primeira ordem ou 

mesmo, talvez, uma epoca um tanto posterior. Encantadora a face da Senhora, menos, a do 

Menino, com umas orelhas à romanico. Até a pintura, do seculo XVI ou XVIII é interessante. 

Fui vêr o Christo da galeria alta, que eu supunha antigo, mas não o é, quero dizer, não é, como 

visto de baixo parecia ser, um seculo XV. No Museo, o tapete persa está enrolado, e outras 

peças foram guardadas em outro logar, "por causa da humidade". Parece que pensam restaurar 

dois dos claustros, do sec. XVII. Uma data de 1601. /  

Districto de Braga (continuação) 

(Vêr, tambem, Braga e Guimarães no Districto de Viana do Castelo, no vo. II a fl. 11) 
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Senhora da Abadia - Nova visita em 22 de Agosto de 1945.  

Subsistem as interessantes arvores da entrada do largo da romaria. O Capellão é o mesmo, um 

tanto mais velhinho, mas sempre vivo; reconheceu-me logo, e disse o meo nome. A Amelia 

quer encontrar vestigios da antiga construcção romanica, mas eu não os descubro, porque os 

arcos que dividem as naves não o são. Sobre a Senhora
2088

, que agora se vê facilmente, subindo 

à tribuna, a impressão continua a mesma: um seculo XIV, hespanhol ou francez, mais a primeira 

que a segunda. O pulpito a mesma beleza já declarada. As guarnições do arco cruzeiro, dos 

arcos da nave e das portas, excellentes exemplares de talha fina sec. XVIII, branca e dourada. 

No altar-mór, vê-se, agora, já descoberto, um frontal de mosaico italiano de tres bandas. No 

centro d'elle, medalhão da Senhora com o Menino e distico "Carolus Hernandes Mediolamensis 

dedit 1687". Em baico, à esquerda, "Fecit Peter Frutuosus Acosta". Esteva normalmente 

escondido detraz dos frontaes de pano. Merecia um estudo este mosaico. No altar-mór, ainda, 

castiçaes e cruz de talha fina dourada. Alem das datas, já em outro logar referidas, diz o Padre 

que, no interior, existe a de 1611. O ex-voto de 1660 voltou para o vão da janella, onde torna a 

apanhar sol. 

Capella do Senhor dos Aflictos, entre o Gerez e o Bouto, à D. de quem vem: duas imagens sem 

importancia; begonias e colios viçosos e bem cuidados. Vista em 22-8-45. 

Parada - À vista do Bouro, descemos à E., atravessamos o rio Cavado, em ponte moderna, e 

encontramos, pouco depois, esta povoação (22-8-45). A estrada ha de seguir depois até 

encontrar a de Vieira. Pequena egreja, talvez sec. XVII, com torre sineira separada d'ella. Uma 

pedra d'armas avulsa, com brazão de Castros (arruelas). Imagens sem importancia. 

Caldellas - No ramal que da estrada de Braga leva a esta vila, à E. Capella de Sta. Marta: tres 

imagens, du/as sem valor, a terceira
2089

 um manuelino sem grande interesse. 

Terras do Bouro - Parece que este nome é o do concelho, porque a gente da terra chama-lhe 

Covas (25-8-45). A estrada segue para Cavide, e ha de, mais tarde, logar á de S. Bento da Porta 

Aberta. A Capela da terra é pequena, da invocação de Sto. André, e nada offerece de 

interessante, mas dizem que na serra ha uma outra povoação de nome Chorence onde existe uma 

"egreja do tempo dos mouros". 

Lanhas (25-8-45) entre Caldella e Villa Verde: capella sem interesse. 

Villa Verde (25-8-45) Havia feira na ocasião da nossa passagem. É a terra onde o Dr. Celso foi 

juiz. 

Capella de Santo Antonio - Imagens sem interesse. Sobre a porta lateral, a data de 1721. 

Egreja matriz. Em obras. O interior foi todo decorado de novo. Sobre fundo que parece 

confeccionado com massa de chocolate, imagens novas, resplandecentes de todas as côres do 

espectro solar, levadas ao maximo da intimidade. Simplesmente horrivel, Deus me perdõe, e a 

elles, aos que perpertaram aquelle attentado. Estão fazendo à egreja uma cimalha, ou torre, na 

frontaria: não consegui comprehender de que se tratava. 

Egreja velha - Assim chamada, um pouco afastada da villa, a E de que vem do Norte, ao cabo de 

um caminho pouco longo. O interior em ruina, mas parece que o Abade, que é emprehendedor, 

embora mal orientado, pretende restaura-la e restabelecer o culto. Pode ser do seculo XVII. 

A Amelia diz ter ouvido referencia a uma egreja romanica, que existiria aqui, e, no quadro do 

turismo, de Braga, vejo uma indicação que corresponde a qualquer coisa de interessante; mas a 
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verdade é que, em materia de coisas velhas, a gente da terra só conhece aquella egreja. Procurar, 

oportunamente. 

Braga - Em 25 e 26 de Agosto de 1945. Na Sé, o Christo
2090

 / no altar à E. do transepto, melhor 

examinado, parece-me, agora, uma esculptura franceza de um seculo XV, talvez avançado, pela 

perfeição do trabalho, ausencia de ar tetrico, ou, pelo menos, acentuadamente archaico, dos 

Christos hespanhoes da mesma epoca, e perfeição do saio, que faz lembrar o de João de Ruão, 

de Sto. Antonio dos Olivaes. Cintura estreita, costellas salientes mas não muito, ar de fatia, visto 

de perfil. Bella imagem. Tornei a observar a Trindade
2091

 de uma das capellas lateraes; é bem 

um seculo XVII, ou, talvez mesmo, XVI, der excellente factura. 

Museo da Sé. Sempre interessante. A Trindade grande
2092

, de pedra colorida, está, talvez, 

restaurada na mão, o que explicaria a sua desusada posição. Parece haver, agora, mais algum 

cuidado em não deixar o sol incidir sobre os paramentos. As nossas cruzes byzantinas são 

superiores à d'aqui, que não tem Christo. 

Capella da Senhora da Gloria - Já se vê com mais facilidade. No altar, uma cruz romanica, 

pequena, que aconselhamos fosse guardada no Museo; não tem Christo. Adoravel o tumulo de 

D. Gonçalo Pereira. Na testeira do lado da cabeça da estatua jacente, um Calvario; na dos pés a 

Virgem e anjos, retabulos deliciosos, no puro estylo do Mestre Perto. Entre os Apostolos, o 

Santiago tem um barrete como o nosso, que veio do Avenal. Factura identica à do tumulo de 

Sta. Clara; mas não me digam, como querem o homem do lampadario e o das conchas de S. 

Pedro de Muel, que os tumulos de Alcobaça são da mesma mão! 

Egreja de S. Vicente - Não pudemos vê-la por dentro. Na frontaria, as datas de 1598 e 1691 

(Ver fl. 22 de Porto 2 - vol. III). 

Candido Pinto, da rua de S. Marcos, esculptor restaurador. Foi este quem fez a cabeça nova da 

imagem da Senhora, do seculo XVI, que o Dr. Louro trouxe de S. Fructuoso, e restaurou a 

Senhora de Barcellos e aquella
2093

 que eu ainda não pude vêr, e está na parte do antigo Paço 

episcopal, destinada a Museo, e que é, de madeira, um seculo XV. Vi a foto/grafia d'ella, e não 

gostei muito; a parte inferior não é pura, talvez porque, segundo o homem diz, estava muito 

apodrecida, e elle refê-la. 

Villar de Frades - Visitada novamente, em 27 de Agosto de 1945. Grande convento. No patio 

interior, tanque com columna fontenaria, mostrando quatro golfinhos na base, e, no alto, quatro 

aguias, que sustentam uma corôa. A grande varanda em frente da porta de entrada, inteiramente 

coberta de vinha virgem, que é um encanto. No exterior da Egreja, o portico romanico continua 

a ser do mais interessante que tenho visto, com as suas esculpturas de sereias, guerreiros, 

animaes, bispos e outra figuração de um acentuado sabôr archaico. Estão procedendo á 

restauração, no decurso da qual desaparecerão as grandes janellas que foram abertas na frontaria 

em tempos modernos (sec. XVII ou XVIII). A talha da Capella-mór, sec. XVII, é muito rica. 

Campa de um Bispo com a data de 1596. Diz um operario que foi levantada por um engenheiro 

dos M. Nacionaes, a vêr se encontrava o anel, mas sempre encontrou, diz aquelle, uma pequena 

cruz d'ouro, que bom! Ossos e restos de tecido, parece que sem interesse. À D. do altar-mór, 

Senhora
2094

 em madeira, com o Menino deitado sobre os braços, de 1m,60, estofada, muito 

interessante (É possivel que haja confusão com a Sª da Conceição, referida no relato anterior, 

vol. I). Em uma Capella da E. baixa, uma pequena imagem, em madeira, de S. Miguel
2095

, cujo 

cavalinho, muito popular, é um amôr. De 0m,30. Pia baptismal manuelina. A porta, de madeira, 
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da Egreja, é imponente, com as suas almofadas. Na Sacristia enormes arcazes, e dentro a mesma 

desordem, observada da outra vez. Quatro telas altas, com Evangelistas (?) que não parecem 

más: Sobre um pequeno altar, ao fundo, uma Senhora
2096

 em madeira, sec. XVI, de 0m,35 que, 

descascada, resultaria interessante; falta ao Menino, o braço direito. Na casa que se segue, um S. 

João Baptista, madeira, sem interesse, mas que o Dr. Gomes da Costa estaria disposto a 

comprar. / 

Guimarães - De novo, em 12 de Setembro de 1946 (5ª feira), a caminho da Guarda. No Museu 

Alberto Sampaio, o seu Director foi para Villa Viçosa, para classificar peças de armaria do 

palacio ducal (!). Algumas novas acquisições: Um S. Pedro
2097

, sentado, de uns 0m,60 de altura 

sem tiara, que lhe tiraram, chaves na mão E, a D abençoando; rasoavelmente colorido, com 

dalmatica cobrindo-lhe á frente, em bico; as dobras inferiores, a mão E, a base, o todo geral 

fazem d'elle uma producção do Mestre do Caminheiro. Um tom geral mais cuidado do que o 

geral d'este Mestre. Era de Pedorme [?] e foi dado ao Museo por um sr. Joaquim da Concha 

Guimarães, industrial. Uma Senhora com Menino
2098

 sobre o braço E. colorida, do começo do 

sec. XVI, de uns 0m,60 - Uma Santa Catarina
2099

 de Siena, estofada com muito dourado, com 

um coração sobre o peito; bella esculptura do seculo XVII a puchar para XVIII, altura de 

1m,10, talvez - Uma cruz de cobre, typo grego ou byzantino, como uma que temos, com o 

Christo desenhado; de uns 0m,25, e com inscripção no braço superior - Uma Santa
2100

 colorida, 

com bem trabalhados panejamentos, classificada pelo Guimarães - Reynaldo como sendo 

trabalho franco-flamengo do sec. XV; de 1m,05 talvez, muito interessante; foi dada por um 

pintor, que parece trabalhar aqui (Mantieira?). Notei, agora, que entre os exemplares de azulejos 

hispanos-arabe [sic], ha alguns muito interessantes e raros; e, ainda, um alto relevo
2101

 em 

madeira representando D. João 1º a orar perante o padrão fronteiro à Collegiada e dois homens a 

apontarem para uma oliveira, a que existia, então, no local; alguns bocados de tecidos de estylo 

persa; a colcha de sêda bordada que veio da Casa de Pindella; e uma Sta. Anna
2102

, de 0m,80, do 

seculo XVII, bôa escultura, e excellentemente estofada. 

S. Romão de Arões - Na estrada de Guimarães a Fafe, à E. Não sei se existe uma povoação 

d'este nome, propriamente dita, mas visitámos, em 13 de Setembro de 1946 (6ª feira) a Egreja, 

que é uma pequena egreja romanica, bastante simples, mas muito sympatica e interessante. Na 

Capella-mór, uma armação de altar em talha de restauro moderno mas agradavel; os anjos que 

ladeiam o Sacrario são / sympaticos. O arco cruzeiro em ogiva com pinturas; capiteis da epoca 

curiosos, como de ordinario. No altar à E uma Senhora com Menino
2103

 sobre o braço D 

panejamentosem baixo, descansando sobre anjos, estofada, de 1m,25, aproximadamente. É 

exemplar que deve ser ainda do sec. XVI, muito interessante. 

O tecto da egreja é de madeira em caixilhos pintados, do sec. XVII. Pia de agua benta com a 

data de 1569. Cá foram, encostadas à parede do edificio algumas pedras, que a restauração não 

aproveitou, uma das quaes, muito curiosa, deve ter sido um tympano de porta (não da principal, 

que o não tem ?), e representa o Cordeiro com sua cruz e uma cabeça mal esboçada que parece 

coberta com um gorro. No adro, um enorme e largamente copado "negrellos". 

O conjuncto, como succede, em geral, com estas egrejas romanicas, é de uma simplicidade 

austera, tocante e comovedora. 

Fafe - Visitada em 13 de Setembro de 1946 (6ª feira). 
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Egreja de S. José. Edificio moderno, em estylo gotico, que parece ter sido começada muito 

antes, e que o padre de agora está concluindo: nada de interessante. 

Egreja parochial. Edificio do sec. XVIII, como se vê da inscripção na fachada principal, 1779. 

Orago Sta. Eulalia e S. Pedro, cujas imagens, sem valor, se veem aos dois lados do altar-mór. 

Mostra-nos o sacristão uma cruz processional de metal, para mim sem merecimento, e diz que 

ha uma outra muito mais antiga, que já quizeram comprar, mas que a tem o Padre na "egreja 

nova"; suponho que seja das flordelizadas do sec. XVI. A grimpa da torre é notavel: uma esfera 

armillar, gallo, chaves de S. Pedro e uma corôa. 

Lameira - Povoação na estrada de Fafe para Arco de Baúlhe, visitada em 13 de Setembro de 

1946 (6ª feira). Capela, à D. da estrada, simples sem nada de importante. 

Arco de Baúlhe. Visitada n'aquella mesma data. A Egreja parochial fica em um alto, um pouco 

afastada da povoação. Fora tem a data de 1865, mas deve ser a de / uma reforma moderna, 

porque conserva, no interior, vestigios dos seculos XVII e XVIII. O arco cruzeiro é revestido de 

talha dourada, agradavel, e agradavel tambem a talha do altar-mór. Uma capella à D. tem tecto 

de madeira em caixilhos, nos quaes se veem as figuras dos apostolos. Nada de apreciavel, em 

imagens. 

Cabeceiras de Basto. - À entrada, na "ponte de S. Miguel de Refojos", o Basto (a)
2104

, figura de 

soldado, de cerca de 3 metros, em granito, com seu brevet de pala, bigode e barba à "passa-

piolho", segurando, sobre o ventre, uma rodela com o distico "De Basto, 1612", pintura a cores 

vivas (lizas amarellas). Visita em 13-9-46. 

Egreja parochial - Grande edificio do seculo XVIII, com architectura muito especial e 

caracteristica. Parece ter feito parte do convento, de que se vê ainda um claustro simples e uma 

velha sacristia onde se nota um lavabo em granito interessante, grande e um bellissimo arcaz 

com suas ferragens em latão a apodrecer, por effeito da humidade, proveniente da agua que 

dizem correr-lhe por baixo. No interior, grande marca da talha barroca do altar-tribuna e, em um 

altar lateral, à E., uma Senhora do Rosario
2105

, estofada, sec. XVIII, de 1m,10, interessante. 

Nota-se depois, que à roda de um lanternim, se fez uma galeria de papas e bispos. O Convento 

era de S. Miguel de Refoyos. Bom almoço, em um dos dois restaurantes da terra. A terra é 

cabeça de Concelho, comarca etc. mas não foge à mediocridade geral de todas estas terras do 

interior do Minho. 

Calvos - Na estrada de Cabeceiras para Rossas, em 13 de Setembro de 1946. Capela, que não 

podemos vêr. 

Rossas - Entre Cabeceiras de Basto e Povoa do Lanhoso, em 13 de Setembro de 1946- 

Povoação muito antiga, de onde veio, para o Barjona, aquelle Christo romanico Limoges, sem 

braço, que não comprei. O Pelourinho, ainda erecto junto de uma pequena casa em granito, que 

foi tribunal e prisão é um exemplar muito curioso: haste cylindrica assente em uma pedra 

grande quadrada; no alto, em pyramide conica de quatro faces, uma outra pedra / que, em uma 

das faces, mostra um escudo portuguez invertido com uma especie de argola na ponta; as outras 

faces, tem apenas um debrum e três paralelas como mostra a figura junta.  

Capella. Perto do pelourinho, está uma capella, que nada apresenta de interessante. 
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Ermal - Em 13 de Setembro de 1946. Já, anteriormente, no regresso do Gerez, haviamos 

visitado a barragem, onde agora estivemos, novamente. 

Perto da estrada, está uma capella, que mostra ainda debaixo da caiação, um arco redondo, de 

feição romanica, simples, sem ornatos, e a torre separada do corpo do edificio. Nada de 

interessante, salvo uma grande oliveira perto d'ella. 

Povoa do Lanhoso - De passagem por aqui, em 13 de Setembro de 1946, resolvi subir ao 

Castello e vello, e à ermida ou, melhor, Capella, que existe junto d'elle, o que fiz no carro, 

porque abriram uma estrada muito rasoavel, com esse fim. 

O Castello está reduzido a uma bella terra, e pouco mais, em uma das faces da qual, se vê um 

velho escudo portuguez, sem corôa. Na estrada para o recinto, em uma das pedras da E., siglas 

ou, mesmo, palavras inscriptas, que não decifro. Noutro, uma inscripção recente: "A Historia 

d'este Castello foi recordada com gratidão pelos portuguezes de 1940". Não longe do Castello, 

uma Capella da Senhora do Pilar: azulejos azul e branco do seculo XVIII; o revestimento do 

arco cruzeiro com o painel da Senhora d'aquella invocação sobre a roca columna, e assistencia à 

volta, é interessante. Nada mais a notar. Pelo monte acima, algumas capellas, typo Bom Jesus 

do Monte, com imagens horriveis, sob o ponto de vista artistico. 

Prado - Na estrada que vae a Barcellos e sae da de Braga a Ponte da Barca, uns 5 kilometros 

acima de Braga. Em 14 de Setembro de 1946. À beira da estrada, à D. de quem segue para 

Barcellos, uma Egreja (parochial) da Senhora da Puri/ficação
2106

. O edificio é relativamente 

moderno e nada contem de interessante, mas em um nicho da frontaria, voltada ao poente, e que 

parece ter sido aberto especialmente para conter a imagem, observa-se, mal, por o nicho estar 

fechado com um porta de vidros, a padroeira, que é uma peça notavel, do mais interessante, 

mesmo que temos visto, do estylo de Mestre Affonso. É de pedra, terá os seus 1m,60, tanto 

quanto se pode apreciar a distancia e na altura em que está; colorida. No conjuncto, dá a 

impressão de um seculo XV avançado, se considerarmos que é avanço o complicado e amplexo 

dos panejamentos. Coroa do typo normal, grande e parecendo abrir mais do que as que 

conhecemos, assentando sobre o veo, que tambem conserva. Cambrée, sem excesso. O Menino 

sobre o braço esquerdo da Senhora, do typo usual, não se vê bem em que tem ocupadas as mãos. 

Não se vê bem se a Senhora tem ainda a mão D. ou qual a posição em que a poz, porque os 

vidros da porta estão embaciados, e dentro ha restos de flores secas, que ninguem pensou em 

limpar. A expressão do rosto da Senhora parece mais acentuada e doce do que o geral das 

imagens da epoca. Mas a grande particularidade da imagem consiste no desenvolvido e 

complexo dos panejamentos do manto, que dão uma impressão de arte mais completa e 

avançada que a das outras imagens que conhecemos. O manto parece passar, como é costume, 

por sobre o braço direito. Não é possivel dar mais completas indicações; mas fica-nos a 

impressão de que escrever sobre esculptura do sec. XV sem estudar esta imagem seria 

imprudente. Observada, à ida e à volta, de Barcellos. 

Em frente da Egreja um curioso retabulo, em granito, com nicho para Santo Antonio (é, pelo 

menos, o que lá puzeram) que assenta sobre a porta da quinta (da Malheira) formando um 

conjuncto seculo XVII ou XVIII muito caracteristico. 

Perelhal - Por onde haviamos já passado em 1936. / Na estrada de Barcellos a Espozende. De 

novo, em 14 de Setembro de 1946 (Sabado). A Egreja parochial tem na frontaria a data de 1916, 

e, em nicho, uma imagem em granito, de São Payo
2107

, grande; no interior, nada de apreciavel. 

Chegámos aqui em vesperas de festa, procissão etc. Perto da matriz, se não longe, uma Capella 

da Sª do Alivio sem nada de interessante, mas que está a ser ricamente ornamentada para a 
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procissão de amanhã, e na qual certas imagens, que haviam ido d'aqui para a Matriz, regressarão 

à sua origem. 

Barcellos - Visito, de novo, em 14 de Setembro de 1946, mas, ainda d'esta vez, sem o pormenor 

que seria para desejar. 

Egreja matriz - No altar-mór, à E., no alto, lá está a Senhora
2108

 flamenga, de madeira, que agora 

sabemos ter sido restaurada pelo Candido Pinto, de Braga, o que lhe tira, um tanto, o interesse. 

A mesma impressão já referida. Embora já por um tanto tarde, apareceo um Sacristão, de grenha 

hirsuta e amaranhada que, muito amavelmente, (o homem é alguem como artista), nos mostrou 

as dependencias. Em uma das sachristias, uma Trindade
2109

, de madeira, do sec. XVII, 

ricamente estofada, grande, de uns 1m,10 e uma outra
2110

 pequena, delicada, de 0m,20, talvez; 

grande meza de pés de garra e armarios conventuaes, interessantes, do sec. XVII, uma imagem 

de Senhora, ou Santa
2111

 do sec. XVI, e que indica, por detraz, ter sido reencarnada em 1768, de 

1m,00; um relogio de pé alto, datado na madeira, de 1773. Tanto n'esta como em outra 

sachristia, jarras diversas, algumas interessantes dispostas em exposição por elle e outro collega, 

diz o sacristão. É bem possivel, porque os Padres não se ocupam de coisas de tão pouca 

importancia. Subimos, ainda, a uma especie de arrecadação, onde ha paramentos modernos, mas 

haverá, provavelmente, tambem, outros antigos. O homem offereceo-me para visitar o Museo, 

mas era já muito tarde. / 

Espozende - Mais uma vez, em 14 de Setembro de 1946 (Sabado). Egreja da Misericordia. As 

talhas do altar-mór e do altar da D. alta são interessantes. No alto do altar-mór, uma imagem 

nova, por detraz da qual parece haver um retabulo qualquer. Mas aqui, a peça interessante 

continua sendo a Senhora da Piedade
2112

 em madeira, que está dentro de uma machineta, à E da 

Capella mór. Verdadeiramente notavel, pelo cunho accentuadamente gotico do conjuncto. A 

cabeça e os bandós da Senhora; as mãos e o gesto que ella tem para enxugar as lagrimas com a 

mão D. passada por debaixo do veo (a)
2113

; a estreiteza da custura; o panejamento geral da 

imagem, mostra, tudo, que não deve ser obra portugueza, mas, provavelmente, hespanhola. 

Egreja matriz - Houve engano. O que acima digo sobre talha e altares, diz respeito a esta Egreja. 

Na Sacristia, por cima do lavabo, o mesmo azulejo datado de 1575. 

Fão - Logo abaixo de Espozende, para o Sul. Egreja matriz. Na frontaria a data de 1890. Na D. 

baixa, um painel das almas, interessante, em talha, no qual figura, com muita graça, um anjinho 

dormindo. Em um altar da E. alta, uma Trindade
2114

 em madeira, sobre Anjos, curiosa, do sec. 

XVIII. Todas estas egrejas da beira-mar, d'esta região, perderam para o moderno, comprando, 

quando dispoem de recursos (são religiosos), imagens grandes em madeira ou massa e 

respeitando algumas imagens antigas.  

Egreja do Bom Jesus. Encontrámos aqui dois anjos tocheiros
2115

, de uns 3m,60, datados, bem 

proporcionados, e, n'este particular, talvez os mais perfeitos que conheço, depois dos nossos. Na 

pianha do da E. "Deu os Domingos Francisco da Cruz em 1774. No outro, lê-se que foram 

reincarnados em 1865. 
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Apulia - Visitada em 14 de Setembro de 1946 (Sabado). Egreja datada, de 1936-1945. 

Aparencia geral de modernismo. Dentro dois anjos tocheiros restaurados. Na tribuna, um / São 

Miguel
2116

 sobre varias almas, que é, evidentemente uma imagem antiga restaurada. Nome 

curioso, o desta povoação.  

A continuação das povoações para o S. até à Povoa do Varzim, está no Distrito do Porto. 

Santa Martha - Santa Magdalena - Falperra - Attinge-se um certo ponto da Serra, por uma 

estrada que, de Braga, vae ao Sameiro. Houve aqui um convento de dominicanos, que hoje é 

alugado a varias familias, que aqui vêm tomar ares, ou passar o verão. Anexos ao Convento, 

segundo creio, veem-se os santuarios d'aquellas duas invocações. Admiravel vista sobre Braga e 

seus arredores; larga area com sobreiros que, segundo o homem que acompanha os visitantes, 

renderam, o ano passado, 100 contos em cortiça. O edificio é do seculo XVIII, granito, com os 

costumados ornatos; estatua da Santa Magdalena de grande proporção, no alto da fachada e em 

baixo, encostada a uma das paredes do edificio, pelo exterior. Dentro um Christo enorme (maior 

do que o natural), obra de A. Candido Pinto e de um outro, Vieira; não sei se este Candido Pinto 

é o mesmo de agora, se o Pae. A esculptura (Christo da Agonia) é, dentro do typo classico do 

seculo XVIII, perfeito, e pode considerar-se uma boa esculptura. A Egreja ou Capela de Sta. 

Martha fica do lado oposto áquelle edificio, e é de muito menores proporções do que elle e 

relativamente moderno, sem estylo caracteristico, com reforma de 1917. A imagem da Santa é 

uma peça moderna, com o costumado degrao, e altura de 1m,5; uma cousa bruta, apenas. A 

armação do altar em que ella se encontra é um trabalho elegante e habil, composto com 

elementos antigos e modernos, mas no qual os primeiros se distinguem perfeitamente, e 

continuarão a distinguir-se, enquanto não lhes ocorrer a pessima ideia de restaurarem (!) tudo, 

dando-lhe a côr do restante. Não sei onde foram buscar esses elementos antigos; mas são de 

uma grande belleza; frontal do altar em ouro e azul; guarnições diversas em que o ouro velho e 

o vermelho esbatido se casam admiravelmente e algumas columnas em talha, de uma grande 

profundidade / e delicadeza de trabalho, distanciando-se muito das classicas columnas em helice 

com anjos, cachos e aves; n'estas, reduziram ao minimo a parte central e na madeira entalharam 

bustos de santos sob conchas, sustentadas por anjos muito bem trabalhados. Em talha com esta 

aplicação, são do mais fino, perfeito e agradavel que tenho visto. Visita em 15 de Setembro de 

1946 (Domingo). 

Arnoso - Visita n'esta mesma data. Povoação bastante espalhada, parecendo mesmo que ha, 

n'ella, mais de uma freguezia. Toma-se, à D., em certa altura, a estrada de Braga a Famalicão-

Porto, e andam-se ainda, em estrada má, alguns kilometros, descendo-se, depois, uns 10 ou 15 

minutos, à E, até à baixa onde se encontra a Egreja romanica (Arnoso - Sta. Eulalia). O 

monumento está em restauração, mas parados os seus trabalhos, n'este momento, por falta de 

dinheiro, segundo me explica um garoto, que nos guia, e que é muito esperto. Orientada do 

Oriente ao Ocidente, como creio que são todas estas egrejas. A porta principal é o conhecido 

arco romanico lavrado e com as suas columnas e capiteis. No tympano da porta N, a cruz de 

Malta; na porta S. uma inscripção, com data da fundação, creio eu:  

Fóra, em parte da porta principal, duas arcas sepulchraes, de uma 

das quaes existe, ainda a tampa. A volta, subimos à Egreja parochial, que não podemos vêr, 

detidamente, porque o Padre estava ao Terço, e a dar uma esfrega de moral nas raparigas da 

terra. Pareceo-me nada vêr de interessante. Na frontaria, sobre a porta principal um pedra com 

esculptura da Custodia. De longe, pareceo-me vêr do lado E. da parede interior, uma inscripção 

em que se distinguia uma data, que me pareceo ser a de 1619. O lugar é aprazivel, em um alto; a 

invocação, de Santa Maria. 

Braga - Em 16 de Setembro de 1946, conseguimos visitar a Egreja de S. Vicente, que até aqui 

só por fora haviamos podido observar. Exterior pomposo, em granito barroco do seculo / XVII 
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(fim). No alto, uma grande imagem da padroeira. Na frontaria leem-se inscripções, que 

mencionam as datas de 1556 para a edificação, a de 1565 e 1691 para reformas do edificio. No 

interior, interessante. No altar-mór à E, grande imagem de S. Vicente
2117

, madeira, do sec. XVII, 

com sua dalmatica imitando brocado rico, na mão D. uma palma em prata e na E o barco com o 

corvo. Revestimento interior de azulejo azul e branco em grandes paineis representando a vida 

do Santo, muitos do sec. XVIII, outros com aparencia de mais modernos. Dos anjos tambem 

interessantes, muito, embora de pequena estatura, uns 0m,60. 

A grimpa da torre complicada mas curiosa. Cruz de tres braços, tiara, corôa, chaves e palmas, 

não faltando a bandeira do cata-vento. 

Soutello    Em 16 de Setembro de 1946. Ao começo da estrada que, da principal de Braga a 

Ponte da Barca, sae, por Prado, a Barcellos, ha uma curta, mas larga, avenida, com boas e 

copadas arvores, que conduz ao portão de uma casa senhorial, que dizem ser "da Viscondessa", 

talvez da torre por, na visinha egreja, haver uma campa que diz ser a Sepultura da vis. da "Casa 

da Torre". A povoação proxima é a de Soutello, e a Egreja parochial um edificio do sec. XVIII, 

de 1780, segundo uma inscripção em qualquer parte. Aparatoso exterior, como o de muitos 

outros edificios da mesma epoca e genero, com seu adro murado, e estatuas à roda: De S. 

Miguel. Dentro, houve compra de imagens novas, e repintagem geral do conjuncto. No chão, vi 

em qualquer parte, uma pedra com inscripção anterior àquella epoca, o que quer dizer que a 

egreja é uma reforma de coisa mais antiga. 

Capella do Senhor dos Passos - Não chegámos a vêr-lhe o interior. Um cruzeiro do sec. XVIII, 

sem nada de notavel. 

Prado - Mais uma vez, no dia acima. Saindo um pouco da estrada, chegámos a um largo onde 

está um pelou/rinho, indicado no mapa do turismo; mostra uma cruz de ferro, delgada e alta, em 

uma das faces da pedra o escudo real e em outra um escudo esquartelado, tendo em dois quarteis 

o mesmo escudo e no outro um leão em cada cena. Provavelmente, do donatario ou senhor da 

terra. N'esse largo, vê-se, a um lado uma casa sobre o comprido, perto da qual foi já aproveitada 

para farmacia, que é hoje de um doutor João Ferreira da Silva, casa nobre, evidentemente com 

sua pedra de armas, grades, rotulas, com alpendre e galeria com vasos em granito; conjuncto 

muitissimo interessante, e que bem mereceria ser fotografado. Data de 1719. No mesmo largo a 

Capella do Bom Sucesso, que não vimos por dentro. 

Lama - Em 16 de Setembro de 1946 (2ª feira). Povoação em ramal à D. d'aquella estrada Braga-

Barcellos. A Casa antiga, com bella torre, do Conde de Azevedo, hoje do Dr. Abel Pacheco. 

Oliveira - Mesmo dia. Povoação um pouco afastada da mesma estrada, à D. Egreja parochial, 

datada de 1782; nada a apontar. Capella da Sª de Lourdes, nada, tambem. 

Manhente - Em 16 de Setembro de 1946 (2ª feira). Na estrada de Braga a Barcellos, antes d'esta 

villa, em estrada à E.  Egreja romanica, que parece ter sido restaurada (?) antes da gerencia dos 

"Monumentos nacionaes", porque lhe fizeram coisas que não deveriam ter feito, e deixaram 

excrecencias que deveriam ter suprimido. Uma portada ogival, lateral, sem aproveitamento. Na 

porta principal, arco redondo com alguns ornatos simples, à D. pedra com inscripção difficil de 

lêr: M : C : 2: V: X ◊ S L...... e na pedra de baixo, em letras arabes, 1125. Ou coisa parecida. 

Parece que é aqui que, perto da egreja, ha uma terra, que deveria ter ligação com ella, mas os 

meus apontamentos não são claros a esse respeito. Perto da egreja, umas Alminhas com 

alpendre e na parede uma inscripção, que passa de um lado para o outro do painel, e diz: "Esta 

obra mandou-a fazer / hum (morador?) em Villar por nome Manuel da Conceiçam e pede aos 

passageiros pelo amor de Deos lhe rezem por sua alma"; parece um seculo XVII. Monumentos 

                                                      
2117

 Sublinhado a azul. 



708 

 

são estes não menos interessantes do que muitos outros, e que deviam ser restaurados e 

conservados. 

Ermida com alpendre, do S. dos Passos; nada a assignalar. 

Na estrada, uma outra Ermida da mesma invocação, sem interesse. 

Barcellos. Mais uma vez, em 16 de Setembro de 1946 (2ª feira). Esta terra, pela qual mais de 

uma vez temos passado, mas sempre de corrida, tem sido mal estudada, exactamente por isso. 

Egreja do Senhor da Cruz, em que temos entrado mais de uma vez, sem lhe ter ligado grande 

importancia. D'esta vez, apareceo logo, o sacristão, ou coisa parecida, que nos deo informações 

interessantes. O edificio, que se vê logo que se entra na torre, e fere a vista, sae do typo usual 

das egrejas do norte, sobre o redondo, parecendo mostrar influencia architectonica do 

estrangeiro. Segundo dizeres da frontaria, teria sido construida em 1504 e ampliada em 1705, 

mas o seu cunho geral é mais d'este ultimo seculo. Interior de conjuncto interessante, com 

abundante e agradavel trabalho de talha e azulejo azul e branco. Aos lados da capella-mór, dois 

curiosos e pouco vistos camarins todos revestidos de talha do sec. XVII, em um dos quaes se vê 

a imagem do Christo da Cruz
2118

, que não é um Senhor dos Passos, segundo a iconografia 

conhecida, mas um Christo com um joelho em terra, de frente, mas agarrado à cruz que, elle 

proprio está em uma posição diferente da empregada n'aquella outra invocação. Esculptura em 

madeira, em que a tunica do Christo se dobra em pregas, que teem ainda muito do seculo XV, 

embora a imagem deva ser já do seculo XVI. Não havia ainda reparado n'elle, mas reconheço 

que teria de ser estudada por quem queira escrever sobre a esculptura portugueza d'essas epocas. 

Não é uma maravilha, mas é muito interessante e digna de estudo. A imagem  
2119

 

Districto do Porto (continuação) 

2120
garida segura com uma corda, ou cadeia, e de que tenho fotografia mandada pelo velho 

Cunha, depois do litigio havido, foi recolhida na Camara Municipal, onde ficou arrumada em 

qualquer parte. 

Lodares, ou Santa Marinha de Lodares. Pequena freguezia na estrada de Penafiel a Louzada. É 

aqui que está a celebre Senhora do Ó
2121

 do Caminheiro, que foi roubada da Egreja e levada para 

as Taipas onde foi aprehendida. É um trabalho pouco cuidado, de 0m,70, mas de valor, por ser a 

unica que d'elle conhecemos. Está agora no escriptorio do Padre, que o Cunha diz ser muito 

bruto, mas elle não estava, e foi a creada, bôa pessoa, quem m'a mostrou. Houve no caso 

intervenção de varios, mas não penso que esteja officialmente arrolada. Offereci 10 contos ao 

Cunha. Vimo-la em 29 de Agosto de 1945. 

Rio de Moinhos. Visita na mesma data. Egreja parochial: em uma capella da E. baixa, dentro de 

uma maquineta ou recinto envidraçado, em baixo à E., um S. Pedro
2122

, do Caminheiro, de 

0m,60, colorido. Muito typico, como o que está no mosteiro de Ferreira, tiara com muitas 

saliencias em bico, chaves tortas de feitio curioso, bom exemplar. Dei ao Cunha a indicação de 

7 contos. No altar à D. do cruzeiro, uma Senhora
2123

 em madeira, sec. XVI, com o Menino em 

pé sobre a mão E. da Senhora. 

Meinêdo - Egreja parochial. Romanica, restauro sumario; como exemplo do genero, pouco 

interessante. Na frontaria, inscripção que o Abade diz fallar da sagração da egreja no seculo 

XIV. No interior, a capella mór tem tecto com caixilhos pintados, interessantes, talha discreta do 
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seculo XVII e azulejos da mesma epoca. No altar, à D. do transepto, pequeno S. Braz
2124

, do 

Caminheiro, de 0m,25 interessante, colorido. Mas o caso verdadeiramente interessante d'esta 

egreja é, na frontaria, em um nicho, que deve ter sido aberto de proposito para ella, uma gran/de 

imagem da Senhora com Menino
2125

 sobre o lado E., do Caminheiro, de 1m,5, corôa cortada. 

Tem todas as feicções usuaes d'este Mestre: muito duro, o Menino à Luiz XVIII, as pregas sobre 

os pés, a mão D. ostentando a costumada flôr, o rosto severo, quasi de homem; mas confunde-

nos a abundante pregaria que se observa no vestido, e no manto que a cobre. Se abstraissemos 

d'ella, esta Senhora seria, em maiores proporções, a que conhecemos da Arrifana (Manhouce). 

Depois de muito a observar com binoculo, fiquei convencido de que a Imagem deve ter sido 

trabalhada posteriormente ao seu fabrico, por acharem muito simples e duros os vestidos 

primitivos. Poderá, mesmo, dizer-se que a alteração deve ter sido feita no seculo XVII, em que a 

Egreja foi, evidentemente, alindada com talha, azulejos e o resto. Diz o Abade que tem papeis, 

dos quaes se vê que a Imagem já existia no seculo XVI, o que, só por si, não tem grande 

interesse. Cada vez me convenço mais de que este Mestre é um seculo XIV, sobretudo depois de 

relêr o que o Julio escreveo sobre aquella que os Arrochellas conservam em Castello de Paiva. 

Visita em 29 de Agosto de 1945. 

Ferreira - Mosteiro romanico, restaurado pelos Mon. Naconais. Portico muito original; vêr o 

folheto official, publicado. No atrio, a pedra tumular, do fundador (?), com letreiros aos lados da 

cabeça. No interior, em um nicho à E. do altar-mór, um S. Pedro
2126

 do Caminheiro, talvez mais 

perfeito do que o de Rio de Moinhos, a branco, de 0m,90, tiara egual, chaves tortas. Conjuncto 

muito interessante. Visita em 29 de Agosto de 1945. 

Paços de Ferreira - Passei de corrida n'aquella data. Diz o Cunha que nada ha de interessante a 

vêr. Em um largo, soberba arvore, de grande copa. (A revêr) 

Criaz - Povoação ao sul de Fão, na estrada de Espozende á Povoa do Varzim. Em 14 de 

Setembro de 1946 (Sabado). 

Capella de S. Bento - Não pude vêr. Data de 1928. / 

Nabaes - Idem, idem. Na Egreja parochial, nada de interessante, e o mesmo na Capella de Sto. 

Antonio. 

Averomar [sic] - Idem, idem. Capella da Sª das Neves, sem nada de interessante. 

Povoa do Varzim - Capella da Sª do Desterro - Imagens grandes, modernas. Edificio em 

augmento. Em 14 de Setembro 1946. 

Rio Mau - Visitada em 15 de Setembro de 1946. Na estrada de Famalicão a Villa Conde [sic], 

não longe d'esta e à E, de quem vem da primeira. Egreja romanica, bastante simples mas com 

pormenores curiosos. Sobre a porta principal, no tympano, em alto relevo rude, um bispo com a 

sua dalmatica (?) e baculo, ladeado por dois famulos, aos lados dos quaes se veem, ainda, duas 

aves, sobre as quaes se ostentam o sol e a lua. Pelo lado de dentro da mesma pedra, o agnus dei: 

o cordeiro virado à D. de quem olha para elle, sustenta com uma das mãos reviradas para cima, 

e na ponta d'ella a cruz, do feitio da cruz de Malta. Sobre a porta N, um leão e um grifo. No alto, 

do lado do altar (Oriente), sobre a verga do edificio, uma imagem de bispo
2127

, que o rapaz que 

nos acompanha diz ser, na opinião do Prior, Santo Agostinho. No interior da egreja, ha ainda 

altares em talha, e sobre a mesa do altar romanico colocaram uma armação em granito muito 

floreado, que é uma verdadeira barbaridade. No chão mosaico moderno e alguns setiaes 

modernos tambem (!). Tenho a impressão de que o restauro deve ser anterior à gerencia dos 

                                                      
2124

 Sublinhado a vermelho. 
2125

 Sublinhado a vermelho. 
2126

 Sublinhado a vermelho. 
2127

 Sublinhado a vermelho. 



710 

 

"Monumentos Nacionaes". Capiteis muito originaes, com figuras humanas, de animaes e 

estylisação de folhas de plantas. 

Santo Thyrso - Visitada, embora sem demora, em 27 de Agosto de 1947. Egreja de S. Bento, de 

um antigo mosteiro, parte do qual esta aproveitado para Camara Municipal e parte para 

residencia particular, sobre o claustro. Na capella-mór, duas grandes lampadas de prata. Um 

grupo de Sª da Piedade na D. alta e um outro, curioso, da Sagrada Familia
2128

. No cruzeiro, à E. 

uma capella toda revestida de talha dourada. No / vestibulo coberto da egreja, na parede, 

diversas pedras recolhidas do antigo edificio, em diversas reformas; uma d'ellas com a data de 

MCCXIIII. A porta da egreja é notavel, pelos seus grandes almofadões. Este grande edificio, do 

seculo XVIII deve ter substituido uma egreja romanica, de que resta, ainda, um formoso e 

amplo claustro, com lindos capiteis em aberturas com columnas geminadas. No alto, a um dos 

vertices do quadrilatero, nichos com uma Senhora
2129

 do seculo XIV, muito alterada, porque até 

a cortaram por baixo, e, em um outro, uma pequena imagem da Senhora
2130

, de mãos postas, do 

nosso amigo Caminheiro (0m,50). Na escada, que sobe do claustro para o andar superior, a um 

lado, uma lapide embebida na parede, dizendo estar alli, por tradição, o Conde de Barcellos, D. 

Martim Gil de Souza, alferes mór de D. Diniz e mordomo mór de D. Affonso IV. 

No côro, grande estante seculo XVIII, de pau santo com aplicações metalicas. 

Amarante. Nova visita em 30 de Agosto de 1947 (6ª feira) 

Egreja matriz - Continuam as obras de restauro na parte do convento (ou adaptação a qualquer 

coisa). Confirma-se o que disse, em outro logar, de uma outra visita. As duas imagens no alto 

das duas grandes columnas do arco triunfal são S. Pedro e S. Paulo
2131

, à E e a D. São um tanto 

toscas: o primeiro tem uma chave na mão E, caindo, mais abaixo, uma outra, o pescoço 

excessivamente grosso; o S. Paulo tem melhor aparencia, a cabeça e as barbas são de aparato. 

No tumulo do Santo, sem merecimento esculptorico, vê-se, aos pés d'elle, a tradicional ponte de 

arcos redondos. Segundo diz o Sacristão, não ha na Egreja imagens antigas do Santo, apenas em 

um armario uma imagem tosca, uma especie de cepo de madeira, com cara alva, sentado ou 

coberto de um habito, e sem nenhum merecimento artistico; era a imagem que saia em 

procissão. /  

No exterior da egreja, tive ocasião de apreciar, mais uma vez, a imagem da Senhora da 

Piedade
2132

, que tem, por detraz, um Christo, que se não vê. Tem um ar triste, com expressão 

que não é facil encontrar n'estas imagens de granito. Dizem que este grupo estava, antigamente, 

sobre uma das guardas da ponte, junta, sobre o Tamega, a meio d'ella. 

Jazente - Nova, segunda, visita em 30 de Agosto de 1947 (Sabado). Mantem-se o que disse da 

primeira visita, dez anos antes, mas devo reconhecer que a Virgem
2133

 não tem o enorme 

merecimento que alli expressei. Passaram-se já dez anos, durante os quaes vimos, e adquirimos 

mesmo, imagens superiores a esta. A flor muito junto á mão, a face muito achatada, o 

panejamento um tanto confuso, e outras feições imperfeitas diminuem bastante a apreciação que 

d'esta imagem conservavamos. Padre amavel. 

Travanca - Em 30 de Agosto de 1947 (Sabado). Na estrada que, de Penafiel, vae à Lixa, à D. em 

uma baixa. 
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Egreja parochial. Imponente egreja romanica e torre junto d'ella mas sem ligação. Esta ultima, 

grossa, forte e ameada, tem uma porta romanica tambem, com arcos muito trabalhados e, no 

tympano, um cordeiro; em uma pedra lateral, inscripção. A egreja é de tres naves, com 

columnas multiplas, sustentando arcos, que creio se chamam de "meio ponto" . A 

abside da capella mór foi cortada, mas subsistem as absides das duas capellas lateraes. Na 

capella-mór um Christo
2134

 de 1m,60, delgado, braços de dobrar, rosto fóra do usual, saio em 

pano, pendido a um lado, no genero do saio do de Vizella. Frescos, entre os quaes o da 

Anunciação, a que parece faltar o Anjo, e o de Nossa Senhora do Leite, tudo muito interessante. 

Capiteis muito curiosos, alguns d'elles mostrando sereias, em figurações differentes. O aspecto 

do interior da egreja, visto da sua entrada é de uma grande imponencia (vêr, a respeito d'este 

monumento o volume respectivo dos Monumentos Nacionaes). O Christo poderá ser um seculo 

XVI. 

Na Sacristia, interessante arcaz e armarios em castanho / acharoado a verde, que bem merecia 

restauro, porque é raro.  

Na entrada para o claustro, fonte de pedra datada de 1718. 

O edificio do antigo convento está a ser adaptado a Escola agricola. 

Mostra o monumento uma rapariga, que é intelligente. Traz, debaixo do braço, dois volumes 

dos Mon. Nacionaes e outro para assignatura dos visitantes; o volume relativo ao monumento 

está dedicado pelo Gomes da Silva a um Padre Carmo, que já não existe, e parece ter sido um 

bom collaborador na obra realisada. O Padre de agora, diz a rapariga só trata de comer e dormir; 

não vem ao encontro dos visitantes como fazia o outro. 

Mais adiante, para o lado de Felgueiras, em um desvio à D. a Egreja, e pequena capella, da 

Senhora Aparecida. Não sei que aparecimento poderá ser este, porque se trata de uma pequena 

imagem da Sª da Conceição moderna (sem valor). Vista na data atraz referida. 

Pombeiro - De Felgueiras saem duas estradas, uma para Vizella, outra para Fafe. Dentro do 

angulo assim formado, está, em uma baixa, o antigo Mosteiro d'este nome, de forma que se 

pode alcançar descendo de uma das estradas e subindo para a outra, mas é preferivel faze-lo só 

pela estrada que desce de regresso da d'aquellas estradas. É uma antiga Egreja romanica, 

profundamente reformada (assassinada) e completada (!) com seu convento, creio que de 

Benedictinos, sec. XVIII. Conserva-se, ainda, o portico principal com arcos concentricos 

trabalhados, a rosacea, e pouco mais. Alguns frescos menos importantes que outros já vistos. 

Uma inscripção . No altar mór, no meio de toda a sua 

talha barroca, uma Senhora de pedra
2135

, a Sª das Neves, de cerca de 1m,60, com Menino 

apresentado à frente, de face, pela mão E. da Senhora, muito retocada e repintada, olhos de 

vidro, pois que parece terem sido arredondados, mão D. talvez feita de novo; cabeça um tanto 

chata, de origem ou de reforma, é impossivel dize-lo. Por outros pormenores, lembra um Diogo 

Pires, mas vista de longe, e destacando-se de todo o ambiente / como peça de grande 

antiguidade, dá impressão de muito mais antiga. Manto traçado à E, aplicações de massa com 

inserção de pedras. Uma peça em todo o caso curiosa. Na E. baixa, um Christo deitado
2136

, de 

braços articulados, saio de pano branco, ajustado, que faz lembrar as imagens de Travanca. Mas 

o que acima de tudo se apresenta altamente interessante n'esta egreja, são duas arcas tumulares 

em granito, uma a cada lado da entrada, grandes, e cujos tampos teem esculpidas as figuras de 

dois guerreiros com suas espadas, um d'elles, o da arca da E, um tanto virado para o lado E. 
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Uma das figuras mostra bem a forma do calçado, em bico, e a forma e comprimento das 

esporas. Dos lados, uma e outra mostram, em baixo relevo, cavalleiros armados, correndo. Duas 

peças formidaveis, que lembram aquella grande arca de S. João de Tarouca. Perto da arca que 

fica à E, está a tampa plana de uma outra, tendo gravada a espada de cavalleiro, como nas 

sepulturas de Cette, e uma inscripção em que distingo: . 

2137
Braga - Egreja de S. Vicente. Em 31 de Agosto de 1947. Já visitada, mas n'este dia, tendo 

ido, com a Amelia, comprar bolos à "Doçaria de S. Vicente", sentei-me em frente da egreja e 

observei o S. Vicente
2138

, o orago, que está no nicho do alto da fachada. É uma figura do seculo 

XVII, em granito, de tamanho talvez maior que o natural, bem feito, com a sua vestimenta bem 

lançada, elegante. Resplendor metallico na cabeça; na não D. a palma, tambem metallica, latão 

ou bronze e, na E, sobre a náo, de pedra, um corvo, que parece ser feito em ferro. A imagem, no 

seu nicho e com a restante decoração barroca, mas sem exagero, forma um conjuncto de 

verdadeiro interesse. 

Villa Nova de Gaya - Visitada, em 3 de Setembro de 1947 (4ª feira) o celebre Convento do 

Corpus Christi. Está situado à beira do rio, e parece ter sido fundado em 1345, mas está hoje 

inteiramente reformado, e transformado em Recolhimentos de freiras dominicanas, que 

albergam, e ensinam, raparigas. Da construcção primitiva creio que nada resta, salvo algumas 

ima/gens, a que me referirei. Diz a Superiora que a egreja primitiva era ainda mais proximo do 

rio. Em frente do edificio, um pequeno monumento, indicando que Pero Anes de Cernache, 

alferes da Ala dos namorados < (Aljubarrota) > está enterrado dentro do mosteiro; foi o 

primeiro senhor de Gaya; data de 1385. 

A egreja é de forma circular, e é sobre uma das portas que d'ella dão passagem para outras 

partes do edificio que se encontram os restos do de Cernache, com um letreiro em metal, 

fallando da sua trasladação. Em um dos altares da egreja, à D., um Christo
2139

 interessante, do 

sec. XVI, ou transição para o XVII, de 1m,50, cabello e barba encaracoladas, laço à D. do saio; 

não parece portuguez, como outras imagens do andar superior. Apesar da clausura, guiados pela 

Madre Prioreza, visitámos o côro e algumas outras partes do edificio. O côro, com seu cadeiral 

em 4 filas, opostas duas a duas, tecto de caixilhos com pinturas sacras e revestimento de talha 

dourada, em toda a roda, é altamente sympatico; em nicho, imagens em madeira da Senhora e 

de S. José
2140

, de uns 0m,80, interessantes. A um lado do coro, em uma misula, o padroeiro da 

casa, um S. Domingos
2141

 que não sei onde, li devia ser da epoca da fundação. Parece se-lo, de 

facto. É uma imagem em madeira, de uns 80 centimetros, bastante achatada em espessura, 

habito branco, capa, ou manto, de outra côr, cobrindo-lhe a cabeça e cingindo-o no pescoço; 

luvas a encarnado na mão E e pés terminando em redondo. O rosto um tanto borrachão, com 

cabelo para a testa. Lembra, logo, um dos muitos santos romanicos que temos visto em 

Hespanha. Em uma outra sala, uma excellente Catarina de Siena
2142

, de 1m,00, seculo XVII, 

restaurada, mas sem grandes alterações. 

Em uma sala contigua ao coro, um dos Christos mais antigos, ou mesmo, talvez, o mais antigo 

que existe em Portugal. Altura de uns 2m,00, tronco quasi esplandeico [sic], braços horisontaes, 

mas com certa inclinação, menos do que a usual, costellas pronunciadas, pés espalmados à E. e 

D. mas com as pernas sobrepostas, assim: . Como foi restaurado, não se pode 

fazer uma ideia / precisa do que fosse primitivamente, mas pelo que disse a Madre (que estava a 
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desfazer-se e que, quando se lhe tocava parecia papelão), sou levado a supôr que se trata de uma 

imagem hespanhola, coberta a pele, como o conhecido Christo de Orense, do seculo XIV. 

Esqueceo-me dizer que o rosto e cabeça da imagem são estranhos, parecendo haver n'elles mais 

pintura do que esculptura. Tambem o saio aparece com uma forma desusada: . Enfim, 

conjuncto do maior interesse, e só falta de cuidado meo fez com que ha mais tempo eu nao 

conheça estes restos veneraveis. 

Miramar - Capella do Senhor da Pedra - Visitada em 3 de Setembro de 1947 (4ª feira). Vêr em 

outro livro - o I volume, a fl __ uma referencia anterior a esta Ermida e seu S. Thiago. Na praia 

de Miramar, construida sobre um enorme afloramento granitico, que as vagas vem bater, tem 

uma posição interessantissima. De forma circular e, no interior, nada de apreciavel alem de uma 

imagem de S. Thiago
2143

, do Mestre do Caminheiro, de uns 0m,53 de altura, chapeo redondo, 

livro na mão E. e bordão na mão D. Não lhe vejo concha; interessante. Enquanto alli estivemos, 

uma mulher percorria de joelhos, muitas vezes, rezando o circulo interior da Capella. Fóra, na 

parede, a indicação de que a região de Gulpilhares apresenta abundantes vestigios de antigas 

construções, e que, muito provavelmente, antes de aqui ser construida a Ermida, haveria no 

local algum culto pagão. Da construcção primitiva, que deveria ser curiosissima, nada resta e a 

actual é um seculo XVII; não vae mais alem. 

Serzido - Em 3 de Setembro de 1947 (4ª feira). Para se alcançar, toma-se a estrada do Porto à 

Granja, corta-se, depois, à E em direcção a Carvalhos e, a certa altura, ainda à D.  Egreja 

parochial. Edificio incaracteristico, e, dentro, nada de notavel. Em um nicho ou especie de 

maquineta à D. uma Senhora com Menino, estofada, a que chamam Senhora do Rosario
2144

, e 

que me levou a supô-la aquella que atribuiam a João de Ruão. É de pedra, é claro, com o 

menino sobre o braço direito. Poderá ser um seculo XVI, mas sem finura nem grande arte. Mais 

adiante, no mesmo desvio a que nos referimos, está, então, a Capella / da Senhora das Fontes. 

Deve ter havido aqui uma capella mais antiga, que reformaram no seculo XVII, porque uma 

parte da capella mór está revestida com azulejo tapete, d'essa epoca. E é no altar que se encontra 

a fallada, e verdadeira Senhora do Rosario
2145

, que é, de facto, uma bela imagem da escola de 

João de Ruão, de cerca de 1m,20, talvez, estofada, com o Menino do lado E. O Menino segura o 

mundo sobre a perna com um dos braços, e a mão do outro, o D., afaga a Senhora no pescoço. 

As feições do Menino são as usuaes; a Senhora inclina a cara para o lado do Menino e tem uma 

expressão de agrado que não é vulgar encontrar nas imagens d'este homem. O classico avental, 

o feitio das mangas e da roupa no pescoço e peito tambem o conhecido. É um lindo exemplar, 

que se não comprehende como veio parar aqui; possivelmente dadiva feita à Capella por algum 

dos grandes proprietarios dos arredores. 

Esqueceo dizer que na frontaria da egreja parochial puzeram um S. Mamede
2146

, de uns 0m,70, 

muito mal pintado e parece que gasto, ou corroido, com os conhecidos animaes na sua base. 

Povoa do Varzim. Novamente, em 4 de Setembro de 1947. Temos vindo aqui, mais de uma vez, 

mas nunca tivemos oportunidade de visitar em pormenor, as egrejas da villa. D'esta vez, alguma 

coisa fizemos. Egreja matriz. N'esta antiquissima terra, pelo que vemos, as egrejas nada 

conservam da primitiva. Esta é uma construcção relativamente moderna, sem nada de 

apreciavel. Egreja da Misericordia, tambem da mesma natureza, toda renovada por dentro com 

guarnições de madeira pintada a chocolate. Uns burros! 
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De curioso, apenas na entrada à D. um retabulo grande de "Alminhas", cuja parte superior é em 

pintura sobre tela (?) e a parte de baixo, em madeira ou em massa. Egreja da Senhora das Dores 

- Edificio circular com imagens modernas, illuminadas, de cima, por tectos em vidro. A roda, 

pelo exterior, capellas que abrem para o terreno que circunda o edificio, com figuras horriveis 

genero Bom Jesus do Monte. Parece que, excluida a Egreja do Des/terro, em que se fallou em 

outro logar, só faltou ver a Capella da Senhora da Lapa, que parece ser para o lado da praia. 

Museu Municipal. Nada a acrescentar ao que se disse em outro lugar, senão que continua na 

mesma, e que, segundo informa o guarda, o animal do Presidente da Camara não dá verba para 

desenvolver o Museo, sequer mesmo para o trazer limpo e bem arrumado. O Director é ainda o 

Santos Graça. 

Argivai - Nome de sabor mourisco. Em 4 de Setembro de 1947 (5ª feira). É um tanto difficil de 

encontrar; fica à E. da estrada da Povoa ao Porto, em desvios, sobre os quaes foi necessario 

pedir informações. Viemos aqui para vêr, na Egreja parochial, o Senhor dos Milagres
2147

, 

porque, por um registo visto no Museo me pareceo dever ser um seculo XIV ou XV. E é-o, de 

facto. A egreja nada tem de interessante, mas o Christo basta para a encher. É uma imagem de 

cerca de 1m,60, restaurada, mas sem exageros. Cambré, o saio, escondido por um outro de pano 

bordado, vem bastante abaixo; os pés sobrepõe, como na imagem do Convento do Corpus 

Christi; a perna D. por sobre a E. Olhos fechados, orelhas viradas à frente; braços não 

horisontaes, na inclinação usual.  Em conjuncto, lembra o Christo dos 

Desamparados no Museo da Sé de Braga. Muito caracteristico. Vae aqui um exemplar do 

registo respectivo (no verso da pasta da encadernação). 

Porto - Casa de Guerra Junqueiro. Novamente em 5 de Setembro de 1947. Não vejo que tenham 

acrescentado alguma cousa ao que já havia anteriormente. Bôa collecção de moveis portuguezes 

e alguns estrangeiros, entre os quaes uma arca com gravura a fogo, dentro e fora. Bôa collecção 

de pratos de esmollas, todos parece que passados por uma velatura cinzenta-esverdeada; muitos 

d'elles com caras que não são vulgares. Alguns Notingham relativamente interessantes. Uma 

collecção de pratos e vasilhas hispano-arabes (algumas talvez falsas). Duas ou tres colchas, uma 

d'ellas, ponto de cadeia sobre fundo preto, como aquella que eu vi em casa do Sinel de Cordes. 

Algumas imagens e outras esculturas interessantes, muitas d'ellas / estrangeiras, hespanholas ou 

flamengas. Uma collecção rasoavel mas nada do que elle poderia ter deixado se não tivesse 

vendido a maior e melhor parte do que adquirio. Ha catalogo publicado. Alguns tapetes de 

Urros, interessantes. 

Gondomar - Em 5 de Setembro de 1947 (6ª feira). Egreja parochial- Sobre a porta de entrada, a 

data de 1727, mas o edificio é mais antigo, porque, dentro d'elle, ha guarniçoes e retabulos de 

azulejo do sec. XVII. Na frontaria, imagens, em granito, de S. Cosme e S. Damião, um tanto 

toscas. Altares em talha interessante, sobretudo os dois lateraes do arco triunfal com motivos 

que não são vulgares; no alto d'elles, pequenos retabulos, mimosos de alminhas e da Coroação 

da Virgem. No altar-mór, em nichos, imagens, em madeira, de S. Cosme (o orago), e de S. 

Damião, sem maior merecimento. Bons frontaes em talha dourada. Lateralmente ao altar-mór, 

duas mezas de talha dourada, interessantes. Lateralmente à porta principal, pelo lado de dentro, 

à D. e a E. dois grandes paineis, respectivamente da Adoração da Custodia e de S. Christovam. 

O primeiro é de 12 x 9 azulejos, de bom desenho, os dois Anjos com cirios e curiosos turibulos. 

O segundo, de 14 x 17, muito espectacular, representa, em desenho muito singular e fortes 

côres, o Santo atravessando o rio apoiado a uma arvore, com o Menino ao hombro. Parece 

faltarem-lhes já algumas fiadas em cima e em baixo, e um ou outro azulejo está trocado. Azul, 

amarello e um vermelho forte côr de tijollo de grande effeito. Um dos paineis mais interessantes 
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que tenho visto. Em outros logares, azulejo de tapete, de padrões curiosos. Na D. baixa da 

Egreja, em uma especie de armario, a imagem da antiga Senhora do Rosario
2148

, substituida no 

culto por outra moderna. É essa imagem do sec. XVI, renascença coimbrã mais grosseira, com 

aplicações em massa, e apresentando a particularidade de algumas pedras incrustadas n'ellas 

poderem á primeira vista parecerem esmeraldas e diamantes. Diz a sachristã que tem offerecido 

muito dinheiro por ella, talvez por causa das pedras. /  

Districto de Braga (continuação) 

2149
assenta sobre um estrado, e, esse, sobre quatro almofadas que outros tantos anjos teem aos 

hombros. A parte de baixo d'este conjuncto não é facil de estudar, porque lhe puzeram diante 

um altar, embora amovivel, que elles só retiram em certas ocasiões festivas, mas vê-se o 

bastante para se affirmar que se trata de um dispositivo raro de encontrar em egrejas do Norte, 

pelo menos, e de grande imponencia. Anjos e resto do trabalho de talha, tanto n'este camarim 

como no que lhe faz pendant, do outro lado e no resto da egreja, muito cuidado e bem colorido. 

No altar-mór, o Sacrario, embora restaurado, noutra talha agradavel com uma corôa e anjos; 

frontaes, tambem apreciaveis. Do lado D. perto do camarim da Sª das Dores, uma meza 

interessante, dourada e esponjada. Na Sacristia, observei uma meza em talha barroca; um arcaz 

em pau santo com ferragens em latão, originaes. Ainda no corpo da egreja, dois anjos tocheiros, 

de 1m,80, bem patinados. 

Egreja do Desterro - Esta egreja, que se lê ter sido erecta com o resto do edificio conventual, 

provavelmente, em 1707, mostra um conjuncto particularmente equilibrado, bem tratado, bem 

ornamentado, e bem conservado. Parece que o convento seria de freiras beneditinas, vendo-se, 

no interior, em revestimento de azulejo azul e branco, scenas da vida de S. Bento, que se veem, 

tambem, em grandes caixilhos pintados no tecto, e em quatro grandes telas emolduradas em 

talha, nas paredes. Bôa talha do altar-mór e dos altares lateraes. Em um d'elles uma Senhora em 

madeira
2150

, com o manto caido ao lado como a grande que temos na sala da esquina. É notavel 

o pulpito; todo elle, o proprio pulpito, em seu assento, o baldaquino que o cobre e o 

revestimento da porta de entrada para elle são em obra de talha muito cuidada, e adequadamente 

colorida. Conjuncto magestoso e de cunho accentuadamente artistico. /  

Martim - Em 16 de Setembro de 1946 (2ª feira). A E. na estrada, de baixo, de Barcellos a Braga. 

Egreja modesta, Prior velho, que me vem dar explicações. No altar do cruzeiro, à E. uma 

Senhora
2151

, de 1m,00, talvez, sec. XVII, estofada, offerecendo a particularidade de ter o 

Menino em pé sobre uma dobra do manto. É a Senhora da Expectação! Fora, em um nicho da 

frontaria, uma Senhora
2152

, em pedra, que estava dentro e o Prior poz fóra, do sec. XVI, 

agradavel, mas não notavel. 

Braga - Em 17 de Setembro de 1946 (3ª feira). Na sahida de Braga para o Porto, em uma casa à 

E, no cunhal e vidro, um S. Miguel
2153

 em pedra, que deve ser um seculo XVI, embora visto 

muito de corrida. 

Braga - Sé - Visitada, mais uma vez, em 26 de Agosto de 1947, à volta do Gerez. O Christo da 

Agonia, cada vez mais interessante; tudo me leva a confirmar a opinião que d'elle já formámos, 

e n'este inventario ficou exarada. Na capella da Sª da Gloria, cada vez mais, tambem, o tumulo 

de D. Gonçalo Pereira, avô do Condestavel. A um dos lados, muito curioso os padres ou frades, 

de boca aberta, cantando. O S. Thiago tem um pao em bico, como o nosso do Caminheiro, o que 

talvez ajude a fixar no seculo XIV este Mestre. Encantador o conjuncto. 
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No Museo, não observo qualquer alteração notavel. Parece presença nova o jacente de S. 

Geraldo
2154

, em madeira, que cobria o seu tumulo ou caixa, e foi retirado para alli, parece que à 

espera de logar definitivo, ou coisa parecida. O papel dá-lhe o seculo XVI, mas eu acho-a mais 

antiga e estrangeira, talvez franceza. A Trindade
2155

 grande, de pedra, sentada, dá ideia de ser 

um seculo XIV ou transição para o XV, exemplar notavel. Dos paramentos expostos diz o 

guarda que ha numerosos repetidos, digamos, andainas [sic] completas para serviço de 

pontifical- 

S. Martinho de Dume - Egreja parochial - À beira da estrada de Braga a Villa Verde; visitada 

em 27 de Agosto de / 1947. Do outro lado da estrada, a estatua do Bispo, em marmore, dizendo, 

entre outras coisas, que esteve enterrado na "Catedral" de Dume. A egreja é nova e limpinha, 

mas não contem coisa de interesse. Com a ajuda de um garoto esperto e sensato, procuramos o 

lugar da antiga e primitiva egreja, que encontrámos. 

Tudo o que resta de desmoronamentos ou demolições e de reformas posteriores, é uma capela e 

bem sympatica, mas tambem a caminho da ruina completa. À frente um alpendre, que deve ser 

já um seculo XVII ou XVIII. Porta interior em ogiva com grade interessante que deve ser 

d'aquelle primeiro seculo; na parede onde essa porta se abre, à E de quem olha, vê-se o que 

parece querer ser a reprodução da fachada da antiga egreja, Sé ou "Catedral", embora mostre já 

alguns acrescentamentos em relação ao que deveria ter sido primitivamente. Dentro, imagens 

sem valor; revestimento até certa altura, de azulejo simples, do seculo XVII; tecto já meio 

abatido. Vê-se que está abandonada, apesar de, logo alli, se abrir a porta de uma quinta que 

parece importante, onde habitam, diz a criada, "fidalgos". Perto da capella, enterrada ao alto, 

pedra que parece ser uma estella mortuaria, tendo n'ella gravado "Foi achada no cabido da 

capella no anno 1759". 

Roriz - Que, neste momento, não sei bem se pertence ao districto de Braga ou ao Porto. Egreja 

romanica, que creio ser a parochial, visitada em 27 de Agosto de 1947. Fica à D. na estrada de 

Sto. Tyrso a Guimarães, mais perto d'esta cidade; alcança-se subindo por uma estrada, que parte 

do fim da povoação de Negrellos. Não é das egrejas romanicas mais caracterisadas: muitas 

siglas, algumas inscripções; perto d'ella uma pequena casa nobre com brazão (do Monteiro?) 

porque d'este titulo ha sepulturas no interior da egreja. No altar, a um lado, uma imagem em 

pedra de S. Lourenço
2156

 com a sua grelha, do sec. XV ou XVI, mas cuja cabeça é hoje de 

madeira; de 1m,30, talvez. A grande sensação n'esta egreja é, na sacristia, um grande Christo, de 

cerca de 2m,00, que deve ser um seculo XV: barriga saliente, pés um sobre o outro, mas 

espalmados, pa/ra cada lado, o pescoço puxado à frente e ao lado em posição parecida com a 

imagem, da mesma epoca, do Museo da Sé de Braga. Muito interessante. Fóra, vejo uma arca 

tumular com tampa de duas aguas, tendo sobre uma d'ellas um escudo com tres faxas 

horizontaes. 

São Lourenço do Matto - Egreja parochial - Na estrada que, saindo de Braga a Ponte de Lima, 

passa em Balugães, Capareiro, etc para Viana do Castello. Visitada em 28 de Agosto de 1947. 

Freguezia pobre. Armações de altares com pintura à portugueza sec. XVII-XVIII, com flores e o 

mais do costume; frontal de altar no mesmo genero, um d'elles muito apreciavel. 

Capella de N. Senhora da Fortuna - Nada de interessante.  

São Julião do Freixo - Visitada na mesma data da antecedente. Na estrada citada, um pouco para 

diante d'aquella povoação. Grande largo, povoação com aparencia de certa abastança. 

Supunhamos que era aqui que se encontrava o retabulo Notingham do Calvario, e por isso 

procurámos pelo Padre, dizendo-nos um dos da terra que o "traziam muito mimado" (por causa 
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da boa casa que lhe tinham feito). No fim de contas, tinha havido engano, e não era aqui. Este 

Padre chama-se José da Costa Freitas, é rapaz novo e amavel. Casa bem arranjada, com casa de 

banho; outras construcções em andamento, perto da casa. 

Egreja parochial - De tres naves. Construcção geral do seculo XVII ou principios do XVIII. 

Inscripções com datas de 1771 e 1796 - Tecto pintado com scenas do martyrio de S. Julião, 

Ascensão da Senhora e a Ceia. 

Poiares - Visitada, tambem, em 28 de Agosto de 1947. Adiante da povoação antecedente, na 

direcção de Viana do Castello, tomando um desvio à nossa D. É este o Padre que tem e vende o 

retabulo Notingham
2157

 / Pe. Manuel de Mattos; rapaz novo, como o de S. Julião, amavel e 

conversador. A Egreja parochial está situada em uma baixa; é uma construcção ou 

reconstrucção do seculo XVII. Deve ter existido aqui uma egreja romanica, porque se veem, 

junto d'ella, arcas tumulares antropomorficas, parecendo que outras, inteiras ou truncadas, se 

encontram enterradas na estrada que conduz à egreja. O altar mór tem uma interessante 

guarnição de talha do seculo XVIII (datada de 17...) cujas columnas são de anjos e cachos. 

Pulpito pintado à portugueza, avivado, recentemente, por um rapaz da terra com geito para a 

pintura: flores muito delicadas. Na frontaria da egreja um Santiago
2158

 em nicho, seculo XVII e 

mais abaixo um escudo com as cruzes de Christo e Santiago sobrepostas, e conchas. 

Guimarães - Mais uma vez em 29 de Agosto de 1947 (6ª feira). 

Museo Alberto Sampaio - O S. Pedro
2159

, colorido, do Caminheiro, com tiara cerrada, é um dos 

exemplares mais caracteristicos que conheço. É um amor. O A. Guimarães considera a imagem 

do seculo XIV, e eu explico-lhe as razões porque ponho n'esse seculo as producções d'aquelle 

Caminheiro. Na imagem de Sta. Barbara
2160

, d'este Mestre, aqui existente vê-se sobre o manto 

da Santa, gravada, a seguinte figura:  Será uma sigla, privativa do Mestre. A 

verdade é que não a vejo em outras suas imagens. 

A tabua valenciana, que, em tempo, esteve na Egreja de S. Miguel do Castello, restaurada já, é 

uma belleza. "Influencia dos Duques de Bragança", diz o A. Guimarães. 

Cerzedello - Visitada em 29 de Agosto de 1947 (6ª feira). 

Egreja romanica em reparações; de Guimarães a Creixomil, Pevidem e esta-se à E. A egreja é, 

no seu genero, pobre, mas contem, de notavel, alguns frescos muito interessantes: no fundo da 

parede da capella-mór, à D. S. Mar/tinho a cavallo no acto de cortar o manto e outros mal 

determinados; vêr, a este respeito, o volume X da publicação dos Monumentos Nacionaes. 

Inscripções. Fóra arcas tumulares. 

Ronfe - Na estrada para Famalicão, não longe de Guimarães; visitada, com Alfredo Guimarães, 

que tambem me acompanhou na visita a Cerzedello, em 29 de Agosto de 1947. Viemos aqui, 

por indicação d'elle, porque, ha uns 19 anos, havia visto aqui um Christo gotico, de pés 

espalmados, um para cada lado. Não se encontrou, porem; o Padre, que está aqui ja onze anos, 

assim como o velho sachristão não se lembram d'elle. Terá sido vendido, queimado, enterrado 
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ou ter-se-ha enganado o A. Guimarães? Na egreja nada de notavel, salva a desarrumação, que é, 

de resto, comum a todas as egrejas d'aqui e, pode dizer-se, de todo o Paiz. 

Vizella - Temos passado aqui muitas vezes, sem nunca pararmos, mas em 30 de Agosto de 1947 

(Sabado) quizemos procurar uma egreja romanica, que me parecia existir por aqui, mas não 

existe, porque é, de facto, a de Pombeiro. Tem duas freguezias, de S. João, onde estão, agora, as 

Caldas, e a de S. Miguel. Na Egreja de S. João, nova, ou quasi completamente reformada, nada 

de interessante. Sobe-se, depois, um bocado, para ir à de S. Miguel. Bôa casa para o Padre. No 

altar-mór, uma tela representando S. Miguel, grande, restaurada, mas que me parece de 

merecimento. Em um altar da E. alta, um Christo
2161

 de 1m,5, com cabello natural, pés 

collocados de frente, um ao lado do outro; peito alto, braços com certo ar arcaico, e todo o typo 

geral de imagem antiga, talvez do sec. XVI. N'este Christo, como em outros da região, noto que 

o saio, sem laço, quasi não faz saliencia e é coberto por um de seda branca. 

Braga - Egreja de S. Vicente (Vêr, por erro, em districto do Porto 2, fl, 22) 

Braga - Egreja dos Terceiros - Não longe da Praça principal, per/to do chafariz. Visitada em 16 

de Agosto de 1951. Em um altar da E. baixa, uma Santa Apolonia
2162

, pequena, de 0m,50, com a 

torquez na mão D. Estofada; deve ser um seculo XVII, interessante. São imagens raras, estas de 

Sta. Apolonia. 

Egreja de S. Victor - Interessante construcção em granito, do seculo XVII. Na frontaria, 

inscripção com data de 1686. Revestimento completo de azulejo azul e branco, com scenas da 

vida do Santo; conjuncto interessante, do seculo XVIII. Talha apreciavel. Visitada em 16 de 

Agosto de 1951. 

Museo da Sé - Na escada, no patamar, ao alto, a Senhora do Ó e o Anjo da Anunciação
2163

, de 

madeira, a branco. Teem já o typo degenerado do sec. XVII-XVIII, a Senhora quasi sem 

barriga, as duas mãos á frente, mas não apoiadas sobre o ventre. Foi a Amelia quem reparou no 

grupo, e pela primeira vez, depois de tantas visitas. Visita em 15-8-51. 

Rio Caldo - Em 25 de Agosto de 1951, visitada, mais uma vez, a Egreja parochial, escondida 

entre arvores, em recanto ameno, e pitoresco. O Padre (a)
2164

 não é o mesmo; é agora, um Pe. 

Braulio Rodrigues, que está aqui ha dez annos, mas nós não conheciamos, porque a nossa 

primeira visita remonta a 1933. Como o tempo passa! Continuo a achar muito interessante a 

talha, da capella-mór e do arco cruzeiro, que foi renovada, mas discretamente; talha um tanto 

plateresca, nada barroca. É encantador o aspecto que offerece, do fundo da egreja, o arco 

cruzeiro projectado sobre o fundo da Capella-Mór. No alto do arco, um Calvario, o Christo em 

madeira
2165

, deve ter vindo de outro logar, tanto mais que é grande demais para o local, e as 

figuras lateraes são pintadas. O Christo é, talvez, um seculo XVI. A Egreja está já anovalhada. 

Voltei a vêr os paramentos; um de tecido brocado francez, Luiz XV, talvez (ramagens), outros, 

uma casula (não sei se ha outras peças, muito larga, de damasco vermelho e brocado vermelho, 

talvez seculo XVI, pela aparencia do tecido e a largura da casula; tambem um paramento de 

velludo roxo. 

São Bento da Porta Aberta - Visitada, mais uma vez, no mesmo dia 25 de Agosto de 1951. Nada 

de novo, e de interessante, o adro, como novidade, um hotel, que estão cons/truindo para 

romeiros. O S. Bento, de madeira, talvez de uns 0m,80, pode ser um seculo XVII, requintado. 
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Senhora da Abadia. Mais uma visita, em 25 de Agosto de 1951. O velho Capelão, sympatico, 

mas teimoso, porque nunca se resolveo a mudar de logar, como lhe recomendaramos, para fugir 

do sol, o ex-voto do seculo XVII (unico que conheço), faleceo em Janeiro d'este ano, segundo 

informa um pequeno, mas interessante livro, ha pouco publicado sobre o Santuario, por um Pe. 

Arlindo Ribeiro da Cunha, que mostra ter erudição e geito para trabalhos d'este genero. Temos 

dois exemplares d'este livro, cujos pormenores me dispensam de os reproduzir aqui. A 

Senhora
2166

 lá está, tendo-se conseguido, até agora, que a não vestissem de novo. A cambrure, e 

a posição da face lembrariam mais origem franceza do que hespanhola; não é cavada por detraz, 

e, pelo tacto, percebe-se que está ahi trabalhada, embora singelamente. Continua dentro de uma 

"maquineta", que se dispensava, perfeitamente, se houvesse alguma iniciativa e bom gosto, por 

parte de quem tem governado o santuario. Vimos, de novo, tambem, o ex-voto do seculo XVII, 

que continua exposto ao sol a um dos lados da abertura da janela que illumina a sacristia de 

cima. Pedi ao Capelão que o mudasse de logar, mas não sei se o fará, porque, se o antecessor era 

teimoso, este de agora deu-me a impressão de ser burro, ou coisa parecida. As arvores da 

esplanada e do caminho das capellas (via sacra) subsistem; até quando? O pulpito, sempre a 

mesma maravilha, mas a porta de entrada para elle está desengonçada, e, provavelmente, assim 

continuará, até cair. 

Braga - Em 3 de Setembro de 1951, à volta do Gerez, parámos em Braga, na ideia de irmos a 

Guimarães, mas não o fizémos, por se esperar no hotel uma missão ou excursão franceza, que 

tomara os melhores quartos. Aproveitámos, então, para ver algumas egrejas, ainda não vistas. 

Egreja da Santa Cruz, uma enorme, com hospicio anexo, e que usualmente encontrávamos 

fechada. Um senhor / Casimiro Silva
2167

, que depois se vio ser pessoa importante na terra, e 

creio que presidente, ou vice-presidente, ou coisa parecida, na Irmandade, ou no Hospicio, ia a 

sair, notou a nossa curiosidade e, muito amavelmente, fez-nos abrir a porta, e mostrou-nos o que 

havia a vêr. No corpo da egreja, nada de muito importante, alguma talha sem grande valor, mas 

um enorme arcaz de pau santo e azulejo, nos corredores (e na egreja?) do seculo XVII, azul e 

amarello, de padrões pouco conhecidos, e com florões do mesmo typo, de onde em onde. No 

primeiro andar, onde está installada a irmandade, um enorme armario archivo, e um grupo em 

calcareo (pedra de Ança?), muito curioso representando o grupo de Santa Ana com a 

Senhora
2168

, a primeira passando o braço pelo hombro da segunda; altura de cerca de 0m,70, 

estylo seculo XVI, estofado. Á frente na base, e esculpido na propria pedra, o brazão de um 

arcebispo Castro, de seis (?) arruelas, que o capelão diz ser D. Agostinho de Jesus e Castro. Este 

capellão é o Pe. Carlos Narciso de Azevedo, de 70 anos, segundo me diz o Casimiro, que se 

lembra do meo Pae. Embora doente, dedicou-se a estudar a historia da sua egreja a respeito da 

qual reunio, creio que no archivo da confraria, numerosos documentos, alguns dos quaes me 

pareceram ser do seculo XVI, e muitos do XVII, epoca da reforma da egreja e erecção da sua 

enorme e magestosa frontaria, de um barroco um tanto moderado. 

Mostra-me o capelão alguns paramentos que, por documentos do archivo, se sabe terem vindo 

de Macau e mostram, em profusão aquelle bordado que se encontra, tambem em colchas, que 

nós supunhamos, chinez, mas, mais do seculo XVI. Diz o Padre que os paramentos chegaram a 

estar em Malaga, levados para lá pelos hespanhoes da ocupação, mas recuperados depois. 

Homem sympatico, este velho dedicado à sua egreja e estudioso do seu passado. 

O grupo da Sta. Ana não prima pela perfeição escultorica, mas é muitissimo curioso, ainda não 

vimos outros n'essas condições, e particularidades. Alem d'aquelles paramentos, completos, 

bocados de outros que aconselho ao Capellão faça reunir e coser sobre pano, antigo, ou painel. / 
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Egreja de S. Vicente - Em 3 de Setembro de 1951, tivemos ocasião de encontrar aberta esta 

egreja. Talha branca; paineis de azulejo azul e branco, pouco antigos, com scenas da vida do 

Santo. No altar mór à E. imagem do orago de mais de um metro estofada, seculo XVI, sem 

grande interesse; outra, grande, tambem, na sachristia, mais antiga, mas sem grande valor, 

tambem. 

Arco da rua principal - Em 11 de Agosto de 1954: a Senhora
2169

 do nicho está agora à vista 

porque lhe tiraram o revestimento envidraçado, que antes tinha. 

Sé - Museo - Data supra. Nada de novo a mencionar. 

Senhora da Abadia - De novo, em 17 de Agosto de 1955 (4ª feira). O padre é o mesmo, mas não 

o vi. Offereci ao sacristão 1.000 escudos pelo ex-voto de 1660, que está já ao abrigo do sol; ha 

um outro, de 1701, antigo, portanto, tambem, e, ainda, um outro que representa, bem, uma nao 

do tempo. A grade que dá acesso à arrumação do 2º andar, onde estão as promessas, tem a data 

de 1694. 

Subsiste o relogio da sacristia, interessante; o pulpito continua sendo uma belleza. O frontal de 

mosaico já foi descrito. A Senhora o mesmo amôr de sempre. Parece que no alto denominado de 

S. Miguel se encontram restos prehistoricos. Carton-postaes com a Senhora em estampa 

colorida em côr azulada, discreta. E, segundo o livro do conego sobre o santuario, em S. Miguel 

haveria uma imagem d'este Santo, notavel (?). 

Dornellas - Passagem à vinda do Gerez, em 28 de Agosto de 1955. Referida no livro sobre a 

Senhora da Abadia, e a proposito da Torre de Dornellas, que nos parece ter visto à D. um tanto 

mais adiante da povoação, em um alto, já desmantelada. O exterior do edificio da Egreja 

Parochial não tem interesse; é uma pequena egreja do seculo XVII ou XVIII (reparações n'este 

ultimo) de estylo usual. O Padre Pe. Avelino Alves é um homem ainda novo, amante da sua 

egreja, e falando, rasoavelmente, sobre coisas de arte. Diz elle que lhe parece que o interior é 

Renascença. Dá elle este nome à talha dourada que reveste o altar-mór e o arco cruzeiro, e que 

não é ainda um seculo XVII, pela moderação da escultura. O arco, de longe, / dá uma impressão 

muito agradavel. No altar-mór uma tela nova, sem valor, tapando a tribuna em talha que pode 

observar-se por detraz d'ella, e já em parte mutilada. Em um altar à D. do arco cruzeiro, uma 

Senhora do Fastio
2170

, de madeira, um tanto apreciavel, colorida, pequena, de uns 0m,40 de 

altura, seculo XVI. Diz o Padre que a certa distancia, existe uma capella d'esta invocação e, 

n'ella, uma imagem d'esta mesma Senhora, em granito, que esteve em uma Exposição de Arte 

Sacra, aqui realisada, não ha muito tempo. Terei de procurar o seo catalogo, se acaso chegou a 

ser publicado. Pia de agua benta em granito, com a data de 1694 (não me lembro bem dos dois 

ultimos algarismos, mas era, com certeza esse seculo XVII, avançado, tanto mais que considero 

o resto do recheio como mais antigo). Quanto a paramentos, vê-se que a egreja devia ter sido 

bem dotada, porque aparecem ainda restos interessantes: uma casula, brocado dourado sobre 

fundo branco com aves e uma outra de tecido Luiz XIV ou XV com flores aroxeadas, 

paramentos incompletos, porque, quanto a dalmaticas eram já de um outro tecido inferior. 

2171
P.S. Na Egreja de Dornellas, frontal em madeira esculpida, dourada, com largas volutas. No 

seu genero, notavel e integrando-se bem no conjuncto geral da talha. 

Bouro - Visitada, mais uma vez, a Egreja e sua sacrista, em 28 de Agosto de 1955, Domingo. 

No exterior do edificio, vêem-se, ainda, os vestigios de antigas portas, hoje já tapadas (de ha 

muito), e pedras diversas, entre as quaes restos de sepulturas antropomorficas, e uma concha em 

gomos, com signaes de ter servido a repuxo de agua. Tambem se conserva, ainda (por quanto 
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tempo?) a frontaria do convento com as suas seis esculturas
2172

, uma das quaes a Sagrada 

Familia, e as outras cinco de Reis de Portugal; a primeira é acompanhada de uma inscripção em 

pedra, que diz: "Mater Cistertianticum ora pro nobis"; grades da janella, do seculo XVII. No 

corpo da Egreja, notavel a teia de pau santo, da capella mór e capelas lateraes. Na capela-mór 

aos lados, por detraz do cadeiral que é tambem simples mas interessante, retabulos em madeira 

dourada
2173

, com a vida de S. Bernardo (?). Alguns azulejos tapete, seculo XVII. Nos tectos, 

rosetas madeira, interessantes. Uma pequena pia de agua benta com ornatos, que dão / a 

impressão de se tratar de peça romanica. A sacristia continua sendo um conjuncto notavel, do 

seculo XVII, com o seu tecto, pintado, em caixotões, o seu enorme arcaz, e os seus paineis de 

azulejo, seculo XVIII, com a vida de São Bernardo. Não apresenta a sacristia, signaes de 

deterioração, embora se vejam infiltrações em um ou outro ponto do tecto. 

Carrazedo - Visitado no regresso do Gerez, em 28 de Agosto de 1955, (Domingo). Parámos 

aqui, para vêr, finalmente o tumulo de Sá de Miranda, na Egreja parochial. Não chega a ser um 

tumulo; a sepultura está feita na parede do fundo de uma capella, à E. Cobre-a uma pedra 

grande, rectangular com longa inscripção latina, e sua tradução em portuguez. Dizem os homens 

da terra que "gente de fóra" (Governo?) lhe queria erigir um monumento, assim como modificar 

qualquer outra coisa que existe a respeito do Poeta, mas que elles não consentiram. D'esta vez, 

parece-me que teem razão. 

Em esculptura nada de apreciavel. À entrada da Egreja a campa do Conde de Monte Bello, e a 

de um seu parente na capella-mór. Outras campas já fora do seu logar, aproveitadas para 

degraus n'esta capella. 

Rendufe - Na mesma ocasião, tomámos um desvio à D. da estrada principal, para visitar-mos o 

Convento d'este nome, de que se falla muito. Deve ter sido uma grande molle, de que hoje resta 

a Egreja e um claustro, do seculo XVII. Fora, um vasto adro na parede do qual, fronteira ao 

convento, uma fonte de agua corrente. Sobre uma das portas lateraes, a data de 1688 e, dentro, a 

de 1685. Frontaria monumental, no estylo proprio do seculo. Dentro, talha abundante. À entrada 

da Capella do SS. Sacramento, dois anjos tocheiros
2174

 em pedra, grandes, de cerca de 1m,5 de 

altura - os primeiros que vejo n'esta materia - pintados a branco. Interessantes, não obstante o 

seu estylo. 

Bom Jesus do Monte - Nova visita em 28 de Agosto de 1955, Domingo. Dia de festa, enorme 

multidão. O Christo / de marfim, de que, em outro logar, se deve ter falado, é enorme, quasi 

duas vezes mais grosso que o nosso grande; dizem ter sido enviado da India por um vice-rei (ou 

governador) em 1700 e tal. Tambem, como escultura, é muito perfeito. No Museu continuam os 

tres grandes tapetes (carpetes) orientaes do principio do seculo XIX; agradaveis pelas cores e 

tons, mas muito felpudos. Dois retratos de um Marialva e de um Lafões, ambos do Sequeira, e 

os dois, já meus conhecidos pratos de esmolas, um de padrão pouco vulgar. Parque interessante, 

para quem tiver tempo para d'elle se aproveitar. 

Guimarães - Visitado, de novo, em 30 de Agosto de 1955 (3ª feira). 

Paço dos Duques de Bragança - Em avançada reconstrucção, que, de uma maneira geral, me 

pareceo bem orientada. Ripostei com a ideia, e o facto, de as vigas de suporte dos sobrados 

serem em cimento armado, revestidas, ou a revestir, de taboas de castanho. Diz o fiscal que não 

haveria vigas da extensão necessaria, e que, mesmo que houvesse, sairiam muitissimo caras. E 

eu digo que, mesmo caras, deveriam ser de madeira natural, importada do norte ou de Angola 

onde se adquiririam com facilidade e sem grande despeza. E seria de symbolismo bem nacional, 

fazer concorrer uma Provincia Ultramarina na reconstrucção de um monumento de feição 
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tambem accentuadamente nacional. Desistiram de montar a escada que se pensou fazer descer 

do andar nobre para o patio central interior, no que fizeram bem. Entre outros objectivos, esse 

patio serviria para receber visitas de categoria e realizar concentrações de homens d'armas. A 

cobertura das partes cobertas é a telha fabricada de acordo com os restos encontrados. 

Capella de S. Miguel do Castello. Data supra. Não encontro menção d'ella em relatos anteriores, 

embora a tenhamos visitado mais de uma vez. Completaram o restauro. Só está a pia em que se 

diz ter sido batisado [sic] D. Affonso Henriques. Como imagens, duas lateraes sem valor, em 

pedra, e um Christo
2175

, que deve ser de madeira, no alto do arco cruzeiro, que se / vê mal, mas 

deve ser o que anteriormente estava, creio que junto a uma das paredes. Passaram para estes 

lados a estatua de D. Affonso Henriques, que estava no largo do Toural. 

2176
Collegiada de Sta. Maria da Oliveira - A capella onde está o tumulo de um casal, logo à 

entrada à E. foi restaurada na sua abobada, mas o tumulo acha-se em estado de avançada ruina e 

deterioração por effeito da qualidade da pedra, ou da humidade que o corroeu atrozmente. E é 

pena; ainda se distingue a feição, manto caracteristico do penteado da senhora. A grade de ferro 

que circunda o tumulo, grossa e rude, sem feição artistica, é, contudo, muitissimo interessante. 

A D. da capella-mór frontal e tribuna em prata, de grande valor. 

Museo de Alberto Sampaio - Faltam algumas peças, que foram emprestadas para a Exposição, 

que se está organizando em Londres. Este Alfredo Guimarães não vae longe em escultura, 

porque não percebe que o S. Pedro
2177

 colorido e o S. Braz
2178

 a branco, que lhe fica proximo, 

são do mesmo autor, o "Mestre do Caminheiro". Os tecidos comprados, não a Teixeira Bastos, 

como se disse em outro logar, mas a Sebastião Pessanha, estão bem expostos em vitrines com 

luz anterior. Como sempre, muita coisa de alto interesse, entre as quaes typos de azulejo 

hispano-arabes, que não possuimos. Mas a grande surpreza foi o vir encontrar aqui a Senhora de 

marfim, imitação do seculo XII-XIII, que, em tempo, vimos na Sara, da Rua das Oliveiras, no 

Porto. Disse ao guarda do Museo que se tratava de uma reproducção, e o incertavel Rocha (o 

Botiqueiro) à saida, revelou que aquillo tinha sido um arranjo qualquer, que tinha vindo alli com 

um homem, de automovel, mas que elle, quando o Guimarães lhe fallára n'ella, não querendo 

complicação, lhe dissera que sim senhor etc. E acrescentou que tambem era falsa a Senhora do 

Leite (reprodução, pela certa, de uma que em tempos, comprámos ao Freitas Ribeiro). Os dois 

enormes Anjos Tocheiros, são avantajados, teem muito trabalho, mas estão / longissimo dos 

nossos datados de 1726. 

Capella da Senhora da Guia - Não longe da Collegiada. Dizem que vae ser demolida; nada de 

interessante. 

Mosteiro de Santa Marinha da Costa - Egreja imponente, mas sobre a frontaria, com escudo de 

armas muito complicado, nada de interessante. O resto do edificio está ocupado por um 

seminario de rapazes muito novos; uma parte d'elle, victima de um incendio foi recomposto, e a 

principal conserva ainda azulejos de lambris seculo XVII, de typo pouco vulgar, e em uma larga 

escada e em uma sala, pelo menos, paineis de guerras e combates, do seculo XVIII, de desenho 

não muito artistico, mas interessantes pelo tamanho. Grades de ferro do seculo XVII. Junto ao 

edificio uma cerca com arvores monumentaes, cedros e outras especies, entre as quaes um 

carvalho, de grossissimo tronco, que a certa altura se divide em tres troncos, de enorme 

ramagem. Jardins ainda rasoavelmente conservados. O conjuncto deveria ser verdadeiramente 

importante e magestoso, nos seus tempos aureos. 

                                                      
2175

 Sublinhado a azul. 
2176

 Nota à margem direita: "O distico em bronze do cruzeiro, que foi roubado, foi comprado, e está no 

Museu, um tanto torcido!" 
2177

 Sublinhado a vermelho. 
2178

 Sublinhado a vermelho. 



723 

 

Egreja dos Santos Passos - Na egreja, nada de interessante, salvo um São Gualter
2179

, em altar à 

E, de madeira, tamanho natural, e, em uma vitrine, o corpo de São Fortunato, que se apresenta 

incorrupto, ou, pelo menos, em parte, revestido. Coisa curiosa, como se pode conservar n'este 

estado, um corpo, durante seculos! A Egreja está entregue a uma Irmandade, que dispõe de um 

enorme palio e pasamantes correlatorios, com pesados bordados, a ouro, ou prata lavrada, e jogo 

de varas para a sua conducção, tambem numerosas lanternas, de prata, de trabalho artistico. 

A Penha - Subimos lá com o Paiva Brandão, n'este mesmo dia 30 de Agosto (3ª feira), 1955, 

mas não chegamos a ver a egreja, por receiro dos maus cheiros. Pontos de vista com largos 

horisontes. 

Prado - Em 31 de Agosto de 1955 (4ª feira). Viemos aqui para, mais uma vez, vermos a Senhora 

da frontaria da Egreja parochial. A mesma deliciosa impressão anteriormente recebida. Grande, 

um / tanto esguia, rosto pouco cheio, em ar de sorriso, corôa enorme e aparentemente completa, 

vestes cuidadosamente planejadas, tudo com ar de seculo XV avançado e trabalhado com arte e 

com amôr. Falta, realmente, a mão D., vendo-se o buraco onde devia encaixar (seria já de 

madeira, talvez). Continua prejudicada a visão por restos secos de flores ou de outra 

ornamentação vegetal sem valor, de resto. Tem-se a impressão de que a coloração está sendo 

acabada de comer pelo sol intenso, que sobre ella deve incidir. Uma delicia. 

Braga - Biblioteca publica - Não estava o Director Dr. Madahil, mas para meter já pedi o "Livro 

de Marco Paulo [sic], 1ª edição, que evidentemente, não tinham, e pedi depois para vêr uma 

imagem da Senhora, que vimos em tempos. Um assassinato! Olhos de vidro, quiz-me parecer 

(?), a cara deve ter sido refeita, e mal, em parte, a corôa, pouco alta mas é a que devia ser, toda 

repintada. E era director o Alberto Feio! Homem culto e cuidadoso. A sala em cuja parede a 

collocaram, é um longo salão com vigas simulando madeira, pintadas, e que serve a alojar os 

processos do cartorio judicial. 

São Miguel de Seide - Viemos aqui, em 1 de Setembro de 1955, para conhecermos o logar 

principal do "drama camiliano", e n'elle a "Acacia do Jorge", que, depois de estar alguns mezes 

com as raizes ao sol, reverdeceu, e hoje mostra rebentos varios bem desconhecidos. 

À entrada uma memoria, em pedra, mandada collocar por Dona Ana Placido, aquando da visita 

de Antonio Feliciano de Castilho e outros escriptores. A casa foi reconstruida, e está-se 

procurando agora reunir, os poucos moveis, que ainda subsistiam na casa, outros que andavam 

dispersos; parece que é a Camara de Famalicão e o "Secretariado Nacional da Informação", que 

tem custeado as despezas, e gere o animador do emprehendimento é um sobrinho (?) do Dr. 

Pinheiro Torres, de quem fui collega na Camara dos Deputados, a antiga, evidentemente. Existe 

ainda, em uma especie de maquineta, o chapeo alto ("a cartola") de Camillo. Pensa-se em erguer 

uma estatua ao grande romancista na esplanada fronteira ao edificio. Deixei um cartão em que 

lembro que as obras deveriam / ser concluidas por "subscripção nacional", para a qual eu 

tambem contribuiria. 

Egreja parochial. Edificio banal, sem nada de notavel no seu interior. No recinto camiliano, 

algumas interessantes arvores, alguns cedros entre outras. 

São Thiago de Antas - No caminho de Famalicão para Seide, pequena egreja romanica, 

restaurada, mas com acerto e discrição. Conservaram o azulejo do seculo XVII, de tapete, de 

curioso desenho e a talha dos altares. Porta de arco redondo, e os conhecidos capiteis. Não vi 

qualquer inscripção. Visto em 1 de Setembro de 1955 (5ª feira). 

Taipas (Caldas das) - Egreja parochial, no caminho para Guimarães, indo de Braga. Egreja 

asseada, sem nada de notavel, a não ser, para mim, o facto de lá ter ido à missa em 1901, com a 
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familia Alvaro de Moura Basto, por ocasião do meu, quasi infantil namorico com a filha d'elles. 

A ultima visita em 30 de Agosto de 1955. 

2180
Senhora do Alivio - Na estrada de Braga para Ponte da Barca, antes de Villa Verde, um tanto 

ao lado d'ella. Templo muito antigo, segundo diz o Padre, que estão restaurando e ampliando, ao 

mesmo tempo. Logar de grande devoção onde, ainda segundo o Padre, as mulheres gravidas vão 

pedir para serem bem succedidas, e, depois do parto, levam as crianças para serem abençoadas. 

Diz o Padre que se tem gasto centenas de contos, e que serão necessarios mais mil para 

completar a obra. Numerosas promessas, sobretudo em cera, de que se veem centenas de velas, 

e genero handões, que a confraria não aproveita, para as conservar como lembranças. Como 

lembrança de fiéis, que estiveram no Brazil, veem-se, embalsamadas, tres giboias de grande 

comprimento, e tambem o que o Padre diz ser uma cobra que vive na agua, e tem uma especie 

de barbatana, talvez a conhecida "anaconda". Tudo de grandes dimensões. O Padre está alli ha 

30 annos. Visita em 30 de Agosto de 1958. 

Espozende - Mais uma vez, em 30 de Agosto de 1958 (Sabado).  

Na Egreja matriz, na sacristia, por cima de uma pequena fonte, o mesmo azulejo, azul e branco, 

datado do seculo XVI. 

Na Egreja da Misericordia, na capella-mór, à E., lá está a mesma Senhora da Piedade
2181

, mas 

repintada. Ha muito burro por este mundo! / 

Barcellos - Mais uma vez, em 30 de Agosto de 1958 (Sabado), um tanto apressadamente, e só 

entrámos na Egreja do Senhor da Cruz, onde existem aquelles dois curiosos camarins, já 

descritos em outro logar, e que parecem ser da concepção de estrangeiro. O Christo sustentando 

a cruz
2182

 do lado D., e que alli se atribuia à arte hespanhola, afirma-me o sacristão, que, 

sollicito, nos parece ser o mesmo de anos atraz, ser de outro italiano. 

Não demos, em notas anteriores, a devida importancia aos dois Anjos tocheiros
2183

, a um lado e 

outro do arco cruzeiro. São excepcionaes entre todas as esculturas das mesma indole, que temos 

visto por esse Paiz. Nitidamente barrocos já, teem uma posição contorcionada, com a cabeça 

olhando para o alto; bem proporcionados, rostos muito amplos e bem trabalhados, encarnação 

de excellente aparencia. Exemplares notaveis, unicos, talvez, entre nós. O Sacristão faz-nos 

notar que, nos paineis de azulejo azul e branco, que revestem a Egreja, os pés dos Anjos teem 

seis dedos! 

Guimarães - Em 31 de Agosto de 1958 (Domingo). No Museu Alberto Sampaio não ha 

alteração sensivel, senão que desapareceo a Senhora de marfim, gotica, de imitação, que o 

Guimarães comprou, por 30.000$00, segundo conta. Interrogado o empregado principal, que me 

reconheceo de outras visitas, disse-me que a Senhora Doutora a mandara retirar, por terem dito 

que era falsa. A Senhora com Menino
2184

, a respeito da qual eu trocára correspondencia com o 

Alfredo Guimarães, está mais interessante que nunca; faz-me lembrar a de Podentes, que está no 

Museu Machado de Castro. O São Pedro
2185

, a quem cortaram a tiara, colorido, é um 

Caminheiro interessantissimo. O pelote de D. João I está nas Janellas Verdes a concertar. A 

collecção de tecidos exposta é incomparavelmente inferior à nossa. Notavel uma colcha bordada 

a matiz, com Adão e Eva no centro. Muito rico em pratas de grande estylo, sobretudo em calices 

archaicos e em cruzes processionaes do seculo XVI. Lá está o Notingham Senhora da 
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Piedade
2186

 que eu fui suficientemente estupido para não comprar. Alguns pratos de esmolas, 

entre os quaes o falso que o 
2187

/  

Districto de Aveiro (continuação) 

Ovar - Capella da Sª da Graça (continuação) do Paraiso. São um amor, estes dois relevos. Em 

colunas, pequenos relevos de S. Pedro e de S. Paulo, assim como dois outros da Fuga para o 

Egypto com um burrinho, e de uma scena que não sei identificar. Em um altar, um Christo de 

braço caido com, em frente, um S. Francisco de habito em tamanho natural e que, à primeira 

vista, dá a ideia de que é um frade vivo que subio ao altar. 

Egreja Matriz, em 7 de Setembro de 1947 (Domingo). O Christo
2188

 de que escrevi, já em outro 

logar, que seria um seculo XVI, é, realmente, uma esculptura muito curiosa. Tamanho natural, 

cabello encaracolado, costellas pronunciadas, musculos peitoraes muito vincados, pés um ao 

lado do outro, corpo pouco espesso, tem ainda um tanto de gotico, mas o saio complicado, e 

conhecendo já o motivo do cordão a segura-lo, faz pensar no seculo XVII. E talvez o devamos 

pôr n'essa espoca, porque ao lado do altar, ha uma inscripção, na parede, que diz: "Esta Capella 

he de Salvador de Matos Soares e seus herdeiros mandou-a fazer seu filho o prior da Carregoza 

anno de 1670." Bôa esculptura. No altar do cruzeiro, a E. no alto uma pequena Trindade
2189

 em 

madeira, engraçadinha. 

Agueda - Já, em tempo, aqui tinhamos vindo, mas sem que nada tivesse ficado apontado. Visita 

rapida em 4 de Outubro de 1948 (2ª feira). Dia de chuva, e, por isso, não tivémos ocasião de vêr 

muita coisa. Egreja matriz - Na frontaria, uma pequena Santa Eulalia
2190

, que pode ser um 

seculo XV, sem grande relevo. Dentro, em varios logares, lapides que mostram ter sido 

reformada no seculo XVII (1694) e no XVIII (1720) e, depois pelo Conde de Sucena entre 1898 

e 1900. Em uma capella à E. um retabulo Renascença
2191

 que, sem ser uma maravilha é, em todo 

o caso, muito aceitavel: no alto, a toda a largura, a Ceia, em baixo anjos musicos. N'esta mesma 

capella, paineis de azulejo tapete sec. XVII, muito interessantes. Em uma outra capella da E. 

baixa, um deposição no tumulo
2192

, Renascença decadente, mas aceitavel. O Padre actual tem 

um certo gosto, porque mandou / pôr a branco este ultimo grupo e o retabulo supra. Uma grande 

tela a toda a altura do interior, representando Sta. Eulalia na cruz, que tem a forma do X de Sto. 

André. 

Palhaça - Na diagonal de Agueda a Vagos, que percorremos, pela primeira vez, em 4 de 

Outubro de 1948. 

Egreja parochial - Nada a apontar. 

Soza - Em 4 de Outubro de 1948. Pintaram de côres berrantes o S. Miguel da parede exterior. 

Mais uma vez examinámos a Senhora de Rocamador
2193

, na sacristia. O Padre é, ainda, o sr. 

Aureo. 

Travassô - Visitada em 17 de Setembro de 1949 (Sabado). 
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Egreja matriz - Nada de muito interessante. Em uma capella à E., em nicho, uma Trindade
2194

 

em madeira, colorida, do seculo XVII (ou XVIII), de boas proporções, pela qual offereci 

1.200$00. 

Capella da Senhora do Amparo, onde estava uma Senhora com Menino
2195

, de 0m,97, 

Renascença decadente, mas bem proporcionada, que vim vêr, por ter offerecido, por ella, 

3.000$00, que paguei. Intervieram na operação os membros da Junta sr. AntonioTavares de 

Oliveira Pinheiro, que estivera no Brazil, e (morto) Joaquim José de Bastos Mello, de Agueda 

(?). Na Egreja, uma cadeira em madeira, das que se collocam no cruzeiro, com a data de 1868. 

Trofa (do Vouga). Muito fallada, por conter, na Matriz, o chamado "Panteon dos Lemos", e que 

de ha muito tencionavamos visitar. Sobre a parte architectonica e de escultura da capella mór, 

onde estão os tumulos, e a figura orante, vêr o Guia da Biblioteca Nacional. No altar do cruzeiro 

à D. uma Senhora
2196

 com o Menino, de uns 0m,70, de avental, Renascença interessante, 

estofada. O Menino está sobre o braço E. da Senhora, que lhe agarra na perna com a sua mão 

D.. Da invocação do Rosario, segundo me pareceo. No altar à E. do cruzeiro, um Santo 

Antão
2197

, de 0m,50, sec. XV, um tanto tosco. Na frontaria, uma imagem do Salvador
2198

, que 

deve ser do tempo da capella-mór, e reforma da egreja, / já mutilado. Vê-se mal. Visita em 17 

de Setembro de 1949 (6ª feira). 

Sangalhos - Visitada, pela 2ª vez, em 30 de Agosto de 1950. A Senhora
2199

 referida, por ocasião 

da visita de 1937, não tem as caracteristicas do Mestre Affonso, mas é interessante, pelos 

panejamentos que indicam já um seculo XV avançado, ou uma transição para o XVI. Não vi o 

Christo entre columnas, Renascença, acusado na referencia de 1937, mas que, se fazia corpo 

com o nicho e columnas, não podia ser do M. do Caminheiro. A pia baptismal é, de facto muito 

curiosa, mas sou, agora, levado a supo-la não gotica, como disse em outro logar, mas produção 

de arte popular, talvez do seculo XVII. Refiro-me à Egreja parochial. (a)
2200

 

Oliveira do Bairro - Pela 2ª vez, em 30 de Agosto de 1950. 

Egreja parochial - Pouco a acrescentar ao já dito na visita de 1937. A talha dos altares é, 

realmente, notavel. Os fundos pintados, a imitar brocados dos seculos XVI-XVII. Não abri a 

gaveta em que está, ou esteve, o S. Sebastião de 1624, mas desconfio que é o mesmo que vimos 

em casa do homem de Agueda, que vende fazendas (Não é). Nos altares, na base das columnas, 

pequenos retabulos com scenas sacras, bem esculpidos. O frontal do altar-mór tambem em talha, 

com fundos vermelhos, interessante. 

Ovar - Mais uma vez, em 6 de Setembro de 1951. 

Egreja matriz - Encontramos, de novo, uma bisarma ignobil, informemente construida, quasi em 

fronte da egreja, e afrontando-a; é um cinema, que, para mais, não deve nada à formosura. Diz o 

sacristão que muita gente protestou, que o Senhor Bispo, tambem, etc etc, mas deixaram 

cometter aquella barbaridade. Na Egreja, / o Christo
2201

 já conhecido, mas cada vez mais 

apreciado. Mesmo que seja um seculo XVII (continuo a supo-lo mais antigo) é um excellente 
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exemplar. Tamanho maior que o natural. Saio curto, caindo à frente e aos lados. No altar à D. do 

arco cruzeiro, um S. Braz
2202

 com as mãos no ar (aqui, n'esta imagem, o auctor dispensou 

qualquer d'aquelles caracteres, que se encontram em outros). Em uma capella da D. alta, uma 

imagem que o sacristão diz italiana, grande, talvez de 1m,70, bem estofada, moderada em gestos 

de mostrar o coração - do Coração de Jesus
2203

. Tenho a impressão de que foi repintada, ou 

retocada, mas muito interessante. Não sei a quando remonta esta invocação, mas não parece, 

esta imagem, ser muito moderna. 

O São Christovão
2204

, lá continua na frontaria. E, como eu dissesse que era feio e não valia nada 

(Deus me perdõe), o sacristão voltou, logo, que valia muito, e que já haviam offerecido por elle, 

isto e aquillo. Com este, nada feito. O Christo mostra uma certa cambrure, interessante. O São 

Christovão < Caminheiro typico; a estragar-se>, restos de coloração. 

Avanca - Entrámos, mais uma vez, n'esta Egreja em 6 de Setembro de 1951. A Senhora com 

Menino
2205

, à esquerda do Arco cruzeiro é realmente notavel; o Menino deitado sobre o braço 

esquerdo, cabelleira riçada, panejamentos artisticamente lançados, provavelmente, um seculo 

XVIII, mas moderado na execução; assente sobre anjos. Na Capella mór a Sta. Marinha
2206

 deve 

ser do mesmo auctor da Sª acima descrita. À D. um Santo Antonio
2207

 com pão na mão D; o 

Menino tambem com um pãozinho, e, em baixo, dois Anjos; o alforge do costume. Imagem 

curiosa. O sacristão, desconfiado; perguntado se havia santos antigos, disse que estavam 

guardados; ja os vimos, nada de interessante. 

Aveiro - Museu - Terminado, ou muito avançado, o arranjo e arrumações, que vinham fazendo, 

de ha muito. Vê-se agora, com gosto, e nota-se que tem peças interessantes, embora menos rico 

do que outros museus. A Egreja sempre notavel pela talha, designadamente no tecto, cujo 

artesoado não é o usual, em caixotões quadrados, mas segundo outro desenho. Na Capella-mór, 

duas mezas em talha; no alto, estrelas de ferro, da primitiva, com abertura de curioso desenho. 

Dois Anjos donantes
2208

, de 0m,80 / estofados, sec. XVIII; outras imagens
2209

, já referidas por 

ocasião de outras visitas, exemplares interessantes, em madeira. Fóra da egreja, propriamente 

dita, no corpo do Museu, numerosas outras imagens em madeira
2210

, algumas muito 

interessantes, dos seculos XVII e XVIII, muitas d'ellas em maquinetas, pequenas ou grandes, de 

que existe aqui uma grande variedade. O retrato a oleo, restaurado, debaixo de vidro, da 

Princeza, obra notavel do seculo XV; algumas outras pinturas, tambem interessantes, e de valor. 

Um painel de Almas com a Senhora, de 1782 (na egreja, talvez; não me recordo). Alguns 

Christos em marfim, mas nenhum de grande valôr. No côro alto, o grande Christo, do seculo 

XIV, não tem já os cabellos naturaes, que lhe haviam antigamente aplicado. Está aplicado sobre 

um fundo em madeira, em que a Virgem e o São João, em pintura, são interessantes, genero 

barroco. Uma especie de papeleira, com maquineta aplicada em cima d'ella. Uma Senhora com 

Menino, flamenga, como outras nossas, mas muito bem conservada: um amôr, de 0m,45. 

Paramentos interessantes, entre os quaes, alcachofrados do seculo XV; não só, porem, nada de 

sumptuoso, em bordados especiaes de grande estylo. Em esculpturas, nada de muito especial. 

Duas grandes figuras, em pedra de S. Pedro e S. Paulo
2211

, de 1m,80, talvez, Renascença 

decadente, duas Trindades
2212

, pedra, de 0m,50 e 0m,60, um Santo Antão
2213

 de 1m,00; os dois 
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santos de Miragens, cuja casa foi demolida, vieram para aqui; um Sto. Antão
2214

 com campainha 

e navalha, e um S. Lazaro (?)
2215

 ao qual a mulher do guarda, a qual nos acompanha põe, de 

noite, lamparina, por amôr de um Filho que se queimou. Interessante, tambem, no Museu 8 

tabuleiros do typo dos nossos. Uma liteira, com armas. A mulher do guarda, que nos 

acompanhou, deve ter sido uma bonita mulher. 

Nariz - Perto da Palhaça. Visita em 18 de Setembro de 1951. Na frontaria, em nichos, um São 

Pedro, muito genero novo, que tem toda a aparencia de ter sido feito na terra, por um canteiro, 

que trabalha em imagens. Engano: isto que se lê aqui, refere-se a 

Palhaça, propriamente dita, que foi visitada, mais uma vez, logo depois de Nariz, n'aquella data. 

Em Nariz, ha varias / imagens, que me tinham sido indicadas pelo Tavora Lobo, e que viemos 

vêr. Entre ellas, só é aceitavel, e pela tangente, um S. Pedro pequeno, de uns 0m,45, colorido, 

vagamente sec. XV-XVI, feição popular. O resto, sem interesse. (Egreja parochial) 

Mamarrosa - Visitada, mais uma vez, a seguir a Palhaça, em 18 de Setembro de 1951. Na 

frontaria da Egreja parochial, em nicho, muito maior do que elle, continua o caracteristico S. 

Simão
2216

, do Caminheiro, já com uma falha na face E.. Dentro, nada de interessante. O Santo 

Antonio
2217

, que estava por cima da porta da venda (o dono é o sacristão, e foi, d'esta vez, o 

filho que me abrio a egreja) foi vendido pelo dono ao Adelino Carvalho de Oliveira de Azemeis. 

Moita (De Anadia). De novo, em 18 de Setembro de 1951. D'esta vez, a pequena porta lateral 

estava fechada < da Egreja > e foi a irmã do Padre, que nos veio abrir. Lá está à E. do Altar-

mór, o excellente Santiago
2218

, genuino seculo XV, Mestre Affonso, ao qual nada falta, nem 

mesmo a cabaça, em pedra. Bôa escultura, boas roupagens, bôas insignias: pregas inferiores 

caracteristicas. Na sacristia, um S. Vicente, um Santo Antonio e um Espirito Santo
2219

, todos 

interessantes, tambem. Cruzeiro exterior de 1628. Ver notas anteriores. 

2220
Paço de Carvalhaes - Nova visita em 18 de Setembro de 1951. O edificio não melhorou, nem 

a capela, quasi a desfazer-se. Mas a Senhora
2221

 em madeira continua formosa. Cara muito 

gotica, pode ser um seculo XV, final. Bem vista, é encantadora. 

2222
Castanheira do Vouga - Novamente, em 26 de Setembro de 1952; a primeira vez fora vista, 

muito de corrida, a Egreja parochial, em uma saida de Tondella, pela transversal que vem do 

Caramulo, por o Padre estar em catequese. A Egreja é interessante, mesmo por fora, com a sua 

torre e gargulas. No interior, o tecto incluido o da Capella-mór, é em caixotões, com pintura, 

simples mas agradavel, à seculo XVII-XVIII; tem a particularidade de a serie de divisões 

anterior ao arco cruzeiro, estar prehenchida com quadros (telas?) da Paixão de Christo. Em um 

logar do tecto a data de 5 de Agosto de 177?; do mesmo seculo, senão do mesmo ano, ha uma 

outra data, no tecto, tambem, mas noutro / logar. Frontaes pintados. Altares lateraes do cruzeiro, 

de talha fina, e, em um d'elles, painel de almas, colorido, curioso (à E.) 

Capella de S. Jorge. Capella pertencente a um lavrador, modesto, não longe da Egreja parochial, 

e onde existe um S. Jorge
2223

, a cavallo, escultura, pouco cuidada, do seculo XVII. O dono quer 
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vende-la, mas parece haver certa oposição da gente da terra, que, de vez em quando, alli vem, 

porque a povoação não fica perto. 

Recardães - Visitada, tambem, em 26 de Setembro de 1952. 

Capella da Senhora das Dores: Um S. Braz e uma Senhora renascença, imagens fracas, de 

0m,50 e 0m,70. 

Egreja parochial. Na frontaria, em nicho, um S. Miguel
2224

 do Mestre Affonso, do genero do 

prototypo, que possuimos, embora mais pequeno, e não tão perfeito, mas muito bom, em todo o 

caso; de uns 0m,80. Dentro, no altar-mór, a um lado, um outro S. Miguel
2225

 em madeira 

dourado, barroco, boa escultura. Integrado nos trabalhos da moldura, um sacrario sobre o alto, 

em andares, de talha, com pequenos quadros de revestimento razoaveis. 

Em um altar da E. alta, uma Senhora seculo XV, typo Mestre Affonso, de uns 0m,60, colorida 

com corôa, mas partida um pouco ao lado. 

Espinhal - Na mesma data. Egreja parochial. Nada vi de interessante. No arco de uma capella à 

E. a data de 1674. 

Ois da Ribeira - Tambem em 26 de Setembro de 1952. 

Egreja parochial. Na frontaria, em nicho, um São Paulo
2226

, aqui chamam-lhe Santo Adrião. Do 

Mestre Affonso, seculo XV, a espada tem a posição que lhe dão sempre as esculturas de S. 

Paulo, e creio que o é; de 0m,70, bôa escultura. 

Travassô - Mais uma vez, na data supra. Egreja paroquial. Esta aqui um novo Padre, e, desde 

que aqui estivémos, o novo fez reformas, com imagens novas, de Santa Magdalena, Santos 

Martyres de Marrocos, com sua reliquia, etc. Em um altar da E. baixa, continua a Trindade
2227

 

de madeira já descrita em outro logar. Nada de especial, exceptuando, em paramentos, um véo 

de hombros, Luiz qualquer coisa, de raminhos, muito bem patina/do, e uma grande capa de 

asperges de uma especie de tecido de seda (damasco) com ramos dourados e vermelhos, 

muitissimo interessante. O Padre pensava vender alguns paramentos (casula e dalmatica de 

damasco vermelho entremeado de tiras de velludo vermelho (o chamado "persa"), mas, 

verdadeiramente, são aquellas peças que teem valor. 

Oliveira do Bairro - Nova visita em 1 de Outubro de 1953 (com o Tavora Lobo). Egreja 

parochial. Altares em talha, muito interessantes, seculo XVII. O S. Sebastião
2228

 do altar da D. 

continua sendo muito curioso, com seus restos de gotico, embora ja com a academia propria do 

seculo XVII. Ha um altar à E., cujo fundo imita um brocado em romãs, do seculo XVI. Em fila, 

de frente, fora dos seus logares, imagem de S. Miguel
2229

, Sta. Luzia e S. Sebastião; que 

serviram em procissão, e de entre as quaes o primeiro é muito engraçado, com o diabo, de pera, 

o mais feio que, em cara de homem-diabo, se poderia conceber. Um jogo de paramentos, de 

brocado vermelho, seculo XVIII, como d'aquelle que temos, muito interessante. Um outro a 

branco, mas bastante estragado. O Padre, que é rapaz novo, já não deo pela presença do S. 

Sebastião
2230

 datado de 1624, que estava em uma gaveta da sacristia (e desapareceo). (a)
2231
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Agueda - Novamente (com o Lobo) em 1 de Outubro de 1953. Em casa do Camossa, ha, de 

novo, na parede exterior, um Calvario
2232

, muito interessante, com um Christo muito 

caracteristico, a Senhora e S. João, que não é Caminheiro nem Affonso. Está embebido na 

parede, e elle não o quer vender. Dimensões, não medidas, talvez, de 0m,80 por 0m,65. 

Continua tendo varios santos, dos quaes destrincei, como susceptiveis de compra, um S. 

Simão
2233

, na sala de bilhar, dois S. Sebastião
2234

, um de cabello liso e risca ao meio, mas seculo 

XV, e outro muito seculo XVII, marcado 1642, no 1º andar, e um São Pedro
2235

 de madeira, em 

um patamar das escadas. 

Aguadas de Baixo - Visitada em 1 de Outubro de 1953 (com Lobo). Egreja matriz. Na frontaria, 

S. Martinho
2236

, que deve ter sido bôa escultura, do seculo XV, mas com o baculo partido, na 

sua parte media, e falta de um bocado de beiço; foi pintado de novo. 

Dentro, nada de interessante; nos altares imagens repintadas; / na sacristia, para venda eventual, 

outras sem valor. 

Na capella do cemiterio, já referida uma Senhora com Menino, inclinada, ou torta, pouco 

apreciavel. (a)
2237

 

Aguieira - De novo, em 1 de Outubro de 1953 (com T. Lobo). Na capella da terra, de que 

conservamos impressões menos nitidas do que as anteriormente inscriptas: A Senhora do 

Leite
2238

 continua a ser muito interessante, mas parece que resolveo não sair do seu logar. Diz a 

Amelia que havia, isto é, que é n'esta capella que estava uma pequena imagem em pedra, de 

Bispo
2239

, tendo, do lado D. d'elle, um leão, e , do mesmo lado, ao hombro agarrado pela mão 

D., uma especie de coração. Tosco, mas original; o leão bem esculpido. Mais acima, a Capella 

da casa do Visconde da Aguieira, bello altar barroco dourado, com uma imagem da Senhora
2240

, 

formosa, da mesma epoca. Em jardim, uma tilia, de grossissimo tronco e, do outro lado um 

castanheiro tambem notavel. 

Valongo - Nova visita em 1 de Outubro de 1953 (com Lobo) 

Continua o S. Lazaro
2241

, imagem complicada (vêr o escrito anteriormente) e a pia baptismal
2242

, 

egual, ou quasi, à de Sangalhos. Altar-mór e outros altares em talha do seculo XVII, abundante 

e muito interessante. Guarnição sobre o arco cruzeiro, e por cima d'elle, em "revoada de anjos", 

como lhe chama o Padre, e outros maiores
2243

 em posição lateral, bem esculpturados. No alto do 

arco cruzeiro, retabulo do Calvario, com numerosas personagens, repintado a côres diversas; por 

baixo, um escudo, idem. Anjos tocheiros
2244

, bons, repintados. Um Menino Jesus
2245

, gracioso, 
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já com olhos de vidro, de uns 0m,35, com pianha dourada. Uma Sta. Luzia
2246

 tosca, a vender, 

sem merecimento, e uma frente de antigo sacrario, idem. 

Carvalhaes de Macinhata - De novo, em 1 de Outubro de 1953. (com T. Lobo). Em casa do 

major Rocha, a mesma Senhora renascença
2247

, muito recomendada áquelle (vêr o anteriormente 

escrito, a este respeito). /  

Ilhavo - Visitámos o Museo, mais uma vez, em 4 de Outubro de 1953 (Domingo). Interessantes 

exemplares de barcos de vela, em imitação, muito completos; um d'elles em marfim. 

Ex-votos numerosos, a proposito de extraordinarios naufragios. Exemplares de louça da Vista 

Alegre. Disticos de barcos de pesca, um dos quaes "Viva o Sr. Affonso Costa" em retrato d'elle, 

que tem longiquas [sic], mas tem-nas. Collecção de algas, e de animaes marinhos. Navios em 

miniatura, dentro de garrafas. Conchas grandes e pequenas. Redes diversas. Collecção de nós de 

marinha. 

Lamas - Em 4 de Outubro de 1953 (Domingo). Não estivemos na povoação, mas subimos a um 

alto, onde está uma Capella do Divino Espirito Santo, que viemos vêr, por haver discussão 

sobre a imagem da Senhora que aqui está, e veio, dizem, da Egreja da terra era, ou não, uma 

imagem do seculo IX, que dizia existir por aqui. A Capella é moderna; dentro, no centro do 

altar, uma Trindade
2248

, não notavel, mas cujo cabello é interessante; um seculo XVI, mediocre. 

A D. um S. Sebastião
2249

, seculo XV, tosco e, do outro lado, uma Senhora de madeira, de uns 

0m,60, pintada a escuro, e que deve ser, apenas, uma imagem do sec. XVII ou XVIII, sem 

merecimento. Temos, em casa, imagens d'esta proveniencia, entre as quaes ella talvez esteja. No 

local, onde se diz ter existido uma cidade romana (Vaca?) notam-se afloramentos de grossos 

muros, e restos do pavimento de uma estrada (?). 

Aveiro - De novo em 4 de Outubro de 1953 (Domingo). Nova visita à Egreja de S. Domingos, 

hoje Sé episcopal. Vêr o que se disse, em outro logar e a que pouco, ou nada, ha a augmentar, 

ou relembrar. A Senhora do Rosario
2250

, continua sendo uma imagem encantadora, pela 

sobriedade da roupagem, estofado, e posição do Menino; poderiam suprimir o S. Domingos, que 

não faria falta nenhuma. Os tectos em caixotões, pintados a oleo e à portugueza, muito delicados 

e de lindissimo efeito. A taboa da Sª da Misericordia em capella à E., sem ser maravilha, é 

muito / interessante, e merece um bom restauro. O tumulo de João de Albuquerque, passou ao 

Museo. 

Museo - Em 4 de Outubro de 1953 (Domingo. Concluiram a arrumação. Está bastante rico, em 

tecidos, dos quaes, paramentos do sec. XV-XVI, de brocado alcachofrado; grandes reposteiros 

tambem de brocado; pratas em abundancia; alguma esculptura em pedra
2251

, mas pouco 

interessante; numerosas imagens em madeira
2252

, sec. XVII e XVIII, e outras peças de egreja; 

salas completas com forro de talha dourada; e o Christo
2253

 , notavel do coro alto, do sec. XV 

(ou XIV), já sem a cabeleira de cabelo natural. Algum azulejo do seculo XVIII. Pintura, alguma 

de valor, entre a qual o retrato da Sta. Joana. 

Cedovim - Capella, em um alto, à D. na estrada de Albergaria a Velha a Vizeu. Visitada em 11 

de Setembro de 1954, com o Lobo, que diz terem-lhe contado que havia lá uma Trindade de 

alabastro italiana, mas só lá vimos imagens sem importancia, entre as quaes, de facto, uma 
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Trindade, pequena, mas sem nada de especial. A uns 16 kilometros de Albergaria, por estrada 

muito pitoresca. 

Valongo (do Vouga) - Nova visita em 11 de Setembro de 1954. Nada a acrescentar ao que se 

disse antes, da Egreja parochial. No altar-mór, de lado, uma Sta. Luzia
2254

, que não é uma 

maravilha, mas passa. Reparámos, novamente, na pia baptismal, esculpida, seculo XVI (?). Um 

pulpito, que parece ter sido um orgão, curioso, com inscripção, na parede, que diz ter sido 

mandado entregar, por D. Pedro IV, em 1834. 

Sobreiro da Arrancada - Em 11 de Setembro de 1954, com J. Lobo. Capella pertencente a um 

ser Abiul de Seabra, que a vae deixar, em testamento, a um sobrinho, um Dr. Seabra, 

conservador em Oliveira de Azemeis. N'esta capella ha algumas imagens, entre as quaes, dando 

o nome à Capella uma Senhora das Necessidades
2255

, de uns 0m,80, bem colorida, muito 

interessante; deve ser um seculo XVI. O herdeiro quer vender; resta saber se venderá a Senhora, 

separando-a do conjuncto. 

Arouca - Pela segunda vez, viemos aqui, em 6 de Setembro de 1955 (3ª feira), para vermos o 

Mosteiro, que haviamos visitado, pela primeira vez, em 1936 (vêr no volume I), aquando 

descobri, na Sala do Capitulo aquelle exemplar unico de S. Pedro
2256

, grande, do / Mestre 

Affonso, que eu quiz fazer transferir, sem exito, para o Museu Machado de Castro, o que não 

consegui, e hoje, restaurado, se acha na Exposição portugueza de Londres. Reli o que, a respeito 

d'esta imagem, havia escrito, no "livro de honra", em 1936, e deitei nova prosa, dizendo que via 

com grande satisfação etc. Encontrei aqui um irmão do Conde Ferreira, que conheci no Porto, o 

qual, apesar da minha oposição, quiz ir buscar esse sr. Doutor, medico, Manuel Rodrigues 

Simões Junior, sub-delegado, pessoa que se encarregou de vigiar o Monumento Nacional, e de o 

mostrar ás pessoas de categoria; elle proprio é collecionador, segundo me diz. Quiz 

acompanhar-nos, muito amavelmente, discursando sobre o que existe, mas com uma voz muito 

forte e abundantes gestos; e como, alem do Ferreira, nos acompanhava, tambem, um sr. tenente 

Manuel Joaquim, regente da Banda regimental de Vizeu, que parece andar estudando coisas de 

musica, por tudo isto, ainda d'esta vez a relação do que se vio, não apresenta a minucia e a 

exactidão que seria de desejar.  

O exterior do edificio continua a não offerecer grande interesse. A mesa grande de oito pés que 

eu desejei vêr concertada, está agora na galeria do Museo, à D. de quem entra. Vimos, de novo, 

a cadeira da Abadessa de que fallei em outro logar, e que é notavel, embora o estylo d'ella me 

não seja sympatico. A talha da Capella-mór não é notável; já não tem a pureza e a sobriedade de 

outras mais antigas, que temos visto. No coro de baixo, cadeiral com boa talha dourada, e 

pinturas, nas paredes, sem grande valor, seculo XVIII, talvez. À entrada, do lado D. um altar de 

bonita talha com retabulo quadrado, em pedra, representando a Senhora da Assumpção
2257

 (?), 

seculo XVI (?) colorido. À E. uma Senhora da Piedade
2258

, em madeira, de 1m,20, já atraz 

referida, seculo XVII. 

Em uma galeria à D. alguns altares com imagens, em talha dourada, sec. XVII; ao fundo uma 

Senhora da Anunciação
2259

, em madeira (?) pintada a branco, sorridente, tamanho natural. À E. 

outra / galeria, com altares em talha, na qual, ao fundo, se encontra uma Senhora das Neves
2260

, 

estofada, sec. XVII-XVIII, de 1m,50, boa e interessante esculptura. N'essa galeria, em cima de 

um banco, uma Senhora
2261

, em pedra, do seculo XVI, de uns 0m,60. Sobre o tumulo da Rainha 
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Mafalda, mantem-se a descrição já feita. A primitiva arca tumular
2262

, que está por baixo do 

altar, é muito simples, distinguindo-se, ainda, restos de pinturas. O Dr. Simões diz que a figura 

que se vê no tumulo de madeira, é uma representação artificial da Santa, porque d'ella só restam 

ossos e o mais a que ficou reduzido o corpo
2263

, quando, no seculo XVIII, a primitiva arca foi 

aberta. A parede exterior da arca em pedra, esta reduzida no seu bordo exterior, por d'ella 

levarem pó como remedio contra doenças ou, simplesmente, como reliquias. No coro de baixo, 

esqueceo dizer que, ao alto, se veem imagens de freiras
2264

, em madeira pintada a branco, sec. 

XVII, interessantes. 

No andar superior, está o Museo, mantendo-se o que ficou dito em relato anterior. A Senhora de 

mangas pendidas
2265

, bem vista, não deverá ser tão antiga, talvez sec. XVI, ou mesmo XV. Os 

relicarios são dois, um dos quaes foi para a Exposição de Londres. O S. Martinho
2266

 é um amôr, 

e o Sto. Antonio
2267

, tambem. Não pudémos reparar se ainda existiam outros santos que, no fim 

do relato anterior vêm mencionados. O tapete persa (este é-o, incontestavelmente) é uma peça, 

genero longo, magnifica. O Museo mereceria estar melhor installado. Boas portas com 

almofadas salientes, que mereciam fotografia. 

Capella da Misericordia - 

Inesperadamente, deparam-se-nos, até grande altura, ou melhor, até à borda do tecto de madeira, 

forro de azulejo, tapete, do seculo XVII, com reservas em rectangulo, com imagens de santas, 

tambem em azulejo azul e amarello. 

Em tempo: Na capella-mór da Egreja do Mosteiro, uma mesa credencia, talha dourada, 

interessante. 

Almoçamos na "Pensão Brasileira", limpa, simples e sympatica, dirigida por uma mulher, e 

servida por duas raparigas, tambem sympaticas. 

No caminho, antes de chegar ao Mosteiro, o Monumento onde / descansou o caixão da Rainha, 

quando o trouxeram para aqui. Diz o Dr. Simões que esse monumento foi deslocado do 

primitivo logar, para deixar passar a estrada de accesso. 

Tambem em tempo: uma pulseira de ouro de 0m,05 de largura, achado prehistorico. E, no cofre 

de tartaruga, do Museo, parece haver reliquias da Rainha Mafalda. 

Aveiro - Museo - Em 28 de Agosto de 1956 - Arranjos. Tudo melhor ordenado. Conjuncto 

muito rico, e interessante. O Christo
2268

 do coro alto foi restaurado, e tiraram-lhe o cabello 

natural, e como a imagem já não tinha, do anterior, corôa ou coisa que a substituisse, ficou 

incompleto. São umas luminarias estes directores de museus! Bons paramentos. No claustro 

foram postas a descoberto coisas interessantes. O guarda verdadeiramente conhecedor do que 

está exposto, e diz coisas acertadas.  

Na Egreja (Sé) em capella à E. uma Senhora do Rosario
2269

, bem estofada, do fim do seculo 

XVI, com o Menino caido sobre o braço D.. Azulejo azul-amarello, de typo raro. Faldistorio de 

metal. À D. do altar-mor um frontal de madeira trabalhada, dourado. Tumulo de 1594. 
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Oliveira do Bairro - Nova visita em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira). É esta a egreja, para vêr 

a qual nós, em outras ocasiões, chamámos o sacristão, que acabava de casar (diz o Padre, de 

agora, que já morreu). Egreja matriz. Nada a acrescentar ao já dito antes, senão que o S. 

Sebastião
2270

, embora já um seculo XVII, é muito interessante, pelos seus ressaibos goticos, e 

tamanho, que vae a mais de um metro; interessante, tambem, o estofado, apreciavel, discreto. O 

brocado vermelho do paramento é conhecido, deve ser já um seculo XVIII-XIX. 

Travassô - Nova visita, em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira). Nada a acrescentar ao 

anteriormente dito, senão que a Trindade, de madeira, a capa de asperges e o veo de hombros já 

estão em casa - Refiro-me à Egreja parochial. 

Mourisca do Vouga - Em 14 de Setembro de 1956, em casa de uma senhora, cujo nome não 

fixei (talvez D. Paula Coelho), uma Senhora em madeira, sem valor. Oratorio usual, com / seu 

Christo (lagrimas em rubi, diz ella). 

Sangalhos - Terceira visita em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira) 

Egreja parochial - Ver atraz, neste volume, e no volume I. O Christo em pedra está na sacristia, 

e não oferece muito de apreciavel. Retiradas do culto, um São Braz e um Santo Antão
2271

, em 

pedra, que poderiamos convir. A pia baptismal continua enigmatica, mas interessante. 

São Pedro - Do concelho de Anadia, diz o M. Lobo. Na Egreja parochial nada de interessante. 

Em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira). 

Sampaio, São Paio ou São Pelagio - Vêr o volume I - Viemos aqui, novamente, para vêr - 

especialmente - o pequeno São Pedro
2272

, pelo qual, d'esta vez, offereci 8.000$00, para vêr se o 

Padre se resolve. 

O São Pelagio
2273

, da frontaria continua muito interessante. 

Em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira). 

Horta - Nos meus apontamentos, encontro a indicação de, em 14 de Setembro de 1956, termos 

estado em uma capella na egreja d'esta povoação, onde teriamos observado uma Senhora da 

Conceição do seculo XVII (?). 

Aveiro - Em 27 de Setembro de 1957 (6ª feira) - Egreja de S. Domingos ou Sé episcopal - Vêr o 

que ficou escrito a fl. 38v e 39 d'este volume e no volume I. Confirma-se a opinião anterior 

sobre a Senhora do Rosario
2274

 do altar a E. do arco cruzeiro. Não vimos o tumulo de D. 

Catharina de Attayde, na Capella Mór, por estar encoberta, por detraz da cadeira do Bispo. 

Museo. Sem alteração sensivel. Está alli já, como se disse em outro logar, o tumulo de João de 

Albuquerque
2275

, boa peça de grande interesse. O guarda conta que este homem se notabilisou 

vencendo os Canarios, da Gran-Canaria. 

Grijó - Por mais extraordinario que isso pareça, apesar de ter aqui estado, com o Luiz, não 

encontro menção d'essa visita, nem no Capitulo do Districto do Porto, onde, na duvida, poderia 

estar, nem no de Aveiro, onde, segundo o mapa está comprehendido Grijó. Visita em 6 de 

Setembro de 1958 (Sabado) na vinda do Porto para a Figueira da Foz, por um desvio para o 

                                                      
2270

 Sublinhado a azul. 
2271

 Sublinhados a vermelho. 
2272

 Sublinhado a vermelho. 
2273

 Sublinhado a vermelho. 
2274

 Sublinhado a vermelho. 
2275

 Sublinhado a vermelho. 



735 

 

interior, na altura da Espanha. Nelle começamos por encontrar uma Egreja denominada de / São 

Feliz da Marinha, construcção pouco interessante do seculo XVII-XVIII. No interior, porem, no 

altar à D. do arco cruzeiro, uma Senhora do Leite
2276

, a quem chamam do Rosario, colorida, 

com aplicações posteriores, do seculo XV, de uns 0m,70, pouco mais ou menos. Tem corôa 

baixa, segundo parece, a não ser que lhe tenham cortado uma parte, porque sobre ella puzeram 

uma outra coroa de prata. O Menino está sobre o braço E. da Senhora como de costume, e tem 

uma mão sobre o peito da Senhora e a outra segurando uma ave. O corpete da Senhora é aberto 

a meio, por onde parece que sae, um pouco, o seio, que se não vê bem. Uma das mulheres, que 

estão arranjando a Egreja, diz que em tempos um Padre quiz vende-la, mas a população opoz-se, 

com toque de sinos, e o resto do costume. Nota - a pequenez da boca da Senhora. Em tempo, o 

seio da Senhora está entre dois dedos da sua mão D. Rosto formoso. No altar-mór a D. um São 

Felix
2277

, com livro e pena, bem estofado, com predominio do ouro, bôa esculptura, do seculo 

XVII, provavelmente. Altura de 0m,80 p.m. ou menos. Continuando, encontramos o grande 

edificio da Egreja do antigo Convento de frades. No claustro, a um lado, o tumulo romanico 

com esculturas lateraes, de um D. Rodrigo Sanches, filho de D. Sancho I, morto aqui perto 

(parece que existe uma Memoria no logar da morte, que não vimos). Creio lembrar-me que esta 

morte, em luta com outros, se liga à famosa Ribeirinha, amante suponho que do Rei. O 

"Portugal antigo e moderno", alguma coisa dirá a este respeito. O tumulo é um bello exemplar 

da escultura da epoca, e está resguardado por uma rede de arame, porque parece que era victima 

de propositadas deteriorações. Nas paredes do claustro, entre a parte inferior d'elle e a sua parte 

superior, bellos paineis de azulejo colorido do seculo XVII, representando santos e doutores da 

Egreja, uns ainda muito bem conservados, outros já deteriorados pelo vento e chuva, tendo 

perdido o esmalte, e mostrando o barro vermelho sobre que estava aplicado. Na Sacristia da 

Egreja, um Christo de tamanho natural
2278

, bôa escultura, de rosto e cabello bem tratados, pés na 

posição depois geralmente adoptada, isto é, um sobre o outro, sem a antiga contorsão, 
2279

/  

Districto de Beja 

Beja - Mais uma vez, vendo agora com "olhos de vêr", em 8 e 9 de Fevereiro de 1948 (Domingo 

e 2ª feira de Entrudo). Andámos bastante na cidade, mas não podemos ter a pretensão de a ter 

visto completamente, e bem. Foram percorridas as suas ruas e travessas mais interessantes, e 

bairros que ainda conservam caracter antigo, que são os de Esquivel e do Ulmo, na realidade 

interessantes, e que bem podem deixar como estão, como compensação, embora fraca, do muito 

que aqui se destruio (Vêr Guia B.N.). Os letreiros das ruas, em azulejo, e mencionando, a seguir 

o nome moderno, o antigo, e alguns d'este são saborosos, como em Evora: rua da Barbalau, rua 

da Biscaynha, travessa do Mestre e outras analogas. Vê-se que conseguiram classificar muitos 

dos restos interessantes da terra, que ainda subsistem, pondo perto pequenos azulejos com a 

indicação "de interesse municipal". Grades de janellas muito curiosas, algumas com varões 

simplesmente torcidos em helice. No bairro do Esquivel, a casa nobre dos Maldonados, hoje do 

Casimiro Guedes, enorme edificio, hoje deshabitado e que, como foi, em tempo, requisitado 

para quartel, ficou bastante damnificado. Pedra d'armas na frontaria. Podia ser, talvez, 

aproveitado para qualquer instituição de beneficencia, depois de grandes obras, apesar de estar 

mal situado. Enormes salas e salões, nos quaes existem ainda dois tectos com pinturas de feitos 

militares. 

Egreja de Santa Maria. Nartex interessante, pouco profundo mas largo, arcos em ogiva sobre 

columnas baixas (Vêr Guia), como interessante é, tambem, a abside, uma e outra restos da 

construcção, ou reconstrucção, do seculo XIV. No interior, columnas da ordem toscana, em uma 

capella da E, uma enorme arvore de Jessé, com uma Senhora
2280

 no alto, que me pareceo bôa 
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esculptura, e o conjuncto com a particularidade de ser feita "à jour", e não aplicada em 

superficie plana; do seculo XVII, evidentemente. Em uma mesa, na sachristia, uma imagem em 

pedra da senhora com Menino do sec. XIV (no "Archivo de Beja" poem-na no sec. XVI. Corôa 

rapada, o Menino sem cabeça; na mão D. da Senhora restos de uma flôr (?). É alta, de uns 

0m,80, mas pouco perfeita dentro do seu estylo. Era da freguezia de Sta. Maria de Colos, 

concelho de Odemira, tendo vindo / para uma qualquer exposição; como está aqui ha bastante 

tempo, é natural que venha a ficar no Museo. Junto à Egreja, a Torre do Relogio, com uma 

cabeça de touro, o animal heraldico da cidade. 

Museo Municipal. Muito fallado e, realmente, tem de quê, porque bastava a abundancia dos 

azulejos hispano-arabes, para lhe dar nome. Para o installarem, aproveitaram o pouco que 

restava do convento da Conceição, ou seja o claustro a egreja e pouco mais (Vêr Guias para a 

descripção geral). Apesar de ser 2ª feira (9 de Fevereiro) estava aberto, e guardado por um 

velho, muito alentejano, que, quando se refere a coisas do passado arabe ou gente d'essa epoca, 

os chama sempre "da mouraria", muito classicamente. Reuniram aqui tudo, o muito que tem 

aparecido ou ficou de demolições anteriores de todos os periodos historicos de Beja, assim 

como muita coisa da prehistoria; ha catalogos parcellares das collecções, que mostram bem a 

riqueza do recheio. Como imagens, pouco se vê: na egreja na parede interior, em misula de um 

altar de madeira e talha, um S. Sebastião
2281

, em pedra, que é um excellente exemplar do seculo 

XV, de 1m,00, do typo usual mas muito perfeito e postura discreta. O "da Moirama" acha que 

lhe falta uma tanga, como elle proprio diz, e não fica muito convencido quando o dissuadimos 

d'isso. Em um outro altar, um de madeira
2282

 do seculo XVII, ou, talvez, com ar um tanto de 

gotico estrangeiro. Na casa do Capitulo, em arco solio, um Christo
2283

 em madeira, seculo XV 

com certeza, provavelmente o primitivo da Egreja, mas que para alli mudaram por qualquer 

conveniencia, porque se vê, claramente, pelos dedos partidos, que foi forçada a sua collocação. 

Muito interessante, talvez 1m,80, pintado a branco esverdeado, o corpo, acima da cintura, um 

tanto torcido para a sua D., saio em grandes saliencias, estreito, laço chato à D. Um bom 

exemplar, pelo qual parece que ninguem deo.  Uma Senhora
2284

 das Dôres 

(fotografia no Archivo de Beja), de uns 0m,70, bem estofada, seculo XVIII, bonita peça; e em 

prata, um S. João Baptista e S. João Evangelista, interessantes, bem vestidos, sobretudo este 

ultimo, de um brocado Luiz XIV, muito rico, em ouro, ou prata dourada. Dois curiosos andores 

com suas varas de prata e outras armações, tambem em / prata, com imagem d'aquelles dois 

santos. Alguns paramentos, pouco notaveis, e um grande pano de armar de veludo italiano, 

vermelho, com florões em relevo, diz "o da Moirama" que, por falta de tapete servio a este fim, 

quando aqui veio o Carmona. Em todo o caso, entre os paramentos, porque tambem o é, deve 

mencionar-se um frontal de altar de brocado vermelho alcachofrado, do sec. XV ou XVI, que é 

uma peça grande, muito bem conservada, notavel. A certa altura do percurso, uma porta 

acharoada a vermelho, esculpida, de bello efeito. A Casa do Capitulo é revestida de azulejos 

hispano-arabes, parte dos quaes a deteriorar-se pela humidade, e que ninguem pensa em 

proteger d'esta má influencia. Em uma outra sala, uns quadros, interessantes exemplares de 

azulejos mourisco-bizantino, alguns muito raros e, talvez mesmo, unicos, mas devo dizer que a 

nossa collecção, embora lhe faltem alguns exemplares raros d'aqui, não é inferior a esta, em 

qualidade. Profusão de azulejos da mesma especie no claustro. Muitos instrumentos 

prehistoricos, uma espada visigotica, outra dos tempos de D. Diniz bem conservada, pedras e 

outros restos romanos, visigoticos e arabes. 
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Quadros de valor; um Ribera e outros da sua escola, duas cabeças em claro escuro, e varios 

outros em que não reparei muito. A janella da Soror Mariana é sempre comovedora (Vêr Guia). 

É evidente que este Museo teria ainda muito que pormenorisar, mas seria, para nós, necessario 

muito mais tempo do que aquelle de que disponhamos. 

Sé - Egreja de Santiago preparada para aquelle fim. Vê-se que foi objecto de uma limpeza e 

restauração geral, mas bem feita e sympatica. Reedificada em 1590, pelo Mestre João 

Rodrigues, diz o "Guia"; interior de belas proporções, de tres naves, com 6 vãos e columnas 

doricas. Numerosos quadros, que tambem sofreram limpeza e restauração, e que, não sendo 

notaveis, são agradaveis. Na Capela da D. uma Senhora
2285

 em madeira, Sª do Calvario, pela 

posição das mãos, de uns 0m,50, estofada com predominio de ouro; interessante. Na Capella do 

SS. na D. alta, azulejos do seculo XVII, de typo ovulos, amarello, pouco comum. Pesadas e 

horrorosas cortinas de velludo vermelho, antigo, bordadas a ouro em relevo, ricas, e eguaes na 

Capella que faz frente a esta, do outro lado. O arco cruzeiro apresenta-se / guarnecido, tambem 

com o mesmo tecido. Na Capella-Mór, duas mezas de pernas curvas guarnecidas a pintura a 

côres e dourados, do typo classico das mezas lateraes d'estas Capellas. 

Hospital - (Vêr Guia). Interessante, de facto, o ter sido construido no seculo XV já para este fim. 

É sempre desagradavel, para mim, a visita a um hospital, mas a enfermaria, de que o Guia falla, 

de duas naves, é, realmente, notavel. O que se não comprehende é que o edificio continue a ser 

aproveitado para aquelle fim, porque se não presta a elle, e não permitte a installação das 

disposições exigidas, presentemente, de um edificio d'esta especie. Estou vendo, n'esta grande 

sala, uma "escola de arte aplicada", mas nunca uma enfermaria. 

Castello e Torre de Menagem (Vêr Guia). A subida até ao ultimo eirado cança [sic] um tanto, 

mas a vista que d'elle se disfructa é, de facto, soberba. É hoje "monumentos nacional", e as salas 

dos diversos pisos estão bem arranjadas. Curiosissima a campa em basalto (?) de um cavalleiro 

de nome conhecido, mas que não retirei, cuja figura se acha gravada sobre ella. Não me parece 

que seja trabalho nosso, antes hespanhol. A data, 1507. Foi encontrada não longe da egreja de 

Santiago, aquando do arranjo de uma rua (!). No recinto do Castello, um pequeno museo militar, 

do genero do de Bragança, com pouco que vêr. 

Egreja do Pé da Cruz. Falta de conservação, porque ha uma questão a proposito d'esta Egreja, 

em frente da Sé (ou do Salvador), segundo parece. Toda ella, muito interessante. Forro de 

azulejo sec. XVII, typo pinha (maçaroca, dizem elles), de alto a baixo, perfeitos e bellos. A 

Capella-mór de uma grande riqueza em talha dourada, desde o arco triunfal, cujo fecho com 

Anjos é lindissimo, até ao fundo do recinto. Duas grossas columnas de cada lado, no meio o 

sacrario com dois Anjos a ladea-lo e cobrindo-o com as azas, que offerecem tons agradaveis de 

vermelho sobre o ouro. Dentro, e no alto, um camarim isolado, de seis columnas em talha com 

um pequeno altar à frente. Conjuncto adoravel. 

Ermida de Santo André, como a de S. Braz, em Evora. Fechada, mas parece que não tem nada 

dentro. Restaurada pelos M. Nacionaes. /  

Faltou, ainda, vêr varias coisas interessantes. De resto, Beja necessita de uma nova revisão 

geral, porque, apesar muitas, e extensas barbaridades que n'ella se teem comettido, continua 

sendo, tanto sob o ponto de vista historico como artistico, muito notavel. 

Beringel. Em 9 de Fevereiro de 1948 (2ª feira de Entrudo). Villa agradavel, muito alentejana, na 

estrada de Ferreira a Grandolla e a Alcacer do Sal, por onde viemos. 

Egreja matriz. À D. da Capella-Mór, a campa de Dom Pedro de Souza, conde do Prado, filho de 

Dom Ruy de Souza e de sua Mulher, Dona Branca de Vilhena, 1555. Não encontrei a sepultura, 
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de que falla o Guia, dos Paes d'este Dom Pedro, mas pareceo-me vêr, mais classica, à E. uma 

Capella fundada por elles, segundo lapide n'ella existente. Discordancia com a Amelia, que 

affirma que a lapide relativa aos Paes estava na mesma capella do Dom Pedro, na parede. Vou 

escrever ao Padre, para desfazer a duvida. 

Capella de Santo Antonio, sem nada de interessante. 

Ferreira do Alentejo - No mesmo dia 9 de Fevereiro de 1948. É a segunda vez que aqui venho, 

sem menção, é claro, de aqui ter sido dado à luz. A casa em que nasci, e o pequeno Ernesto, 

nascido antes de mim, e morto, abriga hoje uma farmacia (Fialho); lá está a lapide 

comemorativa de alli ter nascido meo Pae. Casa terrea, então, muito menos corrida, ainda, do 

que agora, e que muito havia de impressionar minha Mãe, habituada à Lamaroza e às grandes 

casas de Coimbra. Esta pequena casa relembra toda uma vida de desillusão, de tristeza, de 

dedicação e de persistente cumprimento dos seus deveres, por parte da minha Mãe. 

Egreja matriz. Onde fui baptisado, não longe d'aquella casa em que vim ao mundo. O 

Baptisterio não é já onde diz o Guia, mas lá está, ainda, a capella artesoada, unica de interesse. 

Na Capella-Mór, à E. na parede, a campa de João de Souza e de sua mulher, com dois escudos 

em uma mesma moldura, com inscripção gotica. Um dos escudos é Vilhena. 

Egreja da Misericordia, restos do seculo XVI. 

Ferreira necessita ser vista mais de espaço. 

Castro Verde. De passagem para o Algarve, em 10 de Fevereiro de / 1948. 

Egreja matriz. Larga e magestosa egreja de uma só nave. O tecto com pintura do sec. XVIII; no 

centro Christo crucificado, aparecendo a D. Affonso Henriques; à roda, flores volutas etc. 

Paredes revestidas de azulejo azul e branco com golfinhos, de 1715, diz o Guia. Acima do 

lambris, ainda azulejo da mesma côr com motivos diversos, e no alto paineis commemorativos 

da batalha de Ourique, em azulejo, tambem. Vãos das janellas com azulejo mesma côr, grandes 

albarradas, altamente decorativas, e cruz de Santiago. Sobre a porta de entrada (?) escudo com a 

espada de Santiago dentro de uma corôa de louros. Altares lateraes do cruzeiro, planos com 

nichos para reliquias. 

Egreja das Chagas. Um pulpito em talha dourada, barroca. No alto do arco triunfal, um escudo 

portuguez muito bem delineado, em madeira, e outro com Affonso Henriques vendo o Christo 

crucificado. Na frontaria, um escudo portuguez bem desenhado. Revestimento de azulejo de 

figura solta. 

Almodovar - Na mesma data, e mesmo percurso. Egreja matriz de columnas da ordem toscana, 

muito altas, em tres naves. Nada de interessante. Na Praça da villa, uma janella manuelina em 

granito. Aqui está, tambem, o Café Alliança, onde se pode almoçar. Quando estavamos em 

frente da Egreja, vimos, namorando, em uma janella baixa, uma rica moça, a qual, mais tarde, 

tornámos a vêr a caminho do Café, e que era a filha do dono da casa. Anquinhas descambadas, 

feição que aparece muito por aqui. 

Desenho de pavimento, que eu vi em qualquer parte do Alemtejo, em tijollo. 

  / 
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Districto de Faro 

Loulé - Visitado em 11 de Fevereiro de 1948 (4ª feira). Chaminés interessantes, como em 

muitas outras povoações do Alemtejo e do Algarve.  

Egreja de São Francisco, na portaria, Armas portuguezas 

Egreja matriz - Portico ogival. Muito ampla no interior, 3 naves separadas por arcos ogivaes de 

uma nobre simplicidade, capiteis de motivos vegetaes. Na E. alta, uma imagem de S. Braz
2286

 

em madeira, que o Guia diz ser do seculo XVI, por a ella se ter referido um visitador d'essa 

epoca; de uns 0m,90, decorada. Retabulo em talha a cores diversas. A imagem não tem grande 

interesse, como esculptura. Na E. baixa, a Capella de S. Miguel. A imagem do Santo não vale 

nada, mas é notavel o revestimento interior em azulejo azul e branco, no qual aparecem, de onde 

em onde, elementos de figura solta com o S. Miguel em azul e amarello, pesando as Almas, e 

estas entre chamas. Tecto artezoado em uma outra Capela da D. baixa. O arco da capella de S. 

Braz, ogival, lavrado, com grande riqueza decorativa; sobre elle a cruz de Santiago. 

Egreja da Misericordia, em que não entrei. Portico manuelino, com pinaculos lateraes 

retorcidos. Em frente um cruzeiro do seculo XVI, com o Christo de um lado, e a Senhora do 

outro. É monumento nacional, mas não muito notavel. 

Convento da Graça, de que vi só a portada manuelina. Dentro, no edificio do convento, 

aproveitado para residencias particulares, dizem que ha restos de arquitectura interessantes. 

O Carnaval é celebrado em Loulé, com festas afamadas, batalha de flores, e arcos 

ornamentados, de que vimos ainda uns. 

Villa Real de Santo Antonio - Vê-se que foi uma povoação feita ad hoc, pelo traçado 

geometrico e a feição dos edificios. A Praça Marquez de Pombal, um tanto à maneira do Rocio, 

com construcções pombalinas, amansardadas, à maneira da Baixa. Nos quatro angulos, 

delinearam elles, e construiram, edificios eguaes, que são de um curioso effeito, mas a Camara 

já consentio que um d'elles fosse alterado. A Burrice nacional é illimitada e incontestavel! 

Castro Marim - Visita n'aquelle mesmo dia 11 de Fevereiro de 1948 (4ª feira). Um pequeno 

Museo, em que o Secretario / da Camara tem reunido tudo o que de antigo lhe tem aparecido. É 

bom que existam ainda d'estes entusiastas, porque se salvam, assim, designadamente em terras 

de numerosos, necessarios, compradores, vestigios d'elles que, de outra maneira, se teriam 

perdido. Sem tempo para examinar o que o Museo continha. 

Castello - Vêr o Guia da B. Nacional. Ha aqui, alem d'este, um Forte, mandado construir por D. 

João IV, mas que não visitei. Andáram aqui os Monumentos Nacionaes e, diz ate, o empregado 

da Camara que me acompanha, e me trata do "Senhor Ministro", que o Baltazar de Castro tirou 

d'aqui uma porta de madeira, muito antiga, que elle disse mandaria repor, de novo, mas não 

repoz. O que seria, e onde estará? Dentro do recinto do castello, um outro rectangular, mais 

pequeno, que se diz ser o "dos mouros", e dentro do qual o nosso guia cria ovelhas, que tem 

farta comida em horas de que todo o recinto está cheio. De uma especie de minarete, linda vista 

sobre o Ayamonte hespanhol, enorme montado de casas brancas. Da Egreja de Santiago, de que 

falla o Guia, nada resta já de apreciavel. 

Egreja de Nossa Senhora dos Martyres. A matriz da terra, porque suponho que haverá uma ou 

outra pequena capella nos arredores. Não é antiga, na sua fase actual, mas deve ter havido aqui, 

ou em outro logar, uma egreja antiga de onde devem ter vindo as imagens que aqui se 

observam. A minha primeira ideia foi saber do Anjo da Anunciação
2287

 em que me fallara o Dr. 
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Gomes da Costa. Lá está, de facto, no Baptisterio, sobre um pedestal, que suponho ter sido 

mandado fazer pelo Prior actual, um padre novo e explicativo. De uns 1m,20, bastante differente 

do typo usual do seculo XIV, que estamos habituados a vêr. É, talvez, obra de Diogo Pires, fim 

do seculo XV, ou principios do seculo XVI. Cabello de ondullado largo, sujeito por uma guita, 

com roseta à frente; da mão E. pende a costumada fita com os dizeres usuaes, talvez um tanto 

como de fantasia; e a mão D. é postiça, não se sabendo, portanto, o que faria, o que é pena. 

Veste bem lançadas, com ablusado conhecido. Repintado em parte. Não é uma maravilha de 

imagem, / mas, assim mesmo, muito interessante. No Altar-mór, em maquineta, o orago, a 

Nossa Senhora dos Milagres
2288

, sobre a qual o Padre me deo um folheto impresso em que se 

falla dos muitos milagres da imagem. É de madeira, de uns 0m,90, ricamente estofada, mas 

talvez já com retoques modernos. Está dentro de uma maquineta, o Menino sobre o braço 

direito, e assenta sobre cabeças de anjo; a roupagem reune-se em tufo sobre o ventre, o que dá à 

imagem uma feicção muito especial. Deve ser uma peça hespanhola, do seculo XVI, que me faz 

lembrar, vagamente, outras que vimos durante a nossa viagem por Toro e outros lugares. 

Em uma capella, à E. uma Senhora da Encarnação
2289

, de uns 1m,40, em madeira, erecta (como 

aquella outra), vestes em grandes pregas verticaes, toda dourada. A mão D. da Senhora sobre o 

peito, a E. sobraçando o manto. O rosto um tanto desfigurado pela pintura. Deve ser, tambem, 

um seculo XVII, talvez hespanhol. 

Tavira - Já aqui tinhamos estado em 10, mas voltámos em 11 (de Fevereiro de 1948), porque 

d'aquella vez, tinhamos gasto o tempo de que dispunhamos em procurar o mar, sem o encontrar, 

como era, de resto, natural. O Guia chama medievaes às arcarias da Praça da Republica, que o 

não são, como o não é a cabeça esculpida em uma das columnas e que dizem ser a de D. Paio 

Pires. O Castello sofreo arranjo, mas não é notavel, apesar de datar da ocupação arabe. 

Egreja de Santa Maria do Castello - Vêr Guia. Portada ogival; no interior, de 3 naves. 

Reformada em 1645, data que encontro em um lavabo; uma inscripção no frontal de um altar 

tem a data de 1588. Na Capella-mór, à D. uma lapide annunciando que estão alli os ossos de 

sete cavalleiros mortos aquando da conquista da villa em 1242; cruzes de Santiago, de forma 

muito especial e vieiras. São cruzes com os quatros braços eguaes a a este que fica desenhado. 

 

Na mesma capella-mór, do outro lado, a sepultura do Mestre Dom Paio Pero Correia, morto em 

1275, com inscrição do seculo XVIII. Na E. baixa, a Capella do Senhor dos Passos, com 

artezoado manuelino e revestimento de azulejo do seculo XVII, aplicado, com graça, mesmo no 

oculo de comunicação com outra capella; em huns dos fechos da abobada o escudo de 6 

arruelas. 

Egreja de Santiago - Na capella da E. alta, uma imagem em ma/deira, de Senhora sentada. A 

mão D. sobre o seio, como que a preparar-se para dar de mamar ao Menino, o qual está deitado 

sobre o braço e mão E. da Senhora. Estofada, talvez com retoques. Bôa esculptura, talvez ainda 

do seculo XV. Assenta sobre um anjo de azas abertas. Chamam-lhe Senhora da Franca
2290

. 

Silves - Visita em 13 de Fevereiro de 1948 (6ª feira). Vêr Guia, para as informações de ordem 

geral. Não nos demorámos na parte baixa, e na da encosta do monte, porque o Guia diz que 

pouco resta de interessante; fomos, por isso, direitos à parte alta onde está o Castello e a Sé. 

Sé - Interessantissima e, apesar de todas as alterações introduzidas no decorrer dos seculos, e do 

restauro dos Monumentos Nacionaes, um dos restos mais notaveis que temos encontrado. A 
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pedra com que foi construida, o grés ruivo da região, dá-lhe um aspecto desusado, muito 

original. Tres naves, separadas por arcos ogivaes; alguns tectos artesoados, da capella mór e 

transepto. Por detraz do altar (novo) romanico, sobre um pedestal, uma Senhora da 

Conceição
2291

 em pedra, de 1m,80, cavada na parte posterior. O Menino, um tanto virado à 

frente, agarra com as duas mãos, e pelas azas, uma ave, e tem, feição original, uma parte do 

corpo coberta por um pequeno manto. Está sobre o lado E. da Senhora, que o segura por baixo 

com a sua mão E.; a D. da Senhora pegando nos pés do Menino. Os cabellos da Senhora, 

ondeados; o corpete como a de Ourem, do Museu Machado de Castro; panejamentos de tunica e 

de manto muito mais movimentados dos que os das imagens de Leça da Palmeira e da 

Esperança; as conhecidas mangas em harmonio, menos pronunciadas. Estofada. É imagem de 

Mestre Diogo Pires, mais perfeita e atraente do que aquellas duas do mesmo, a que acima me 

referi. Desconhecida do Reynaldo Santos. Tumulos e campas interessantes: na capella-mór à E. 

um tumulo de bispo, com flores de liz na cobertura; em frente do altar-mór a campa do 

enterramento provisorio de D. João II (morto em Alvor); do Bispo D. Fernando Coutinho, 1558; 

outra que diz: "Esta esmola de repouso é para honrar os trabalhos d'este mundo" Bariandiz, 

escudeiro do Cardeal D. Affonso, filho de el-rey D. Manuel e escrivão dos orfãos d'esta cidade e 

seu termo e sua mulher Izabel / de Mascarenhas, o qual falleceo ao _____ do mez de_____ de 

15 e__". Esta campa fica em frente da capella das Almas. Outra campa de "Aqui jaz Egas 

Moniz Telles, 1581". Na entrada lateral do edificio, de um e outro lado, dois tumulos; um 

d'elles, é de João do Rego Gastão de Havilha e sua mulher Violante de Gusmão - 492 -. Capiteis 

e figuras das bases das columnas, que formam as naves, muito interessantes. Na sua posição 

eminente, perto do Castello, tambem de grés ruivo, os seus arcos interiores em ogiva, de uma 

encantadora simplicidade, os seus tumulos, e tudo o mais que ella invoca, esta Sé é, sem duvida, 

uma das mais interessantes do Paiz. Entre os paramentos, casula e duas dalmaticas de velludo de 

seda lavrado e com alcachofras (sec. XV?). 

Da Egreja da Misericordia, só vi a janella manuellina, indicada no Guia; a chave ausente. 

Castello. Em reconstrucção (Vêr Guia). Deve ter sido fortissimo e difficil de escalar. Uma das 

cisternas está aproveitada para deposito de agua, que para ella é elevada, alimenta a cidade; uma 

outra, profundissima, pelo tempo que leva uma pedra a attingir a agua que ainda se conserva no 

fundo d'ella. Trouxeram para junto da Sé, a chamada "Cruz de Portugal", cruzeiro quinhentista, 

bastante estragado, de que o Guia inscreve a fotografia. Na parte baixa e a Oeste da cidade, a 

Capella da Senhora dos Martyres. De interessante, o arco triunfal e o artezoado da Capella-Mór 

e, ainda campas de marmore, tendo em relevo espadas e escudos. 

Sagres (Ponta de_). No mesmo dia 13 de Fevereiro de 1948. O barulho do mar entrando pelas 

cavernas, ou melhor, o do ar saindo pelas aberturas do solo, é impressionante e, em ocasião de 

temporal, deve mesmo ser terrifico. A Rosa dos Ventos está resguardada, a toda a volta, por 

marcos ligados por correntes, impedindo-se, assim, que acabe de ser arruinada pela passagem de 

veiculos. As velhas construcções não apresentam vestigios da epoca que lhes atribuem, a do 

Infante. Em um Capella, campas de 1598, 1662 e 1627. No fecho do arco interior, uma pequena 

rosa e dois anjos a segura-la. 

Cabo de S. Vicente. Muito interessante pelo que evoca, mas nada resta de interessante, porque o 

pouco que ainda existia foi arrazado quando construiram o farol. Não vi a ermida da pequena / 

fortaleza (arruinada) da Belixe (Vêr Guia). 

Villa do Bispo - Em 13 de Fevereiro de 1948. No caminho para Sagres e Cabo de S. Vicente. 

Egreja: nada de interessante. 

Rapozeira - Idem. Na Egreja, frontal de madeira, pintado; arco cruzeiro redondo manuelino, 

portico do mesmo estylo. 
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Nossa Senhora da Guadalupe - Mesma data. Vêr Guia, que lhe chama um exemplar romano-

gotico, "armas no genero", datando do sec. XIII. E, realmente, vir encontrar uma ermida 

romanica para estes lados. O atrio coberto foi suprimido pelos "Monumentos Nacionaes". 

Notam-se uns capiteis caras cujo pescoço ostenta uma especie de godilho como as usadas no 

seculo XVII (!); uns fechando com formas rasas de bichos (?). Na parede da D. duas frestas 

ogivaes, que são dois amores. No altar uma Senhora da Guadalupe
2292

 de madeira, sentada, de 

0m,80. Menino sentado sobre o joelho E. da Senhora, virado à frente, e com o braço D. ao alto. 

Deve ser um seculo XV tosco, ou, mesmo, uma imitação posterior de imagem mais antiga. 

Colorido tosco. Fazem-lhe promessas, e tem já dois cordeirinhos. Na Sacristia, um Christo tosco 

de 0m,60, antigo, sem duvida, mas menos do que parece; saio com laço à D. 

Perto uma amendoeira de que cortei um pequeno ramo. 

"Luz de Tavira" - Mesma data. Descemos à praia, mas não vi a Egreja. 

Faro - O Guia da B. N. faz-lhe referencias pouco agradaveis. É verdade que, em 

monumentalidade, e em outros vestigios do passado, se não pode comparar a outras muitas 

cidades do paiz, o que não admira por ter sido assolada de assaltos, terremotos, mas não deixa 

de conter restos muito interessantes. É notavel n'ella a grande abundancia de casas nobres dos 

seculos XVII e XVIII, grandes edificios, de grande imponencia, com longas series de grandes e 

senhoriaes janellas. No Paço Episcopal, antigo, noto que as coberturas do edificio se fazem à 

maneira das casas de Loanda com armação em quatro agoas especial para cada sala. Grades de 

sacada interessantes, em numerosos edificios, algumas com simples hastes retorcidas em helice; 

outras com a quebra a certa altura,  base / e sobindo assim . 

Sé - Visitada em 12 de Fevereiro de 1948. Apesar do que diz o Guia, é um monumento ainda 

muito interessante, embora a parte antiga esteja muito incompleta. Interior da renascença 

quinhentista com tres naves de quatro tramos divididas por columnas doricas. Na Capella da E. 

alta, com arco redondo e tecto artezoada, azulejo do sec. XVII, polycromo, em todos os espaços 

disponiveis; do outro lado, em parallelo, outra capella com a mesma arquitectura e decoração. 

N'aquella primeira capella uma Senhora da Conceição
2293

, em madeira, imagem notavel que 

lembra, no estofado e decoração geral, dourados etc, a Senhora dos Milagres, de Castro Marim. 

Tem, talvez, 1m,30, erecta, rosto expressivo, boca delicada, cabello caido aos lados. O Menino 

está deitado sobre a D. da imagem, um pouco voltado para fóra, sustentado pelas duas mãos da 

Senhora, a D. por debaixo do tronco, a E. por debaixo do resto do corpo. No panejamento, nota-

se o mesmo entufado de tecidos sobre o ventre, e alguns lises goticos, mas deve ser uma 

produção já do seculo XVI, talvez de origem hespanhola. O conjuncto d'esta Capella, com a sua 

imagem, que é o orago (crescente sob os pés), é deveras notavel. Na Capella do Santissimo, à E. 

da Capella-mór, um lambris de madeira, em talha baixa de volutas, florões e cachos em tons 

verdes, interessante. Na Capella-mór, boas telas com os Apostolos, parece que o Vieira 

Portuense andou pintando por aqui: Na Capella das Reliquias, à D. da Capella-mór, majestoso 

tumulo, em marmores, do Bispo D. Antonio Pereira da Silva. Em uma capella da D. a meio, 

uma grande maquineta em talha, como outra que vimos por estes lados, isolada do resto da 

Capella, cujo forro é, todo á roda, de talha, tambem do seculo XVII. Anjos bem feitos, e bem 

estofados sustentam, em toda a volta, a cobertura da maquineta. Conjuncto de excellente 

composição, que bem merecia ser reparado em um ou outro logar. No fecho da guarnição em 

talha do arco, uma tela da Senhora das Dores, que me pareceo bôa pintura, embora um pouco 

estragada já em um canto. Na Sacristia, à entrada, reposteiro com as armas do Bispado: 4 

quarteis de crescentes e folhas de figueira, encimadas por corôa de louro. Em uma parede, já no 

interior, uma especie de oratorio com duas / portas, e pintura em toda a superficie; grande mesa 
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de pesado pau santo, de pés trabalhados em caneluras circulares, em dois andares, como nunca 

vi; arcaz tambem de pau santo, pesado, forte. 

Na egreja, orgão, que parece completo, em madeira, acharoada a vermelho.  

O atrio do edificio abre-se, à frente e aos lados, em tres arcos ogivaes. O portico interior mais 

trabalhado. Interessante, o conjuncto da fachada com a sua torre de Affonso III. Na parte 

exterior do edificio, à D., embebida n'ella, uma pedra tumular que diz, sem respeitar as 

abreviaturas e a ortografia: "A Sepultura de Lopo de Faria, que deixou a está Sé a sua horta, 

com cinco officios perpetuos - falleceo em 1581." 

Egreja de ao Pé da Cruz. Nada de interessante, à excepção do alpendre das trazeiras do edificio, 

com um Crucifixo em azulejo azul e branco, do sec. XVIII. 

Santo Antonio do Alto-Admiravel panorama do alto do mirante; nota-se a enorme extensão dos 

terrenos a descoberto das agoas; é evidente que se está produzindo um açoreamento [sic], que ha 

de vir a augmentar, consideravelmente, o litoral. 

Pequeno Museo Antoniano, com algumas pequenas imagens populares, uma d'ellas envolvida 

por uma fita prata, pela mulher do Fialho, aquando de uma operação. Ceramica do Centenario 

do Santo e outra. Na Egreja, algum azulejo azul e branco, de volutas, do sec. XVII. Lousa de 

1640. 

Egreja de S. Pedro. Alguns azulejos do sec. XVII, de typo interessante, em lambris. Não vimos 

os celebres paramentos do sec. XVI, de que falla o Guia (uma casula, duas dalmaticas e uma 

capa de asperges, em velludo vermelho, com bordados a ouro), por não estar o sachristão. 

Egreja do Carmo. Interessante, a talha do Altar-mór. Nas dependencias, uma Capella dos Ossos, 

coisa deselegante e macabra, como em S. Francisco de Evora. 

Senhora da Assumpção, de que só resta o claustro, de 1543, agora comprado por uma fabrica de 

cortiça, e cujos arcos estão, alguns, entaipados, para melhor (!) aproveitamento do local. Coisas 

nossas! Vêr, no Guia, o desenho de uma parte do mesmo claustro. /  

Egreja de S. Francisco. O antigo convento foi aproveitado para quartel. A egreja, que é uma 

reforma do seculo XVIII, é interessantissima, e deveria ser considerada "monumento nacional". 

Forrada, nas paredes e mesmo sobre a abobada de berço da Capella-mór, de azulejo azul e 

branco com passagens da vida do Santto; no centro da abobada, painel da Coroação da Virgem 

em côr de vinho e amarello, de bôa composição e desenho, particularmente apreciavel. A 

Capella mór é muito grande, ou seja, funda e imponente; obra de talha notavel; no arco cruzeiro, 

no alto, uma especie de tribuna ou varandim. No corpo da egreja, mais abaixo, novo arco 

revestido, tambem, de talha, de forma que a vista da egreja, tomada debaixo d'esse arco, para o 

lado da porta principal é qualquer coisa de deslumbrante. Haveria que proceder a restauros, 

porque a propria parte que confina com o painel da Coroação está coberta por azulejo que não é 

d'alli, ou foi mal recolocado. Na parte da egreja, do lado da porta principal, telas grandes, sendo 

a da D. de Mercello Leopardi, assignada, com logar e data: 1792 - Roma. 

Museo Municipal - Relativamente pobre. Restos diversos de successivas civilisações: Objectos 

da prehistoria e romanos, uma sepultura romana, com o seu esqueleto, na qual se encontraram 

uma pequena garrafa e copo de vidro, e duas moedas de Tiberio. Muito interessante a campa do 

capitão-mór Manuel de Figueiredo Mascarenhas, o "Manuelinho", de marmore amarello 

torrado, com a figura do sepultado; pareceu-me hespanhola. Pedras armoreadas. Uma corrente 

com duas argolas, nas pontas, diz-se que foi encontrada tendo em cada argola, o resto de perna 

de um corpo humano. Dois frontaes em pano pintado; azulejos diversos, sendo os hispano-

arabes de padrão que eu não conhecia, e que nem mesmo existem em Beja, no Museu. Telas de 
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Vieira Portuense. Imagem, em alabastro de S. Bartolomeo
2294

, tendo sobre o braço a propria pele 

com a figuração dos proprios pés e mãos. 

Estão aqui os ferros da picota de Silves.  / 

Districto de Portalegre 

Elvas - Visita em 17 de Agosto de 1949 (4ª feira). Entrámos, de Pousada, pela porta chamada de 

Olivença. 

Museo Archeologico- Installado no chamado edificio do Collegio, ao lado da egreja do 

Salvador, entra-se debaixo de um alpendre azulejado a azul, a que o Guia faz referencia. 

Pequeno Museo instalado em espaço restricto, ao lado da Livraria Municipal, onde alguem de 

bom gosto, teve a ideia de reunir, em situ, algumas (ou todas) as especies raras da casa. Alli se 

veem diversos incunabulos, e entre outros livros, os "Colloquios dos simples e drogras da India 

do Garcia d'Orta, que era d'aqui natural. 

Diversas secções, onde se veem objectos interessantes das epoca pre-historica, pré-romana, 

romana, etc. Um grande pote de barro, de Campo-Maior, datado de 1829, e um enorme baú 

coberto a couro, de dimensões desusadas, curioso. Alguns azulejos, mas menos do que eu 

esperava. Algumas imagens muito interessantes: Um S. Vicente
2295

, de madeira, de uns 0m,90 

estofado, com seu navio na mão direita, cara de pensador de certa edade, e não de menino como 

o nosso da livraria; bella imagem do seculo XVI. Um S. Miguel
2296

, de 0m,60, em madeira, 

curioso. Uma Senhora do Manto
2297

, grande imagem de 1m,10, talvez hespanhola com seu 

manto fechado, como as imagens que temos d'essa origem. Dois baixos relevos com o cavalleiro 

das Armas de Elvas, em quadrado, um d'elles do sec. XIV, creio eu. Uma Senhora dos 

Martyres
2298

, de uns 1m,30, pesada pedra classificada sec. XIII, mas que é uma renascença 

imitação, sem merecimento artistico. Uma outra
2299

, sem grande arte, de cerca de 1m,10, 

classificada do sec. XIV, esguia e um typo definido, do genero das que nós chamámos 

"senhoras de Castello". E, ainda, e é a peça de estatuaria de maior valor que aqui encontrámos, 

um Santa Maria dos Açougues
2300

, que era a principal da antiga egreja maior, hoje sé. Esta é 

uma Renascença muito pura, do genero das Senhoras de bandós, que esta tem muito bem 

desenhados, de camiseta e avental, do genero de al/gumas que temos e de outra que existe em 

uma das egrejas de Pombal. O Menino olhando um pouco para fóra, corôa cortada, 

panejamentos bem concebidos. É um exemplar caracteristico d'este genero de imagens, de 

grande perfeição; falta à Senhora a mão direita e ao Menino tambem. Altura de 1m,25. Este 

Museo poderá servir de exemplo pela boa arrumação, limpeza e cuidados do guarda, a muitos 

outros da Provincia. 

Egreja do Collegio. Segundo parece (vêr Guia) é fundação do seculo XVII, no logar de uma 

ermida dos cavalleiros de Santiago (parochia do Salvador). Edificio entregue a frades carmelitas 

hespanhoes, de clausura. No coro, distinguindo-se mal do pavimento da egreja, um Christo em 

madeira
2301

, da classe dos archaicos, muito caracteristico, que dizem ter vindo para aqui "do 

Salvador" (antiga egreja anterior ao sec. XVII na propria ermida de que acima se falla?). De 

cerca de 2 metros, rosto argentino, um pouco caido, cabellos naturaes implantados, braço 
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quebrado , tronco saido á frente, anormal disposição das costellas, saio 

que, no corte, daria esta linha , a parte media mettida entre as pernas, pés cruzados, um 

sobre o outro. Do typo de um dos Christos de Ourense, o da capella da esquerda. É, sem duvida, 

uma imagem do seculo XV, ou mesmo XIV. Na sacristia tres quadros grandes, que a Amelia 

atribue ao Morales, embora eu tenha minhas duvidas, e, ao alto, na parede, um frontal grande 

com as conhecidas guarnições bordadas, do seculo XVI. 

A Amelia lembra-se de ter visto em um dos altares do arco cruzeiro, um grupo do Calvario com 

figuras grandes e um Christo, repintado, mas parecendo, tambem, de epoca recuada. 

Sé - Antiga Santa Maria dos Açougues, vêr, para descripção geral, o Guia da Biblioteca 

Nacional, que bem menciona todas as barbaridades que aqui fizeram até, começando por 

demolir a egreja gotica que aqui existia. Entrámos pela sacristia com azulejo polycromo do 

seculo XVII, datado de 1627, / e n'elle repetido (4 exemplares) o escudo, tambem em azulejo, 

do Bispo D. Sebastião de Noronha. Em um nicho, ao alto da parede fronteira à entrada para a 

sacristia, um Christo de madeira
2302

 parecido com o do coro do Collegio, mas menos 

caracteristico; o saio como o d'aquelle. No corpo da egreja, na Capella-mòr, o altar tinha, na 

ocasião, um frontal de brocado verde e prata, de grandes desenhos, muitissimo interessante; 

d'este tecido estava, tambem, sobre uma meza, à direita do altar, uma pano de calice. Em uma 

capella da D. baixa um grupo da Sagrada Familia
2303

, bem trabalhado, estofado, sendo o Menino 

uma peça muito engraçada, com as mãos à frente, em ar de dança, e, logo ao lado, uma pequena 

imagem do seculo XVII, de uns 0m,50 de altura, bem trabalhada e bem estofada, de S. 

Francisco Xavier
2304

, com sua cruz e seu bastão de prata. Em outra capela da E. baixa, uma 

imagem, de uns 0m,80, de Santa Ana
2305

 com a Senhora, interessante, bem estofada. Tectos 

artesoados, interessantes, no seu estylo proprio. Na entrada para a sacristia, uma porta de grade 

apreciavel. 

Egreja das Freiras de S. Domingos (Vêr o Guia). Muito interessante, de facto, este raro 

exemplar de templo octogonal, no genero do de Tomar. Interior atraente, de ambiente um tanto 

mysterioso. Em um cartouche, no alto, a data de 1556, sendo o seis duvidoso. Inscripção de 

1676, encimada pelo brazão episcopal. Azulejos sec. XVII, lindissimos, com data de 1659. Diz 

um Padre que aqui apareceo que a egreja está em reintegração. 

Castello. Demos uma volta dentro d'elle. O seu guarda, como o do castello de Silves, tambem 

cria ovelhas, mas em menor quantidade. Sobre a porta de entrada um escudo nacional. O Guia 

falla em uma Sagrada Familia em azulejo, que devia estar sobre esse escudo, mas já 

desapareceo. Dentro das muralhas a egreja de Santa Maria da Alcaçova, antiga mesquita, hoje 

sem nada de interessante, salvo o terem consolidado a cisterna que aqui existia, a montado, ao 

lado da egreja, por ser o ponto mais alto da cidade, o deposito d'agoa. 

Egreja de S. Pedro. O Padre, acima referido, e que cuida, tambem d'esta Egreja está procurando 

pôr a descoberto os arcos / interiores. Em um altar à D. do arco cruzeiro, uma enorme Sª da 

Piedade
2306

 em madeira, com o Christo da nossa D. para a nossa E.; altura, talvez, da Senhora, 

de 1m,40. A esculptura, do seculo XVII, pouco cuidada, mas notavel pelo tamanho. No altar da 

E. um Christo
2307

 muito repintado, mas que pode ser, tambem, do seculo XV. No pulpito, grade 

de ferro, como em outras egrejas d'aqui. 
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Em uma capella da E. baixa, um S. Miguel
2308

 em madeira, do sec. XVIII, interessante, de uns 

0m,90. Em uma parede, um paynel de azulejo polycromo de 4 x 6, com a Adoração da 

Custodia. 

Egreja do Senhor Jesus da Piedade. Fóra da cidade, este santuario, muito afamado, com salas 

inteiras cobertas de baixo acima, incluidos os tectos de quadros pintados de ex-voto, de todos os 

tempos, a começar, diz o guarda, em 1600 e tal. Nunca vi uma coisa assim, em abundancia. Um 

dos quadros é de um contrabandista, fugindo aos guardas. 

N'esta cidade, como em Evora e, creio, em outras do Alemtejo, designações interessantes das 

ruas: "Varandinhas de João Domingues" e "Rua das Seis Cazas" etc. Por quanto tempo 

subsistirão? 

Museu - Esqueceo fallar em duas casulas: uma de damasco verde, miudo, com desenhos, e outra 

de tecido aparentemente oriental, de desenho miudo amarello sobre fundo verde. 

Continuação da visita, em 18 (5ª feira). 

Egreja de S. Domingos. Ampla egreja, que foi dos frades dominicanos (Ver Guia, sobre a sua 

historia). Tem trabalhado aqui os "Monumentos Nacionaes", que descascaram a parte da 

Capella-Mór e capellas lateraes, mas nada mais fizeram, porque, segundo parece, as columnas 

da epoca haviam sido privadas dos seus capiteis, substituidos por outros de madeira de ordem 

coryntia. O que está descoberto é de um gotico primitivo, muito interessante. Grandes campas 

de marmore, brasonadas; dois sarcofagos sem indicações exteriores, em arco solio. Nas paredes, 

pai/neis de azulejo azul e branco, com scenas da vida de S. Domingos. Em um qualquer altar, 

uma Senhora do Rosario, de roca, com a particularidade de estar vestida com tecido de seda 

chineza pintada, como o das colchas que temos. No topo E. do cruzeiro, um Christo
2309

 de 

tamanho natural, boa escultura, do seculo XVI, provavelmente, laço à E, e em uma capella da E. 

baixa, um outro
2310

, grande tambem, e que deve ter sido feito pelo mesmo artista que fez o do 

coro da Egreja do Collegio, embora este ultimo tenha um caracter mais accentuado que o 

primeiro; é, no entanto, uma escultura nitidamente archaica; não tem, como o do Collegio, 

implantados cabellos naturaes. Estão, tambem, descobertos os arcos lateraes, apresentados, da 

primitiva. Na sacristia tecto artesoado, gotico primitivo; um prato de esmolas, de gomos. 

Egreja da Ordem Terceira de S. Francisco - Diz o Guia que este templo é notavel pela sua "talha 

de bôrdo, bastante tumultuosa". De facto, toda a capella-mór, em duas partes, uma das quaes 

uma especie de camarim, está coberta por talha barroca, de grande effeito decorativo, embora de 

um dourado pouco regular, com frequentes tons escuros. Em uma Capella da E. alta, uma 

Senhora da Conceição
2311

, lindissima esculptura barroca, tambem, de amplos panejamentos, 

assente sobre anjos, com suas nuvens, serpente de maça na boca etc. Ricamente estofada, com 

grossa e variada decoração. Altura de 1m,80, talvez, rosto formoso, uma bellissima imagem 

para a sua epoca. À D. do arco cruzeiro, vê-se em uma moldura dourada, de uns 0m,60 de lado, 

uma composição muito exquisita, que dizem ter estado em uma exposição em Evora, e é 

formada por uma Senhora da Piedade, recortada parece que em pele, com a sua pintura propria, 

colada sobre um fundo de madeira, tambem com a sua pintura propria. Intervem, ainda, na 

composição, sem se saber bem como, tela de tecido de prata (?) e os dois resplendores, da 

Senhora e do Christo, aplicados e collados no seu logar proprio. Um conjuncto bizarro, sobre o 

qual o sachristão não sabe dar explicações. Perto da capella onde está a Senhpra de que fallei 

acima, está um / Menino Jesus
2312

, de uns 0m,40, muito formoso e bem vestido em brocado, 

tendo na mão E. um coração. Em uma capella da D. alta, uma imagem seculo XVIII, da Senhora 
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com Menino
2313

 sentada sobre uma egreja, esta sustentada por anjos; a parte descoberta da 

Senhora e do Menino, coloridos a côr chocolate. Bôa esculptura. 

Egreja das Freiras de Santa Clara - Na parede exterior, um painel polycromo do seculo XVII, 

com Senhora, de 5x8, que parece dever ter pertencido a composição mais completa. No interior, 

é muito interessante o revestimento em azulejo polycromo do seculo XVII, que acompanha as 

saidas para o exterior; na capella mór azulejo azul e branco, da mesma epoca, tendo insertos, a 

um e outro lado, albarradas com escudo. Data de 1608 na sepultura de um Ruy de Brito. 

Egreja da Senhora das Dores. Em um altar da E. alta, uma Senhora do Carmo, do seculo XVIII, 

grande, estofada, bella imagem, sobre anjos. 

Souzel - Visita em 19 de Agosto de 1949 (Sexta-feira), de caminho para Castello de Vide.  

Egreja da Orada (Senhora da Orada). É a mais antiga da terra, e d'ella se diz que aqui veio orar o 

Condestavel antes da batalha dos Atoleiros, mas da primitiva só resta uma parte do tecto 

artesoado. Revestimento muito completo de azulejo azul e branco, até à sanca, constituido por 

duas partes differentes, a de baixo, ainda do seculo XVII, de factura simples e ingenua, azul 

mais claro com passagens da vida de Christo, sobre outra decoração que envolve leões com 

caras muito curiozas. Em um d'esses quadros, o da Fuga para o Egipto, vê-se o Menino de braço 

estendido para uma palmeira, e um Anjo que procura pôr-lhe ao alcance da mão, o fructo da 

arvore. A parte superior do revestimento é já do sec. XVIII, de azul mais carregado, mostrando 

scenas da vida de D. Nuno. A curta distancia da porta principal um arco de volta abatida, todo 

revestido de azulejo d'aquella primeira epoca. Na parede de entrada da egreja, pelo lado de 

dentro, uma pedra com longa inscripção, datada de 1653, que não pu/de ler, e que deve 

enumerar a primeira (?) restauração da egreja, e a collocação dos azulejos do revestimento 

inferior. 

Egreja do Convento (dos Paulistas). Nada de interessante, salvas as campas de marmore 

brasonadas, de que existem muitas em todas estas egrejas do Alemtejo. 

Egreja matriz - Na capela-mór uma grande campa de marmore brasonada com as armas de 

Machado e data de 1518; vê-se n'ella, figurado por debaixo do escudo, uma grande espada ou 

montante. Aos lados, na capella-mór, azulejos polycromos, sec. XVII, tendo insertos dois 

pequenos paineis da mesma epoca. A um lado, galeria para, suponho, pessoas de categoria, com 

grade de ferro trabalhado. 

Diversas casas nobres, algumas conservando, ainda, o seu cunho primitivo, em geral dos seculos 

XVII e XVIII. 

O que acima digo de uma galeria, refere-se, não à Matriz, mas à Egreja da Misericordia, que o 

Guia diz estar situada onde existia o antigo castello de Souzel. 

Fronteira - Visitada no mesmo dia 19 de Agosto de 1949 (6ª feira). 

Egreja Matriz - Grande, limpa, mas sem grande caracter; a data de 1594 sobre a porta principal. 

À D. baixa, vêem-se dois leões, em parte mettidos na parede, que para alli devem ter vindo de 

outro sitio.  

Torre do relogio, cuja cupula é revestida de azulejo azul do seculo XVII; interessante, embora a 

sua parte inferior esteja coberta por uma casa de construcção posterior. 

Fiz aqui o conhecimento do meo antigo correspondente, que vejo, agora, ser o Secretario da 

Camara, o sr. Francisco Canejo Contel, homem já de idade, que me havia proposto uma Santa 
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Catarina, de pedra, que vimos, e nada tem que me levasse a compra-la. É, tambem, 

collecionador, e reunio um conjuncto de objectos romanos e prehistoricos, interessante e de 

valor, no qual se destacam algumas elegantes anforas e outros recipientes, vasilhas funerarias, 

contas, ossos gravados etc. De interessante para nós, apenas uma pedra tendo esculpidas as 

armas do Infante D. Pedro, de Alfarrobeira, e de que lhe propuz a venda. A pedra está alli em 

deposito, / diz elle, porque era do antigo Castello da villa, e lhe foi entregue para aquelle fim, 

pelo Presidente da Camara. Vai conversar com elle, a respeito de possibilidades de venda. 

À saída de Fronteira, em um alto, à D. da direcção que seguíamos, a Capella de Nossa Senhora 

da Villa Velha, cujo nome parece derivar de ter sido aqui a primeira installação da villa. É, 

verdadeiramente, um amor esta capella, ou egreja, inteiramente forrada, mesmo sobre os arcos 

lateraes, com molduras etc de azulejo polycromo do seculo XVII, de padrões interessantes e 

pouco comuns. 

Alter do Chão - Visitada, tambem, em 19 de Agosto de 1949 (6ª feira).  

Estão construindo uma egreja nova, para substituir a Egreja velha do Convento (de Sto. 

Antonio?). Na fachada, um grande painel do Santo com o Menino, em azulejo azul e branco, 

com cercadura floristica, de 13 x 20 azulejos. Nada de interessante, no interior. Sobre o Castello 

e o Chafariz de marmore branco, datado de 1556, que é, de facto, uma peça notavel pela sua 

concepção e aparencia lindissima, vêr o Guia da Biblioteca Nacional. 

Crato - Povoação interessante, em que se observam, ainda, restos - portas ogivaes e outros - de 

antigas construcções; conjuncto interessante, embora o seu castello esteja reduzido a algumas 

ruinas. Algumas casas nobres, em uma das quaes, hoje muito transformada, se diz ter sido o 

solar dos Mestres da Ordem (de Malta, ou de S. João de Jerusalem). 

Egreja matriz - Deve ser muito antiga, porque se vêem ainda n'ella os arcos ogivaes das naves, 

mas está muito reformada, e entregue a um Padre João d'Assumpção Jorge, que parece não 

respeitar os preceitos canonicos. O altar-mór foi substituido por uma grande molde de pedra - 

granito sobre o qual, à guiza de sacrario, elle poz uma aguia de azas abertas, em cujo peito, com 

porta metallica, são guardadas as hostias. 

Em uma capella a D. da Capella-mór, a da Senhora da Piedade
2314

, imagem em pedra, do seculo 

XV, do typo que conhecemos e possuimos. É grande, de uns 0m,70, rosto um tanto dif/ferente 

do costumado, o Senhor estendido da D. para a E. da Senhora. Em uma arrecadação, a E. varias 

imagens retiradas do culto, entre as quaes, uma Santa Catarina
2315

, do sec. XV-XVI, e uma 

Senhora com Menino
2316

, renascença coimbrã, não das melhores, mas aceitavel; coloridas. Esta 

ultima, de 1m,00, a outra de uns 0m,80. Ambas apreciaveis.  

Egreja da Misericordia. Nada de interessante, salvo uma especie de tribuna ou galeria, para os 

mezarios (?) com cadeiras, entre as quaes, mais floreada, a do Presidente (?). 

De passagem para Castello de Vide, em 19-8-49. 

Flôr da Rosa - Em 19 de Agosto de 1949. A curta distancia do Crato, no caminho de Alpalhão. 

Este nome de "Frol da Rosa" teve para mim, sempre, um grande encanto, por a elle andar ligada 

a ideia dos primeiros tempos da ordem de Malta, e a fama do pae do Condestavel. O que aqui 

existia, construcção acastelada com egreja e outras installações para fins civis e militares, 

chegou, tempos atraz, a um avançado estado de ruina, sem cuidado algum por parte dos poderes 

publicos, apesar de se saber que aqui existia, ainda, a arca tumular do Alvaro Gonçalves Pereira. 

É uma construcção curiosa (vêr Guia) com dependencias diversas e de objecto mal averiguado, 
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sendo algumas da suas partes constituidas, no tecto, por tijolo de forma especial, em artesoado. 

A historia do tumulo do Mestre é uma das paginas mais vergonhosas da nossa maneira de 

proceder em rela[ção] a estes veneraveis restos de um passado glorioso. Conta-me uma mulher 

da terra, que acompanha a vida do monumento desde ha muitos anos, que, a par das ruinas da 

torre e outras partes da construcção, se ia tambem desmoronando a cobertura da egreja, a ponto 

de, uma vez, ter caido uma parte da abobada e quebrado a campa de um D. Diogo de Almeida, 

mas poupando o tumulo do fundador que alli estava perto. Succedia, ao mesmo tempo, que era 

habito alli acamparem "quincalheiros" (?) e outros ambulantes, e alguns d'elles terem 

conseguido levantar a tampa da arca e roubar, de dentro d'ella, quaesquer objectos (a mulher 

falla de uma espada de ouro (!)). Foi então que alguem da terra inflaria [sic] junto das 

auctoridades no sentido de fazer ces/sar tal estado de cousas, de que resultou ter sido o tumulo 

transferido para um compartimento, adrede construido, junto à moderna egreja da terra, ser 

collocada no altar mór d'ella a imagem da Senhora (das Neves)
2317

 que existia na egreja antiga, e 

reconstruida uma parte do edificio do seculo XIV. Por ocasião da transferencia do tumulo, foi 

este aberto, e diz a mulher, que nos conta a historia, que se via ter sido o Prior um homem 

esforçado. qie existia, ainda, em envoltorio; de um pano verde, que se desfazia ao toca-lo, 

bocado da barba e de pelle agarrada aos ossos e uma anda (?). Que os ossos, desembaraçados do 

que os envolvia haviam sido lavados e mettidos de novo no tumulo e o resto enterrado (!) no 

cemiterio da terra. Diz ella que recolhera os dentes, e que alguem da familia lh'os pedira, mas 

que os rapazes, um dia, brincando com elles, os haviam perdido (!). Tudo isto é inaudito, mas 

deve ter-se passado assim mesmo. A imagem da Senhora que existia na egreja antiga é uma 

imagem, em pedra, do seculo XIV, do typo usual, mas pouco perfeita, de 1m,10, talvez, a corôa 

cortada, com o Menino sobre o braço esquerdo, e arregaçado com a mão D. uma parte do 

manto. Carinha redonda, da epoca, já retocada na pintura; o Menino, estendendo a mão direita 

para a Senhora, e agarrando com a esquerda uma ave. Coloração geral mal definida; pensam, 

como não podia deixar de ser, em a "encarnar", que é a mania de toda esta gente, mais ou menos 

selvagem (incluida a de Braga!). Revolta-me tudo isto, e causa-me, ao mesmo tempo, uma 

profunda tristeza. A Arca tumular é de marmore branco de uma forma que acusa um seculo XVI 

ou XVII, tendo sobre as suas paredes, um relevo, somente a cruz de Malta e a cruz floreada dos 

Pereiras. É provavel que o corpo tivesse sido primitivamente encerrado em alguma outra caixa, 

a titulo provisorio. 

Castello de Vide - Visitada no dia 20 de Agosto de 1949 (Sabado). O Guia trata largamente 

d'esta villa, que o merece, não só pela sua posição no meio de uma região muito arborizada e 

com bellos pontos de vista, mas pelas suas egrejas e o seu castello, nos arredores do qual, e o 

mesmo Guia o diz, existe o mais numeroso conjuncto de / portas ogivaes que se pode vêr em 

Portugal. Terra digna de maior attenção, e de ser dotada de outros melhoramentos, sem os quaes 

não poderá ser nunca preferida pelo turismo intelligente e de certa categoria. O hotel em que 

estivemos só me deo de bom um grande quarto e agoa fria corrente; o resto nitidamente máo. 

Egreja matriz - Já do seculo XVIII, é um templo muito vasto e limpo, mas sem nada de 

caracteristico como arquitectura e decoração, que não seja a cupula central muito bem assente 

sobre o resto da construcção. No altar-mór, uma Senhora em pedra
2318

 com o Menino, coroada, 

talvez de 1m,15, pintada, já seculo XVI. É uma imagem macissa, sem grande beleza, mas que, 

assim mesmo, como diz a Amelia, enche a egreja. Parece que lhe chamam a Senhora das 

Devezas. Em uma arrecadação, à D. alta, reunio o Padre tudo o que encontrou de velho ou 

retirado do culto, entre o que se encontram alguns santos antigos sem valor, salvo uma 

Trindade
2319

, rasoavel mas mutilada, do sec. XV.  

Egreja de S. João Baptista. Na Sacristia, uma grande Senhora de manto inteiro e fechado, com 

diversos ornatos (Senhora do Loreto?); a cara a castanho escuro. 
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Egreja de Santiago. Na capella-mór artesoado da primitiva; o resto do tecto é formado por vigas 

pouco grossas com esta disposição . Forrada de azulejo polycromo do seculo 

XVII. Em uma capella da E. baixa, um Santiago
2320

 de pedra, de uns 0m,90 com livro e bordão, 

e pés em bico; é um seculo XV, que pode interessar, embora não seja dos mais caracteristicos 

entre os muitos que conhecemos. Ha, no altar-mór, um outro Santiago, em madeira, sem 

interesse, mas que foi, provavelmente, preferido ao outro. Em uma capella da D. baixa, em 

camarim uma Senhora que, com attenção, se vê ter feito parte de um grupo da Anunciação, 

coberta por um tecido bordado interessante; o Anjo do grupo encontra-se separado d'ella em um 

logar proximo. Na Sacristia, um S. Pedro (?) em pedra, que parece incompleto, e nada apresenta 

de notavel. 

Castello - Subimos ao Castello, onde visitámos a Egreja da Senhora da Alegria verdadeiramente 

notavel por estar inteiramente forrada de azulejos do sec. XVII, polycromos, e de padrões 

diversos, entre os quaes o de pinha, bem desenhado e de bôas côres. No entanto, a notavel 

parti/cularidade da egreja consiste em lhe terem collocado, apoiado sobre a verga da porta 

principal, um grande painel de azulejo do sec. XVII, polycromo, tambem, de 15 azulejos de alto 

por 20 de largo, com sua moldura e, no centro, um nicho com uma imagem em faiança colorida, 

da mesma epoca. Por sobre este painel, uma cruz, do mesmo azulejo, da grossura de dois 

azulejos, sendo a altura da haste principal de 9 azulejos e a transversal de 6. Por debaixo do 

nicho da Senhora, um distico com a invocação d'ella e letras ou algarismos, em que me pareceo 

ler 1648. É este painel, no seu conjuncto, um exemplar notavel e, no que diz respeito a imagem 

em faiança d'esta epoca, a decorar fachadas de egrejas, só conhecemos a de uma em Obidos, que 

está apontada n'este inventario. 

No relativo ao Castello e ao bairro que o rodeia, vêr o Guia da Biblioteca Nacional, que os 

descreve bem. Percorremos varias das suas ruas e verificámos a abundancia e a frequencia das 

portas ogivaes, de varia decoração, e algumas manuelinas. Creio que, de facto, não haverá no 

paiz conjuncto como aquelle nem arredores de castello que tenham mantido, tão intacto como 

estes, a sua epoca e feicções caracteristicas. 

Capella da Senhora da Penha. Chega-se lá agora por uma boa estrada. Tenho ideia que tem friso 

de azulejo polycromo, do seculo XVII; mas não dou a certeza. 

No Azilo dos Cegos, uma data, de 1753, e o claustro D. João Terceiro, a que não achei especial 

belleza. 

Aguas boas e abundantes, em varias fontes, das quaes é interessante a chamada da Villa (Vêr 

Guia). 

Portalegre - Visitada, mas mal, em 21 de Agosto de 1949 (Domingo) por ser Domingo, e 

estarem fóra da cidade, em passeio, pessoas "que teem as chaves"; por não encontrarmos um 

bom guia; por a propria gente da terra não saber dar informações; por estar muito calor, etc. 

Assim, ficaram por vêr varias coisas aparentemente interessantes, como, por exemplo, o 

mosteiro da Conceição, onde está o tumulo do Bispo D. Jorge de Mello. Demos com elle dentro 

do recinto de um quartel, mas, apesar da amabilidade de um capitão, foi impossivel a visita, 

porque o homem da Camara que tinha a chave "foi às rolas". 

Egreja do Bom Fim de S. Thomé: À entrada, / lapide comemorando a fundação, em 1721. 

Paineis de azulejo azul e branco, grandes telas pintadas com suas molduras em talha. Uma grade 

de ferro, a fazer de teia, com sua porta, a meio, que deve ter vindo de outro sitio, porque se me 

afigura do seculo XVII. Perto, um enorme platano, que o Guia diz ter sido plantado em 1839, e 

sob o qual se abrigam vendedores de melancias.  
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Sé. Um grande edificio do seculo XVI, que mostra um artesoado interessante, no seu tecto. A 

Capella à E. do cruzeiro, de S. Pedro, mostra uma grade, que é, de facto, um trabalho notavel do 

seculo XVII. No alto do arco cruzeiro, as armas, creio que em madeira, pintadas e douradas, do 

tempo de D. João V ou D. José. Capella da D. baixa, uma Senhora sentada
2321

 com o Menino 

sobre o joelho E., de corôa cortada, pintada, que deve ser um seculo XV, embora um tanto 

avançado, e ter 0m,60; os lados da cadeira mostram relevos de janella gotica. A mão D. da 

Senhora está substituida por uma de madeira. O Menino tem a mão D. sobre o peito da Senhora 

e a E. com um livro. A cabeça, em posição pouco costumada, um tanto deitada para traz. Um 

tanto differente, em typo, das Senhoras sentadas, que conhecemos, do seculo XV, mas 

interessante, em todo o caso. Campas de marmore, brasonadas, entre ellas, uma luxuosa, dos 

Castello Branco. 

A Casa da Camara é, por fora, um edificio interessante, e tem dentro uma parte das peças 

destinadas a constituir o museo da terra, mas nada pude vêr, por ser Domingo.  

Na sacristia, pude vêr a colcha paramento bordado a ouro e matiz sobre velludo grenat, do 

principio do seculo XVI, e que dizem ter sido offerecida pela rainha D. Catarina, mulher de D. 

João III.  

Egreja de S. Lourenço. Bello revestimento, até ao alto, de azulejo azul e branco do seculo XVII, 

com albarradas e ornatos diversos, tendo insertos n'elle grandes paineis de azulejo da mesma 

epoca, representando scenas da vida da Virgem, rodeadas de largas molduras. Acho 

especialmente interessante este conjuncto, porque não são vulgares, em material azul e branco, e 

pela correcção dos desenhos e largueza com que os assumptos estão tratados. Campas diversas, 

algumas, saindo fora do usual em granito (?) e parecendo anteriores ao seculo XVII. Em uma 

Capella da D. baixa, uma imagem de Santo Antonio
2322

 / de um 1m,20, dourado, com o Menino 

em pé sobre o livro; é uma imagem muito interessante, do seculo XVII.  

Convento de Santa Clara - Deu muito trabalho a encontrar, porque ninguem sabia onde era, nem 

por onde se entrava (Vêr Guia). Encantadora a parte do claustro do seculo XIV, com columnas 

geminadas e capiteis muito simples. No interior, que foi, por mais de uma vez, alterado, depois 

deixado arruinar, e que agora está sendo recomposto para alojar freiras não sei de que ordem, 

nada de especial. Muitos restos de coisas diversas, varias telas sem valor, e, na egreja, à espera 

de destino uma comprida taboa, com ar de frontal, tendo pintado, ao centro, o Padre Eterno, e 

dos lados scenas da Anunciação. Não será uma maravilha, mas parece ter valor. 

No patio de entrada, uma cisterna com boa coberta e abertura em dois arcos redondos e columna 

central. Torre com largas aberturas, fechadas com tijollo à maneira conhecida, e um lanternim 

no alto.  

Quanto a casas nobres, fachadas, grades de janellas etc a maior parte das quaes chegámos a vêr, 

consultar o Guia. Como disse, foi esta uma visita incompleta, pelas razões indicadas, tendo-me 

aborrecido muito o não ter podido vêr os nucleos destinados a Museo, que se encontram na Casa 

da Camara, e na Egreja da Conceição. 

Castello de Vide - À entrada da povoação, a Capella da Senhora da Luz. Revestimento de 

azulejo polycromo, sec. XVII e azul e branco (tiras). Frontal de azulejo polycromo, imitação, 

com desenho dado por um filho do Dr. Flores, que tem casa e quinta em frente, e onde está a 

chave. Uma lapide diz que a fundação é de Francisco Roiz Enriques de Lisboa, em 1609. Na 

entrada da capella, pelo lado de fora, uma Senhora da Luz, painel polycromo de 5 x 6 azulejos e 

moldura. Visto em 21 de Agosto de 1949. O desenho do frontal é de máo gosto; excessivamente 

fantasista e fóra do espirito da epoca. 
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Alpalhão - Passámos em 22 de Agosto de 1949 (2ª feira) a caminho de Castello Branco. Na 

Egreja parochial, campas simples de 1659 e 1671, e nada mais de apreciavel. Parece ter deixado 

de se empregar o azulejo polycromo do seculo XVII. /  

Vejo ainda, de passagem, uma casa com porta e janellas de arco redondo, seculo XVII, 

provavelmente, e mais nada. Diz a Amelia que a Avó e Bisavó d'ella, do lado paterno, era d'aqui 

e, de facto, o homem que me abrio a egreja diz que há aqui um Porto, pelo menos, que é doutor.  

A estrada que segue para Niza é bordada de sobreiros, grandes, que lhe dão uma aparencia 

muito agradavel. 

Niza. No mesmo dia 22. 

Egreja do Espirito Santo - Campas de marmore; um pulpito de madeira pintada, com columnas 

torneadas. Não vimos a sacristia e a arrecadação, ou sejam, as dependencias lateraes da Capella 

Mór.  

Egreja do Calvario, de forma redonda. A primeira coisa que se nota é um pulpito em pedra, de 

lavores manuelinos na parte de fóra da egreja, com a qual communica por uma passagem 

interior; interessante. Dentro paineis azulejo [azul] e branco, seculo XVIII, com scenas da vida 

do Senhor. Na parede exterior da egreja uma cruz de azulejo azul e branco, truncado. 

Egreja Matriz - Campas de 1574 e 1596, em granito. Na sacristia, em um armario, metidas em 

uma caixa de madeira, as cinzas de um Frei Diniz, sobre o qual o rapaz que nos acompanha não 

sabe dar explicações. No corpo da egreja, em baixo à E. uma pequena arca de pedra, com 

inscripção em letra gotica, que elle diz conter os ossos do fundador da egreja. Tambem na 

sacristia, no mesmo armario onde está o Frei Diniz, livros manuscriptos antigos, talvez de valor. 

Como tudo isto está despregado e não ha um padre a quem ocorra saber o que aquelles livros 

conteem. Na capella da E. baixa, uma Trindade
2323

, de pedra, do seculo XVI, ou transição do 

sec. XV. De uns 0m,60, pintada. 

Egreja da Misericordia. Fachada com porta do seculo XVII e duas frestas na parte superior com 

ornatos curiosos. Dentro nada de interessante. Observam-se ainda, varios panos de muralhas do 

recinto fortificado da villa, e duas portas, uma chamada da villa e outra de Montalvão, uma 

d'ellas com torre anexa, muito interessante (mon.nac.). Na de Montalvão de arco apontado, um 

escudo assim: . Parece serem do tempo de D. Diniz (Vêr Guia). Algumas portas de 

casa ogivaes, algumas casas nobres, entre as quaes uma que o rapaz diz ter sido dos / marquezes 

d'esse titulo, mas que tem na frontaria um escudo de Bispo. Será interessante lêr, depois d'esta 

visita, o Inventario do Districto de Portalegre, feito pelo Luiz Keil.  / 

Districto de Coimbra  (5) 

Ermida - Em 1 de Outubro de 1953, de passagem para Aveiro, passámos aqui, e procurámos 

pelo Padre, que continua sendo o mesmo de sempre, Pe. Julio dos Santos e Souza - mas não 

estava. 

Mira - Nova visita, em 1 de Outubro de 1953. Longa conversa com o Padre, sobre o S. Pedro, 

capa de asperges de veludo vermelho e tiras do mesmo veludo. 
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Tocha - Em 1 de Outubro de 1953 (5ª feira). - Egreja matriz - Vista mais uma vez. Notaveis, 

sempre, os revestimentos de azulejo, de assumptos sacros, e a disposição em charola. Egreja mal 

cuidada. 

Coimbra - Vêr no "Districto de Castello Branco", onde inscrevi, por engano muitas festas, em 4 

de Outubro de 1952, sobre as egrejas do Carmo e da Graça. 

Brenha - Nova visita em 4 de Outubro de 1953 (Domingo). Na frontaria, a data de 1770. Nada, 

já, de interessante. 

Buarcos - Havia muito tempo que não íamos lá. Em 9 de Outubro de 1953, nova visita. Egreja 

parochial. Sobre a fachada, aos lados da porta, duas cruzes feitas com azulejo sec. XVII-pinhas, 

que são agradaveis de vêr; ha mais azulejo d'esta especie em diversos logares da egreja, mas não 

vi padrões que me fossem desconhecidos. 

Na frontaria, ao alto, em nicho, um S. Pedro
2324

, muito pintado, que não notei em 1933, primeira 

vez que aqui vim, grande de pedra, provavelmente (vê-se mal), do sec. XVII, mas com certa 

imponencia. Dentro, a capella da E baixa, tem, como já escrevi, dois santos, um S. Jeronymo, de 

escultura, em pedra ou barro, de olhos arregalados, e todos os seus atributos, sem faltar um só, e 

um S. Braz, de pouco merecimento, ambos; azulejo hispano-arabe. Em capella da E. alta, um S. 

Sebastião
2325

, já do sec. XVI ou XVII, com academia, mas de esculptura muito perfeita, com a 

particularidade de usar polainas ou estarem á romana; razoavelmente pintado, e um S. Braz
2326

, 

com o menino, sentado à frente, voltado para o espectador. Tambem este é curioso, embora sem 

grande arte. Esta capella tem, no alto, à D., uma esfera armillar e a data de 1561, mas a 

composição geral do enquadramento é possivelmente, já um seculo XVII, tendo aquella pedra 

sido aprovei/tada da guarnição anterior. Em capella da D. alta, na predella, se assim se lhe pode 

chamar, ao centro, taboa pintada com Ave Maria sobre uma tira branca e, por baixo, tres 

pequenos anjos, que tocam pratos, trompa de caça e flauta, engraçadissimos; aos lados, a 

Senhora e o Anjo Anunciador. O conjuncto de delicada composição, é muito interessante. 

Por cima do arco cruzeiro, escudo com as chaves de S. Pedro e uma tiara. Tres cadeiras de 

coiro, como as que temos para a meza de jantar. Sobre a porta da egreja à D. dentro, grande 

navio, talvez de promessa. Não vimos a sachristia, que o sacristão saio, fechando-a. 

Capella da Misericordia - Pouco cuidada, como de costume. Na frontaria, em nicho, uma 

Senhora
2327

 de mais de um metro, que deve ser um seculo XVI, agradavel. Dentro na E. alta, 

sobre uma porta, uma taboa da Sª da Misericordia, que me pareceu muito razoavel.  

Capella da Senhora da Conceição. Confirmam-se as impressões anteriores. Sobre a porta lateral, 

por onde se entra, ha duas datas, que tenho lido de maneiras differentes. Uma d'ellas, a primeira, 

parece à Amelia 1535, a outra é do mesmo seculo, mas numeração incerta. Dentro, o retabulo 

em azulejo, por cima do arco cruzeiro, está mais incompleto do que estava, por effeito de 

infiltrações e de remendos, mas distinguem-se, ainda, a Senhora e, por baixo, resto do distico: 

.  A Senhora
2328

 do altar da D. acho-a bem, melhor do que nas impressões 

anteriores. 

                                                      
2324

 Sublinhado a vermelho. 
2325

 Sublinhado a azul. 
2326

 Sublinhado a azul. 
2327

 Sublinhado a vermelho. 
2328

 Sublinhado a vermelho. 



754 

 

Parece haver, ainda, em Buarcos, uma capella da Senhora dos Navegantes (?). Vêr descripções 

anteriores, em Coimbra 1 a 4. 

Buarcos - Voltei aqui em 11 do mesmo mez de Outubro. As datas da verga da porta da Capella 

da Sª da Conceição são, decisivamente, 1535 e 1536. Na sacristia da egreja matriz, onde, d'esta 

vez estivemos, nada de interessante, salvo o ter n'ella conhecido o Prior de Buarcos, Pe. Alfredo 

de Mello Abrantes Couto, com quem largamente conversámos. É tio do Manuel Furtado, 

sobrinho da segunda mulher do Mes/tre Pedro. Conhecia-me muito de nome, e gostou de me 

encontrar. Intelligente, sensato, é o primeiro a reconhecer que o clero não tem conhecimentos 

bastantes a medir o valor arquitectonico, archeologico ou artistico, do que existe nas egrejas e 

outros edificios em que tem jurisdição. Reconhece grande merecimento no Manuel, mas 

considera-o desiquilibrado, e de má conducta moral. Algumas informações: a Senhora da 

Conceição, da Capella, do seculo XVI, sae em procissão, e, por isso, quer elle fazer-lhe, na base, 

qualquer coisa que a torne mais equilibrada. Que lhe offereceram já pelo S. Jeronymo 3.000$00, 

mas que elle o não quer vender; que o Vergilio Correia o achava uma boa esculptura. Que, na 

capella da D. alta, os dois quadros lateraes da predella são originaes, mas o do meio, com os 

meninos a tocar (anjos musicos) são da autoria de quem fez restauros na armação. Que, na 

capella da E. alta, a arcaria é de estuque ou, pelo menos, a armação do altar, e supõe que a data é 

fantasia do estucador; eu não o creio, o que é possivel é que este tenha copiado a data 

preexistente. Nota aos lados da porta principal da egreja, dentro, duas cruzes em azulejo 

hispano-arabe, de excellente aparencia, mas de padrões conhecidos. A imagem da Sª da 

Misericordia (verdadeiramente, da Conceição, de mãos postas) deve ser de pedra, do sec. XVI, 

renascença muito rasoavel. 

Dous pelourinhos, porque, diz o Padre, havia em Buarcos, duas freguezias: ambos elles são 

compostos de columna cylindrica, com, no alto, pedra em cubo, e lavores em algumas das faces; 

no pelourinho de baixo, vê-se apenas uma barca; no de cima, a barca, uma cruz, a esfera e, 

talvez um escudo, tudo já muito corroido, como o estão as duas columnas, como se o ar do mar 

as tivesse gastado; gastas em buracos, como com salpicos.  

Fomos ao castello; assim designa a gente da terra os restos, monumentaes da torre do antigo 

farol, no alto da povoação: muros formidaveis.  

A frontaria da Capella da Misericordia, interessante, com o seu escudo, esfera e cruz, tudo 

muito sec. XVI-XVII. / 

São Martinho de Árvore - Só, em 1935, aqui tinha estado. Voltámos em 12 de Outubro de 1953 

(18 anos depois) por occasião de regressarmos de Coimbra à Figueira. 

Egreja Matriz. Vejo n'ella datas de 1680 e 1700 e tal, pelo que devo concluir que ella é, reforma, 

pelo menos, posterior à de Tentugal, por exemplo, embora haja aqui tambem, como alli, 

imagens do seculo XV, e boas. É aqui o feudo dos Moura Forjaz de Gusmão, Pae e Tio do 

Gusmão, engenheiro da Diamang. Dizem-me, aqui, que o Adrião ficou com Sandelgas, e o 

Antonio, que mora aqui, em casa, com escudo de 7 arruellas, sosinho [sic], ou com criadas, 

possue muitos campos e, dizem elles, está muito bem. Não o vimos. Povoação pobre e de gente, 

aparentemente, pelo menos, miseravel. Tivemos sempre à vista um desgraçado que, depois de 

permanecer alguns mezes no hospital, continua com um grande ventre, parece que, por effeito 

de cirrose no figado. Sobre o arco cruzeiro, um calvario com seu alpendre, figuras bastante 

toscas, coloridas, mas conjuncto interessante. No altar à D. uma deliciosa Senhora com 

Menino
2329

, colorida, deliciosa esculptura do estylo de Mestre Affonso, de uns 0m,70 de altura. 

Cortaram-lhe a coroa, para lhe porem uma outra de prata, parece, dourada. No altar mór, de um 

lado um São Martinho
2330

, tambem do mesmo estylo, de uns 0m,60, e à D. a mesma Trindade
2331
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que tambem já alli estava, figura pouco perfeita, mas muito curiosa. Deve ser, tambem, ainda, 

um seculo XV, mas adiantado; colorida. O São Tomé
2332

, que estava no altar à E. do cruzeiro 

está hoje, na sacristia sobre um arcaz. De uns 0m,90, colorido, com cinto pendurado, com uma 

inscripção que não é facil lêr, continua sendo um exemplar muitissimo interessante. Está sobre o 

arcaz, a D; no outro extremo, um S. Sebastião
2333

, já com academia, mas mostrando a 

particularidade uma reliquia sobre o peito. No cemiterio grandes campas dos Moura Gusmão; 

ali esta o Pae e a Mãe do Pedro, este e a mulher, e creio que alguem mais, da familia. 

O Christo em pedra, que me parece ser aquelle que, em tempos, deu logar a grande barafunda, 

está collocado sobre a parede / interior, da egreja, à E; não lhe vejo merecimento especial (Vêr a 

referecia, anterior, a S. Martinho, em "Coimbra 2".) 

Coimbra - Museo Machado de Castro. Visita de 10 de Setembro de 1954. Direcção do Reis 

Santos: rearrumação de todo o existente, segundo o que me parece ser um bom criterio, mas não 

sei se terão espaço para tudo o que de interessante ja a expôr. Comprou a imagem da Senhora, 

de Coselhas por 35.000$00, o que considero uma verdadeira loucura. É um seculo XVII, com o 

seu proprio dono reconhecia, Menino à frente, ella de pé, rosto muito pequeno para o corpo, 

estofada. 

Coja - Capella de Sto. Antonio. Visitada, mais uma vez, em 10 de Setembro de 1954. O mesmo. 

Um santo Bispo
2334

, pequeno, talvez já seculo XVI, colorido e na casa ao lado, um São 

Pedro
2335

, mestre Affonso, o mesmo já visto, e que, apesar de dado, em tempo, como salitrado, 

se tem conservado muito rasoavelmente. Perto uma Capella particular, com uma Senhora
2336

 

chamada das Necessidades, interessante, sec. XV-XVI, colorida, de uns 0m,70. Ha uma outra 

capella, que o Pe. José Vicente diz arruinada. Não vimos a Egreja matriz. 

Duas colchas, sec. XVII, ponto de cadeia, boas, uma, sobretudo, propriedade de uma Senhora D. 

Paulina de Figueiredo Cardoso. 

Cantanhede - Na Egreja Matriz, de novo, em 10 de Setembro de 1954. O retabulo da Sª da 

Misericordia
2337

 e a Imagem da Senhora
2338

 continuam sendo do melhor de João de Ruão. O 

mesmo se pode dizer dos dois Profetas
2339

 da Capella da E. do cruzeiro. Uma Maravilha. Data 

de 1547. À D. no corpo da egreja, a Capella do Conego: inscripção relativa a Thomas Ribeiro, 

conego da Sé de Gôa, fallecido em 16 de Junho de 1554, às 10 horas da noite. Tumulo d'elle e 

inscripção na parede. 

No altar-mór à E. está, agora, meio escondido, o S. Pedro. Tambem a conhecida imagem da 

Senhora da Nazareth
2340

. 

Aguim - Viemos aqui, de volta de Albergaria e Agueda, em 11 de Setembro, para vermos em 

que condições trabalha o Antonio Diabo, que agora está aqui, segundo nos disseram. De facto, 

aqui está, fabricando, em pedra de Ançã, imagens copiadas de diversas estampas, que me 

mostrou. Diz elle que não as vende aos seus clientes como antigas, e que assim não corre o risco 

de ser considerado como falsificador; e que vende tudo o que fabrica. Tem / um filho, que 
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trabalha alli, como sapateiro, e uma rapariga, a que elle chama a sua "companheira". Diz-me 

que o que me vendeo, em tempos, era artistico. Miséria, ao mesmo tempo. 

Egreja matriz. Lá está, ainda, na capella mór, sobre uma meza, à D. o São Miguel
2341

, mais 

pequeno do que o nosso, mas absolutamente perfeito; pintura um tanto carregada. A Senhora
2342

 

da D. do cruzeiro, com o signal conhecido sobre a barriga, diz o senhor que se ocupa da egreja 

que foi a primeira imagem feita pelo Teixeira Lopes. O Pae, talvez, porque esta nada tem de 

escola. 

Pereira - Viemos aqui, de novo, em 14 de Setembro de 1954, um pouco para comprar queijadas, 

que não havia, e para vermos uma imagem que se dizia estar na posse de um sr. Raul Agostinho 

Barliza, que depois verificamos ser o mesmo, ou a mesma, a quem, de outra vez, tinhamos 

procurado, tambem, para o mesmo fim, das queijadas. Entra-se por um corredor, e dá-se a volta 

pelo jardim, para entrar na casa. A imagem é uma Sta. Barbara
2343

, talvez, a que falta já a torre. 

Tem a particularidade de apresentar uma conta com flores, de onde em onde, na cabeça, mas na 

fronte a saliencia é de tres pontos mais elevada, não flôr, como as outras (o que acabo de 

escrever não é um modelo de bom portuguez, mas vae assim mesmo). Já aqui esteve o Reis 

Santos e o inevitavel Dr. Abel de Lacerda, mas a peça, que deve ter uns 0m,45, não é de 

apreciavel merecimento. 

Egreja da Misericordia - Em 14 de Setembro de 1954. Visita superficial: vêr indicações 

anteriores. Tecto da sacristia, pintado, interessante. Alli, sobre uma meza, uma Sta. Luzia
2344

, 

interessante, colorida; parece estar ainda ao culto, por sobre o prato com os olhos de pedra, tem 

outros de promessa. De 0m,60, seculo XV. Continua, no alto da tribuna, a Senhora da 

Piedade
2345

 que, d'esta vez, não vimos de perto. À E., no altar mór (?) uma Santa ?
2346

, de 0m,80, 

estofada, seculo XVIII. Na frontaria, o escudo portuguez, e retabulo da Misericordia, sec. XVII, 

fim, ou seculo XVIII. Não longe, a "Casa de Despacho" e o "Hospital", com datas de 1724. /  

Capella da Sª do Pranto. Não longe de Pereira, à D. de quem vae. (Vêr Vol. II). Vista só por 

uma das janellas; e Sª da Piedade
2347

 continua produzindo a mesma bôa impressão. 

Nazareth da Ribeira - Ver vol. II. Visitada, mais uma vez, em 14 de Setembro de 1954. Nada de 

especial a acrescentar, senão que, sobre uma das portas tem um S. Miguel, que não é uma 

maravilha, mas não é máo. Olhando bem, suspeito que é uma imitação. Todo a branco, será? 

Dentro, arrumados varios santos, um dos quaes, uma Senhora grande
2348

, de 1m,20, talvez, 

colorida com Menino sobre o braço E., e a mão D. apresentando um pequeno mundo (ou uma 

flôr rudimentar). Bem feita, typo regular da Senhora do seculo XVI, mas sem as caracteristicas 

da Renascença. Boa peça, em todo o caso. Na mesma capella, uma Trindade
2349

, já atraz 

referida. 

Ameal - Mais uma vez, em 14 de Setembro de 1954. O Padre, cuidadoso, com um enorme 

grupo de catequese, limpou e restaurou, à sua maneira a Egreja parochial. Em uma arrecadação, 

as imagens que já lá se encontravam muitos anos antes, sem valor. 

A porta da egreja é ogival, pelo que, diz o Padre, com uma porta assim, fica mal sósinho, de um 

lado e outro, a certa distancia aplicarem-lhe dois contrafortes ou gigantes! 

                                                      
2341

 Sublinhado a vermelho. 
2342

 Sublinhada a azul. 
2343

 Sublinhado a vermelho. 
2344

 Sublinhado a vermelho. 
2345

 Sublinhado a vermelho. 
2346

 Sublinhado a azul 
2347

 Sublinhado a vermelho.  
2348

 Sublinhado a vermelho. 
2349

 Sublinhado a vermelho. 



757 

 

Cantanhede - Em 18 de Setembro de 1954, parámos, mais uma vez, na Capella de S. Matheus. 

Em limpeza, para a proxima festa. Ainda dizem que um ladrão violou a capella, e partio o 

Santo, mas o que não dizem já é que alli esteja sepultado dentro do altar-mór de madeira. 

Tambem ficam um tanto atrapalhadas quando se lhe pergunta pelo S. Miguel, pequeno, que 

estava na pequena casa lateral, e que desapareceo. Teem, agora, um Santo novo, que está na 

Egreja matriz, e só vem para aqui, á cautella, quando se faz a festa. 

Murtede - Egreja Matriz - Mais uma vez, em 18 de Setembro de 1954. Vêr volume II. A Egreja 

em reparações, repintado o pulpito e o orgão, peças interessantes. Confirma-se o que alli 

dissémos notando que o S. Sebastião
2350

 está dentro de redoma, com um papel com diversos 

dizeres; que não notei, d'esta vez, o Christo em madeira, e que, em um altar à E. a um canto, 

está um S. Jorge
2351

 com seu cavallo, pequeno, / muito, e mal, repintado, mas muito engraçado. 

S. Marcos - Em 18 de Setembro de 1954, subimos lá acima, para verificar que estão 

construindo, em ligação com a Egreja um grande edificio, genero seculo XVII, talvez sobre a 

traça do antigo convento, e que dizem ser feito para alojar o D. Duarte Nuno e sua familia. Fica 

como grande que sobresae, em altura, visto do outro lado do Mondego. 

Figueira da Foz - Vimos, mais uma vez, o Museo, em 10 de Setembro de 1955 (Sabado). Nada 

de novo. 

Ançã - Em 12 de Setembro de 1955 (2ª feira), mais uma vez, de regresso de Coimbra. 

Chegámos à Egreja, pelo lado de baixo, digamos, e não entrando pelo grande portal e largo 

adro, do outro lado. Não estava o Prior (arcypreste), mas conseguimos que uma criada nos 

mostrasse a Egreja e as sacristias, em uma das quaes, a da D. mostrava sobre um arcaz, ou coisa 

parecida, a Senhora sentada
2352

, sem corôa (cortada), do Mestre Affonso. É como as que temos, 

mas talvez mais cuidada, com ar um tanto terno, que não se observa em muitas outras. Bôa 

patine. O Christo (o comprado pelo A. de Lacerda) desapareceu, evidentemente. Não reparei em 

qualquer outra imagem digna de menção. Lapides em diversas capelas na E. baixa, 1719, a 

seguir para cima, 1683, e capella da D. baixa, 1667. Na capella da E. alta, um Sto. Antonio
2353

 

em madeira, de 0m,50, do sec. XVIII, estofado, interessante. Dei a entender à criada, ou ama, do 

Padre, que, muito provavelmente, o A. de L. não teria pago o Christo pelo seu valor. 

Nazareth da Ribeira - Mais uma vez, em 28 de Agosto de 1956. Lá arrumada, a Senhora grande, 

renascença popular, que eu gostaria de comprar, mas sem que o Bamberg fosse capaz de o 

conseguir. 

Coimbra - Quinta de S. Jorge - Mais uma vez, em 28 de Agosto de 1956. Vivem aqui, pelo 

menos no verão, os donos da propriedade. Numerosos paineis de azulejo azul e branco, de 

scenas profanas, com data de 1756; um d'elles com um navio - muito interessantes. Na egreja, 

continua a imagem de pedra que lá temos sempre visto. /  

Lamaroza - Visita em 28 de Agosto de 1956, e a Ardazubre. Na Egreja nada de interessante; até 

um santo de capa encarnada, talvez um São Braz, que, de pequeno, me lembro de vêr no altar da 

D., desapareceo. Dei ao Padre Daniel, que mora em Ardazubre, 10.000$00 para obras na egreja. 

No cemiterio, lá vim mais uma vez, o tumulo do Padre Agostinho, do meu tempo. Entrei na 

quinta. O cedro do largo, foi suprimido, diz o feitor que em seguida a um furacão, que o 

derrubou. No muro, que contorna o largo, vejo, agora, duas datas "feito 1674" e "reforma 1749". 

Não sei onde elles terão descoberto a primeira; do seculo XVIII, lembro-me eu de ter visto alli 

uma data. Deve ainda haver outra na verga da porta de uma pequena casa que existia na orla da 

mata, no meo tempo. A cupula da capella do Sr. dos Aflictos perdeo o revestimento de azulejo 
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de tapete, do seculo XVII, de que conserva, apenas, a orla da sua base, e aparece coberta por 

azulejo, que imita, um pouco, o outro. Uma desconsolação. Felizmente que uma grande parte do 

caminho para a Capella conserva o buxo primitivo, que continua fechando por cima, em cupula. 

Na porta lateral da egreja, a data de 1740. 

Coimbra - Egreja da Graça - Em 28 de Agosto de 1956, mais uma vez. O Christo
2354

, a que me 

referi já, em outro logar, continua a parecer-me um seculo XV; saio com laço à nossa E. 

Conversa com o Capellão, pessoa intelligente e conversador, que me contou o que acontece com 

a Capella da Sª dos Navegantes em Lisbôa, de que elle fôra o capellão, nos primeiros tempos da 

Republica. 

No corpo da egreja, em capella à E. uma Senhora da Conceição
2355

 em madeira, de 1m,00, bem 

estofada. Em outra, tambem à E, uma Senhora da Piedade
2356

, estofada, ambas do seculo XVIII. 

Monte-Mór-Velho - Em 14 de Setembro de 1956 (6ª feira), estive com o Paz, dos Correios, que 

me diz que os do Moinho da Matta querem 20.000$00 pelo S. Baldroco
2357

! 

Maiorca - Tinha eu pensado vêr, aqui, uma Capella da Senhora da Piedade, por nós visitada 

anos atraz, à E. da estrada da Figueira a Maiorca, um pouco antes da povoação, e vim eu, de 

novo, realmente, eu vi, e com a Amelia em 16 de Setembro de 1956, mas a Senhora da Piedade 

desapareceo (a)
2358

, em seu logar, está uma / outra, em barro, do Senhora da Paciencia, grande, 

bastante tosca, que é agora o orago, e celebrado em festa anual, creio que em Outubro. Em 

compensação (!) vê-se agora no altar, à E., uma Senhora sentada
2359

, de uns 0m,50, do typo das 

que temos, sem corôa, mas com manto, parecendo à Amelia que deve ter tido corôa, e que lha 

tiraram, disfarçando a falta. É bem possivel, porque estas imagens a tinham, de ordinario, e, de 

ordinario, lh'a cortava,. tambem. Diz-me a moça que veio abrir, e que é uma semi-civilisada, e 

tambem apreciavel, que esta imagem esteve em uma exposição realisada em Coimbra. 

Perguntando-se pela antiga imagem da Senhora da Piedade, diz-me a rapariga que deve ser a 

que existe hoje em uma outra capela, um pouco para o interior, em Anta, onde vamos com ella 

(não é longe). E n'essa capela, vemos, de facto, uma Senhora d'aquella invocação, no nicho 

medio, mas não é a que, ha anos, haviamos visto na outra capella; é de pedra, mas maior, e sem 

arte, nem merecedora de qualquer referencia. Em compensação (mais uma vez!), encontramos 

alli, à D. e à E. do nicho central, em pedra, uma Santa Magdalena
2360

 deliciosa, de uns 0m,50, 

colorida, com inscripção à frente do melhor seculo XV, que temos visto, e um Santo Antão
2361

 

(?) tambem da mesma epoca, apreciavel. E, na sacristia, uma pequena imagem, menos 

caracteristica, de um Santo Ovidio
2362

, com a mão D. e um dedo espetado, apontando o ouvido. 

Tres imagens dignas, todas, de porfiados esforços para a sua obtenção. 

Diz a rapariga que vão fazer obras na egreja de Maiorca. 

São Silvestre - Mais uma vez visitada a Egreja em 16 de Setembro de 1956 (Domingo). O Padre 

é irmão do da Lamaroza, e acompanha-nos na visita. Nada de muito novo. A Senhora da 

Piedade
2363

, que é, indubitavelmente uma bôa renascença, tem agora em seu logar a parte 
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inferior da perna D. do Christo, que estava partida, separada do resto e que, agora, com a ajuda 

da Izabel e Leticia, que teem alli estado, foi collada, embora só com gesso. Na conversa que, 

depois, com ellas tivémos, dizem-me que tinham encontrado nos livros da casa que 

religiosamente tem conservado, que a imagem é de 1400 e tal, o que lhes contesto, explican/do-

lhes o que havia a explicar; e a verdade é que, procurando nos livros, diante de mim, só se 

encontrou que ella, a imagem, viera de S. Marcos, e estaria em Coimbra, passando por varias 

situações até vir para a Egreja da villa. Dizem ellas que se tem fallado em a levar novamente 

para São Marcos, agora que estão construindo aquella enorme habitação, para os Bragança, mas 

que o povo se oporá, por todas as formas. 

Na Egreja, alem da Senhora da Piedade, vemos as imagens do costume: a Trindade
2364

 e 

Senhora com o Menino
2365

, sec. XV, muito caracteristicas. 

Por detraz do altar, continuam o Santo Antão e S. João Baptista
2366

 em pedra, e um santo em 

madeira, sem valor; os dois, porem, são apreciaveis. O Christo com cabello natural foi 

deslocado para o cemiterio, e não o vimos. Continúa, mas sujeito a grande desejo da Izabel, de a 

adquirir, a estante para missal do antepassado d'ellas, um Rangel Cabral, padroeiro da egreja. 

Estivemos, depois, com ellas, que têm tido o bom gosto de manter o solar no estado em que 

estava e que, sem pretenção, se pode considerar um exemplar typico. Deram-nos chá e boa 

conversa. Lembranças de antigos tempos, de quando eu vinha, em burro, visitar as "Meninas de 

S. Silvestre", e fazer um pouco de platonico e timido namoro à Maria Tereza. 

São Marcos - Em 18 de Setembro de 1956 (4ª feira) estivemos, de novo na egreja. Lá está o 

tumulo da tia Guilhermina, em frente da capella-mór, à D. Sempre notaveis os enterramentos 

dos Sylvas e familia. O retabulo do altar-mór, renascença coimbrã, mostra-se-nos mais 

movimentado e complicado do que nos havia parecido, em tempos. "Contra o regulamento" 

visitámos o palacio, que parece completo, salvo a mobilia, de que, no entanto tem já algumas 

peças, que não vimos de perto, mas me parecem de imitação. Em egreja; em restauro. 

Monte-mór-o-Velho - Em 18 de Setembro de 1956. A convite do Dr. Affonso, filho d'aquelle 

velho Affonso, que conhecemos em Tentugal, visitamos a sua casa, pequena habitação, muito 

caracteristicamente mobilada, com elementos antigos. De apreciar: duas salvas de prata de typo 

"gomos"; algumas moedas de ouro, portuguezas, dois vidros antigos; uma mala cylindrica, 

como as duas nossas. É doente do co/ração. Conversado com o sr. Paz sobre as imagens da 

Capella do Senhor da Paciencia e da Senhora da Piedade, em Anta. 

Tentugal - Mais uma vez na egreja do Mourão (matriz) em 18 de Setembro de 1956 (4ª feira). 

D'esta vez, pudémos vêr bem o Christo: um seculo XV ou mesmo XIV. 

Maiorca - Em 16 de Setembro de 1957, mais uma vez, visitamos a Egreja Matriz. A Senhora, 

renascença, com o Menino deitado sobre o braço E. foi tirada do sitio em que estava, e subida 

para o alto de uma escada; na deslocação, a cabeça separou-se do tronco, mas sem falta de 

qualquer bocado. O Padre, que parece ser o mesmo de outros tempos, é o Rev. Miguel 

Domingos Ferreira, a quem escrevi, offerencendo-lhe 8.000$00, que aceitou; resta o faze-la sair 

para Lisboa. 

Tentugal - A novidade é que a gente de S. Silvestre comprou (?) o escudo dos Cabraes, que 

estava na frontaria da casa da rua principal, onde eu aprendi a lêr, e onde hoje parece que se 

fazem pasteis. Estivemos na Egreja do Mourão, onde encontrámos tudo na mesma; conversa 

com o sachristão. Em 16 de Setembro, como acima. 
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Nazareth da Ribeira - Em 19 de Setembro de 1957 - Na Egreja parochial, em uma capella a D. 

encostada à entrada, à E. a conhecida Senhora grande, renascença, popular. O Padre, velho, que 

reside em Taveiro, é o Rev. José Mendes Barreto, a quem vou escrever offerencendo 10.000$00 

pela imagem. 

Coimbra - Em 19 de Setembro de 1957. Visitámos o "Museo Machado de Castro". Em plena 

reorganização; em obras: uma nova porta na egreja de S. João de Almedina, onde, d'esta vez, 

não entrámos, porque estão trabalhando n'ella. Pela primeira vez, desci ao subterraneo, todo em 

galerias, de fortissimas paredes e abobadas, e parece que abaixo d'este pavimento, ha ainda um 

outro. Quando toda esta parte estiver destruida, e devidamente incorporada no Museo, ha aqui 

logar para muitas peças em pedra. 

Maiorca - Mais uma vez, em 22 de Setembro de 1957, para conversar com o Padre Miguel sobre 

a Senhora renascença
2367

. Era domingo e assisti a missa que, com todos os complementos durou 

uma hora. Invadido pelos rapazes da Catequese, tendo dois baptizados para fazer, e esperando o 

Santos Costa para almoçar, não poude conversar comigo. Disse-lhe que desse os meus / 

cumprimentos ao Ministro da Defeza e, meu amigo. 

Condeixa - Almocei aqui com o Paz, dos Correios de Monte-Mor-o-Velho, em 22 de Setembro 

de 1957, de passagem para outros logares. 

2368
Alvorge - Com aquelle, em 22 de Setembro de 1957. A Egreja parochial nada tem de 

interessante. O Padre gastou um dinheirão em mandar dourar de novo, em ouro berrante, a talha 

do altar-môr. Na sacristia uma Senhora do Rosario
2369

 com o Menino encostado ao peito, 

assente sobre o braço E. da Senhora. Renascença aceitavel, com restos de coloração, de uns 

0m,90 de altura. Não é uma perfeição, mas pode servir. Paz offereceu 5.000$00, eu elevei para 

6.000$00. O Prior quer mais mas não valle. 

Benda (?) da Fé - Viemos aqui, com Baumberg, em 30 de Setembro de 1957 (2ª feira), porque 

alguem lhe teria dito que havia na Egreja parochial, imagens para vender. Alli fomos, depois de 

passarmos por Antanhol, e Villa Seca. Pequena povoação, com egreja no alto de uma ladeira. O 

edificio está a ser coberto de novo, e comprehende-se que necessitem de fundos para isso. 

Viemos encontrar aqui, inesperadamente, uma Senhora com o Menino
2370

, do seculo XIV, de 

1m,10 de altura, já coberta a gesso, e em grosseira pintura, bastante damnificada, mas, mesmo 

assim, muito interessante. Tambem uma Sta. Catarina
2371

, de menor valor, esta em pedra. Gente 

acolhedora, e que sabia que se pensa em vender as imagens. 

Villa Seca. No mesmo dia, e mesma companhia. Na Egreja parochial, na sacristia, uma poupée 

de Malines
2372

, do tamanho usual, um tanto repintada, mas muito aceitavel. 

Coimbra - Sé Velha - Entrei, sem demora. Faz-me impressão vêr os pilares despidos do azulejo 

hispano-arabe que os revestia. O claustro limpo e arrumado. Lá está a arca de D. Sisnando. Com 

o Baumberg, em 30 de Setembro (2ª feira) de 1957. 

Monte-Mór-O-Velho- Em 8 de Setembro de 1958 (2ª feira). Para conversar com o Paz, viemos 

aqui, mais uma vez, e subimos à Alcaçova. Tudo como d'antes, apenas a Senhora do Ó
2373

, está 
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um tanto mais debotada em cores, talvez a salitrar. Inscrições diversas, já vistas. Dizem que vão 

renovar o cemiterio; bôa ocasião para proceder a escava- 
2374

/  

2375
 Em uma outra capella derrocada, e hoje já propriedade particular, comprei duas inscripções, 

em pedra, do seculo XVII, da fundação da capella. Era aqui que estava a arca tumular 

antropomorfica, que tambem adquiri em tempos, e ainda não seguio para o 187, pelo seu 

excessivo pezo. (Já vieram) Nova paragem em Monte-Mór, em 13 do referido mez, no caminho 

para Coimbra e na volta d'alli. Só conversa, e indicações de imagens a comprar. 

Castello Viegas - Com Baumberg, em 13 de Setemnbro de 1958, para vermos a Santa 

Catarina
2376

, desconjuntada, mas seculo XIV, que estava no corredor lateral da Egreja, mas já lá 

não estava?! 

Tentugal - Em 13 de Setembro de 1958 (Sabado). Mais uma vez, na Egreja do Mourão. Tudo na 

mesma: capellas, imagens, nada a acrescentar, mas, conversando com o homem que me parece 

fazer de sachristão, e que trabalhou nas obras do antigo convento, este tinha aberta a Capella à 

D. do arco cruzeiro, que havia ficado sempre em estado de mysterio, com a sua porta, em arco 

de gomos, e sua cupula abobadada, e inscripção à roda d'ella. Segundo elle diz, e deve ser 

verdade, aos lados da grande cruz de pedra (sem Christo) que está ao fundo da Capella, por 

detraz de uma armação usual, moderna, existem duas imagens em pedra, mutiladas, diz elle que 

devem ser, penso eu, a Virgem e São João Evangelista (?). E, pela primeira vez, examinando o 

edificio d'essa capella, pelo lado de fóra, leio, no alto, à roda da face exterior, uma inscripção 

em letras grandes, que diz: "... Diogo Nunez mandou fazer esta Capella - Ano 1575. Como serão 

aquellas imagens: Renascença já decadente? Isso, só poderá ver-se quando os Mon. Nacionaes 

efectuarem o "restauro" ou a revisão geral do edificio da egreja.  

D'esta vez, tive maneira de subir ao interior da casa onde aprendi a ler. Saudades. (Ainda 

conserva os tectos de maceira, em caixotões). 

Quiaios - Em 26 de Agosto de 1960 (Sexta feira), Egreja parochial. Foi "restaurada". Azulejo de 

mais cores e estylo, em roda-pé na egreja e sua capella-mór. No altar-mór uma pintura moderna, 

do P. Marcos. À E. do Altar-mór um S. Mamede
2377

, com o seu saco de pão, repintado. Nada 

mais de valôr. Se o havia, já foi levado. /  

Districto do Porto 

Marco - De visita ao Visconde do Marco, em 4 de Setembro de 1954. Casa da Picota se chama 

esta casa e sua quinta, pequena. Construção, a habitual das casas senhoriaes d'esta região, mas 

sem nada de especial. Alguma louça ingleza para meza, de duas marcas. Um copo de crystal 

facetado, de pé alto. Retratos de antepassados. Dois ramos de fantasia, antigo, de louça, para 

ornamentação. 

Penafiel - De visita ao Pereira da Cunha, a quem comprei algumas coisas rasoavelmente 

interessantes. 

Miragaia (Cidade do Porto). Egreja parochial - Por fora azulejo azul ramagens, nada 

interessante. Dentro capella mór em talha dourada; diz o sacristão que toda a egreja assim era, e 

que se diz, até, que o Padre de então não arrancara tambem a da capella mór, por não lhe chegar 

a fortuna para tanto. Na Capella mór dois retabulos coloridos, um a cada lado, sendo um d'elles 

o Triunfo da Egreja, um São Pedro
2378

 sentado, grande, talvez seculo XVI, mas pouco fino, do 
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lado E. e do outro lado uma imagem de frade
2379

, que dizem ser o primeiro bispo do Porto. Um 

frontal de couro de Cordova, sec. XVIII, e parece haver mais dois. Um Christo
2380

, tamanho 

natural, pés separados, costellas salientes, saio coberto com veo, que dá a impressão de ser um 

seculo XVI. Uma imagem de Santo Antonio
2381

, interessante. Na arrecadação em 1º andar um 

triptico de grandes dimensões, Pentecostes, que dizem valer mil e tantos contos. Esteve a limpar 

ha muitos anos em Lisboa, e tem um rotulo dizendo-o trabalho neerlandez do seculo XVI. É, 

realmente, uma peça de primeira ordem. Sobre arcazes um São Sebastião
2382

 de uns 0m,90, 

colorido, já em academia, mas muito perfeito, seculo XVII ou XVIII; do outro lado um busto 

relicario
2383

 de papa. Alguns paramentos interessantes. Valerá a pena uma visita mais 

minucioza. Visitada em 5 de Setembro de 1954. 

Porto - Sé. De corrida, tarde. Em 3 de Setembro de 1954. Houve aqui uma exposição de 

Christos, que havia já terminado e de nós vimos, apenas, uma pequena parte, já em preparativos 

de regresso aos sitios de onde provinham. Nada de especialmente interessante. Nas cruzes, 

vindas do Museo, nada de notavel. Conhece/mos aqui um Dr. Pinto Ferreira, que parece ter sido 

o organizador da exposição; tem coisas publicadas, sobre Numão, Freixo do Numão, e outras 

localidades. Conversa sobre a Senhora de Vandoma, a respeito de cuja proveniencia e idade se 

continua às aranhas. Vista rapida da egreja, e de algumas das imagens, de resto já descritas em 

outros logares. 

Egreja de Santa Clara - Visitada, mais uma vez, em 5 de Setembro de 1954. Foi reparada e 

consolidada. Continua, como conjuncto em talha, a ser uma das mais interessantes que tenho 

visto. O tecto em caixotões, admiravel. O Menino
2384

, que andava, pelos altos lateraes está agora 

na egreja, em um altar à D.; e ha um outro Menino
2385

 de estylo differente, do outro lado. 

Algumas imagens
2386

, em madeira, interessantes. Já se pode ir ao coro de cima, onde existem 

algumas telas, restauradas, interessantes. Vê-se agora, rasoalvelmente, por cima da cadeira, o 

painel da Adoração da Custodia, com o distico, datado de 1680. É interessante, mas de factura 

bastante differente da de qualquer dos nossos dois. 

Casa-Museo Guerra Junqueiro. Em 5 de Setembro de 1954. Nada de novo a indicar. A Senhora 

sentada
2387

, dourada, hespanhola, continua sendo uma peça excellente, 

Casa-Museo Teixeira Lopes - Mais uma vez, na data supra. Marmores admiraveis, entre os 

quaes os de crianças. Muitas tecordações do Mestre. Nas paredes (e um chão) treze bons tapetes 

de Arrayolos, um dos quaes com figuras; todos bem conservados. 

Casa-Museo Fernando de Castro. Em 5 de Setembro de 1954, pela segunda vez; a primeira, 

ainda em vida do dono. Talha por todos os lados, ou no estado natural ou aproveitada em 

composições diversas, e, em grande parte, infelizes. Muitas imagens
2388

, pequenas e grandes, em 

madeira, dos seculos XVII e XVIII, algumas que nem mesmo deveriam estar expostas; uma 

parte no escriptorio, outra dispersa pela casa. Algumas de pedra (e de madeira) interessantes. 

Um São Gonçalo de Amarante
2389

, bem conservado, uma Senhora
2390

 do seculo XIV, e 
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algumas
2391

 poucas mais. Diz o guarda que o conjuncto depende do Ministerio da Educação 

Nacional, e que, segundo a doação (?), não é permittido mudar o logar das coisas. / 

Museo Soares dos Reis - Nada a notar, salvo o estar em obras em parte d'elle. Em 3 de Setembro 

de 1954. Visitado, novamente, em 3 de Setembro de 1955 (Sabado). Nada de novo, salvo 

alterações na disposição interior, e fechadas a sala da escultura archaica, e a das pratas, esta 

ultima pela falta de muitas (?) peças terem seguido para a Exposição de Londres. Notado, 

novamente, a collecção de ceramica portugueza, em que ha peças muitissimo interessantes. 

Quadros de Silva Porto e de Pousão, em collecção notavel. 

A Amelia lembra-se (eu não) uma imagem, em pedra, de 0m,60, muito perfeita, coroada, do 

seculo XV adiantado, de Senhora
2392

 com o Menino. 

Sé - Visitada, mais uma vez, em 5 de Setembro de 1955 (2ª feira). Continua sendo notavel o 

altar em prata completa, que resolveram esconder dos francezes, na Capella do Santissimo; 

tambem os apliques em prata, lateraes. No altar da Sª da Batalha, esta Senhora
2393

 em madeira, 

com aplicações; esteve no hospicio onde a vimos ha muitos annos atraz. É um seculo XVI, ou, 

talvez, diz a Amelia, um seculo XV, complicada com roupas, no seculo XVII ou XVIII; em 

qualquer caso, muito interessante. No Altar de Nossa Senhora das Dôres, uma Santa 

Apolonia
2394

, estofada, de uns 0m,60, seculo XVIII. À E. do arco cruzeiro. Em outro (?) altar, a 

Senhora do Rosario
2395

, em madeira, estofada, de 1m,50, interessante, do seculo XVI. Em um 

altar à D. do arco cruzeiro, a Senhora da Sylva
2396

, em pedra, do seculo XV, de uns 1m,30, 

talvez, colorida (vê-se mal), e logo à D., para aqui deslocada, a Senhora de Vandoma
2397

, em 

pedra, que continua sendo um enigma, quanto à época. Pelo rosto, é de grande antiguidade, 

seculo XIII, talvez, mas parece evidente que foi "arranjada", mais tarde, com desbaste do ventre 

e alterações nos panejamentos. Em um outro altar, à D. uma Santa Ana
2398

, de madeira, seculo 

XVI, estofada. No altar-mór, talha dourada, magestosa. Na Sacristia, continua digno de 

admiração o grande relogio e uma meza em talha dourada. Vimos, mais uma vez, a collecção de 

paramentos, admiravel no seu conjuncto, mas não indo alem do seculo XVI, n'este capitulo o 

Museo da Sé de Braga é mais rico, designada/mente pela variedade e antiguidade dos 

paramentos apresentados. Interessante, o claustro velho, onde se veem arcas tumulares, das 

quaes uma curiosamente trabalhada. Mas tudo muito cheio de pó e restos diversos. Dizem-nos 

que veem para aqui rapazes da Mocidade, o que, se explica, não justifica a porcaria. Do claustro 

vê-se uma casa com janellas de angulo curiosas. Em conjuncto, e salvo o desaparecimento de 

algumas construcções vizinhas, entre as quaes a Capella dos Alfaiates, que poderiam ter ficado, 

o restauro effectuado no monumento parece-me bem. 

Capella da Senhora do Parto. Em 5 de Setembro de 1955. Visitei a Ribeira, onde a certa altura, 

existe uma capella d'este nome, construcção talvez do seculo XVII, que abriga uma Senhora 

d'aquella invocação, que não pude vêr, por dentro, porque a chave tem-na o Prior da visinha 

Egreja de São Nicolau, a cuja porta batemos (eu e a mulher que me acompanhava) sem exito. 

No extremo do Barredo, um oratorio do Senhor de Bouças, de Mathosinhos. 

Hospital da Ordem Terceira do Carmo (Praça Carlos Alberto, 32). Visitado o seu Museo, por 

indicação do Miguel Pinto, em 5 de Setembro de 1955 (2ª feira). Muitos paramentos do seculo 

XVIII, e alguns mesmo mais modernos; entre elles, dois palios grandes. Algumas pratas. Uma 
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imagem da Senhora
2399

, a preto, seculo XVIII. Entre os paramentos, destaca-se uma casula 

bordada a matiz, de origem, provavelmente, oriental. 

Villa do Conde - Visitada em 4 de Setembro de 1955 (Domingo). Já aqui tinhamos estado, ha 

muitos anos atraz, em rapida visita, ao Mosteiro, trazido pelo Luiz Porto. 

Mosteiro de Santa Clara. Enorme edificio, agora ocupado por um hospicio de rapazes pobres. 

Na Egreja, um tumulo esculpido, com duas figuras jacentes, muito deteriorado, à entrada à D. de 

quem entra. Em uma capella da E. baixa, quatro tumulos, tambem esculpidos, sobre os quaes lêr 

o trabalho do Conego Aguiar Barreiros; na parede, ao alto inscripção com referencia a uma 

Abadessa. No côro alto, um S. Jorge
2400

 a caval-/lo, colorido, do seculo XV ou XVI. Por cima 

da grade, que separa o coro da egreja, um S. Pedro
2401

 sentado, madeira, sec. XVI (?). 

Egreja matriz - No mesmo dia visitada. Muito interessante. Fachada do seculo XVI. Em uma 

Capella dos Mareantes, datada de 1542, forrada a azulejo azul amarello, padrão curioso, com 

tiras a separar; à E. de quem olha para o altar dois grandes paineis de azulejo do seculo XVIII, 

talvez de 3m x 1m,50, da invocação da Sª dos Navegantes e do Corpo Santo. O da E. falla em 

um João Pires Velho, que regressou bem em uma nao "Jesus e Maria"; o da D. para que volte 

bem, de uma viagem a Angola, Tomé Pires Miélo (?). No altar uma Senhora dos Navegantes
2402

 

do seculo XVIII, com um navio, de 1m,00 e uma pequena Santa Clara
2403

 de 0m,40. No altar-

mór, com Anjo da Anunciação, barroco e uma Senhora, do outro lado, menos fina que o Anjo, 

Campos. 

Egreja da Lapa - Mesmo dia. Oragos S. Bartolomeo e S. Lourenço, na frontaria. Epoca sec. 

XVII-XVIII. Na sacristia, azulejo azul e branco. Nada de interessante. Pobre. 

Egreja dos Irmãos Terceiros - Na sacristia um Christo
2404

 em madeira de 1m,30, colorido, 

provavelmente um seculo XVI
2405

, com as costellas bem vincadas. Um São Benedito, sec. XVII-

XVIII. 

Egreja da Misericordia - Mesmo dia (5-9-55 - Domingo). Edificio do seculo XVII. Paredes 

cobertas de azulejo tapete, seculo XVII, de padrão interessante. Tecto novo, em caixotões. Por 

cima do arco cruzeiro, dois anjos em azulejo azul e branco, frente a frente, segurando um 

distico, certamente reproducção do Evangelho. 

Capella da Senhora da Guia. Mesma ocasião. Não longe do Castello, em uma ponta; logar de 

grande devoção; romaria. Dentro, tecto em caixotões, com pinturas e, nas paredes, azulejo do 

seculo XVII e do seculo XVIII. A Senhora da Guia é uma grande imagem moderna 

acompanhada por um navio a ponto de naufragar. No altar-mór, uma pequena imagem da 

mesma Senhora. Perto, um padrão em pedra com data de 1832, comemorativo da 1ª tentativa de 

desembarque, não realisada, das forças liberaes. / 

Capella do Socorro. No mesmo dia. Cupula semi esferica; mas não me lembro onde li que esta 

forma fôra sugerida ao seu fundador por lembranças do que vira em Africa (Marrocos?). No 

interior guarnições de azulejo azul e branco, sec. XVIII. O chão está assoalhado, mas tiveram o 

bom gosto de deixar descoberta a campa, do seu fundador, talvez, Barboza Ferreira, 1621. 
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Capella de Santiago. Em um espaço ajardinado. Moderna, de 1870. No altar à E. do cruzeiro, 

Santiago a cavallo
2406

, brandindo um alforge, colorido. A porta, moderna tambem, em ogiva. 

Povoa do Varzim - Em 24 de Setembro de 1957 (3ª feira), viemos aqui para vermos uma 

Exposição de Arte Sacra, que fora anunciada para estar aberta até ao fim do mez. Difficil de 

encontrar, porque a installação fôra feita na sala grande do Corpo de Bombeiros. Disseram-me 

que algumas pequenas coisas haviam sido já retiradas, mas de fraca importancia. Algumas peças 

do Museo Municipal, entre as quaes o São Telmo
2407

 e a Senhora romanica
2408

. Mais duas 

imagens de Senhora, uma grande do seculo XVI
2409

, colorida e com aplicações de gesso, do 

seculo XVII, da Egreja de Tarrozo; e outra pequena
2410

, do seculo XIII ou XIV, colorida, da 

capella de Abressar [?]. Vê-se que houve pouco interesse em valorisar esta Exposição. 

Museo Municipal - Na mesma data. Muito deteriorado, por falta de fundos, e de cuidado. 

Roriz - Segunda visita em 5 de Setembro de 1958. Viemos aqui do Porto, pela estrada de 

Penafiel, voltando depois à E, pela estrada que vae a Guimaraes. Bastante antes d'esta cidade, 

volta-se à E, no sitio onde está a placa com a indicação do nome, e a 4 kilometros, chega-se à 

egreja, a respeito da qual se confirma o que se escreveo anteriormente. Viemos aqui, 

especialmente para estudar o Christo
2411

, que parece ser, de facto, um seculo XV. Grande, bem 

trabalhado, revelando já uma certa arte na escultura geral; os pés já não teem aquella posição 

forçada dos nossos do seculo XIII, mas são sobrepostos como uns de seculos posteriores, 

mesmo dos actuaes, cabeça artisticamente trabalhada com corôa de espinhos, de que se veem as 

pontas; olhos fechados, cabeça inclinada. Uma excellente esculptura, de imponencia. Duas 

inscripções em letra / da epoca da primitiva construcção, uma em parede, perto da torre sineira, 

outra em uma dependencia, onde se vê, tambem, uma arca tumular com cobertura de duas 

aguas, e varias pedras, que sobraram! do restauro realisado. Siglas numerosas. Na parede da D. 

no interior da egreja um S. Sebastião, já com braço no ar, sem grande interesse. No altar mór à 

D. o já referido S. Lourenço
2412

, do seculo XV, mas cuja cabeça é de madeira. No chão da 

egreja, duas campas, uma com brazão, outra só com corôa, que me parece de visconde. A casa 

ao lado dizem-me pertencer ao Dr. Joaquim Teixeira Bastos, o medico operador, que tratou o 

Miguel. 

Penafiel - Nova visita em 5 de Setembro de 1958. Viemos aqui, especialmente para vêr a 

imagem da Senhora com o Menino, cuja venda elle < Joaquim Pereira da Cunha > me propoz, 

ha já tempos. Compramo-la, embora cara, e mais uma especie de busto, em granito, talvez 

romanico, ou romano. O rapaz está atacado, formidavelmente, de reumatismo gotoso, ao que 

parece. Deu-nos a novidade de haver por aqui, um Museo Municipal, dirigido por um Dr. Abilio 

Miranda, a quem nos apresenta o Cunha, e que é um homem entusiasta pelo seu Museo, do qual 

elle teve a iniciativa e tem sido o grande impulsionador. Vê-se que é pessoa culta e tem o gosto 

do antigo. Podem vêr-se já as pedras com insculturas diversas, uma por exemplo, com a cruz 

dos Pereiras, cipos romanos, marcos bordeiros diversos, ceramica arcaica, alguma muito 

perfeita, bilhas e lucernas; um grande pano de armar vindo de Pombeiro, bordado a ouro sobre 

setim branco, trabalho, talvez, indo-portuguez, uma casula de brocado verde com espiguilha 

verde tambem, que me não lembro de ter visto em outros logares, quatro teloins bordados sobre 

velludos vermelhos e verdes muito perfeitos, e parece que ha outros não expostos; varios 

pergaminhos, chaves, candeias, batedores de portas; uma livraria da qual diz o Miranda que 

contem 16.000 volumes; a pedra muito procurada da Santa Margarida e dragão, que já agora é 
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impossivel tirar d'alli; uma collecção de caixas de esmolas; outra de moedas romanas aqui 

encontradas, e que elle diz ter classificado e algumas outras especies de menor importancia. 

Egreja do Calvario - Mais uma vez, na data supra. Nada de especial a citar. /  

Povoa do Varzim - Museu, em 22 de Setembro de 1962 (6ª feira). Vim para acompanhar o 

Director a Argivae, vêr o Christo do seculo XIV ou XV, sobre o qual elle desejava a minha 

opinião, mas adoeceu, parece que gravemente. Lá está o São Telmo, que alguem queria 

restaurar, mas não lh'o consentiram. Diz-me o guarda que devotas vieram, junto do Santo, 

cumprir promessas. Uma d'ellas collocando uma lamparina com azeite sobre o "cesto da gavea". 

Esperavam um auxilio da Fundação Bulbenkian [sic]. Recomendei, mais uma vez, cuidado com 

o Santo. /  

Districto de Braga 

2413
Freitas Ribeiro me quizera impingir ha annos, e que eu recusei. Alguns guadamecins, sem 

grande importancia. Já se não falla na instalação do Museo no paço dos duques de Bragança, 

porque, segundo parece, o Salazar cheirou que era este o ambiente proprio para elle. Uma 

"burra" de ferro, de confraria de uns 5m de comprimento. 

Braga - Em 29 de Agosto de 1958 (6ª feira). Visitada, de novo, a Sé e o Museu da Sé. Visitado, 

tambem, o Museu Municipal, que está no começo de organização, e que inclue já uma collecção 

interessantissima de marcos miliarios, que andavam dispersos por varios lados, duas arcas de 

ferro para arrecadação de fundos, alguma ceramica e alguns, poucos, paramentos. A grade que 

fechava o pateo interior foi tirada, mas, felizmente, deixaram ficar o tanque que existia no 

centro d'elle. Necessita ser visto de novo, mais tarde. 

Prado - Em 1 de Setembro de 1958 (2ª feira). À procura da Egreja parochial que se atinge 

saindo de Braga pela estrada que vae a Ponte da Barca, e cortando, depois, à esquerda pela 

estrada que vae a Barcellos (a estrada de cima, e não a de baixo, que sae directamente de 

Braga). Na frontaria a mesma Senhora com Menino
2414

, do sec. XV, do Mestre Affonso, que o 

Reynaldo Santos chegou a publicar no livro da escultura medieval, a instancias minhas. D'esta 

vez, vimo-la menos bem do que de outras, por não ter trazido binoculo e os vidros do nicho 

estarem sujos. Parece impossivel que a não tenham enviado para o Museu, que poderia ser o da 

Sé; para não desistirem da sua propriedade. A povoação fica para baixo da estrada a cuja beira 

está a Egreja. Uma larga esplanada, com grandes arvores, onde fazem feira e a festa anual, 

ladeada de casas, à direita de quem desce, entre as quaes uma de porta brazonada, varanda e 

aspecto muito caracteristico, onde hoje se vê habitar um medico, o Dr. Ferreira da Silva e existir 

uma farmacia. No começo da esplanada, a Capella de S. Sebastião, em obras, mas que conserva 

o revestimento do altar-mór, sem importancia; está à beira de um enorme afloramento granitico, 

muito curioso. Em tempo: a esplanada chama-se Largo Dr. Lima e a porta principal d'aquella 

morada tem a data de 1719. /  

São Frutuoso - Visita em 1 de Setembro de 1958 (2ª feira). Deixando o Prado, seguimos pela 

estrada que vae a Braga, passando, pouco depois da povoação uma bellissima ponte de arcos e 

contrafortes, sobre o rio Cavado. A meio da ponte, uma reintrancia, com inscripções de um lado 

e outro. Uma d'ellas, à roda do escudo nacional, diz "Esta obra fez Antonio de Crasto, da villa 

de Viana, 1676; a outra inscripção a roda de um brazão, que parece ser o mesmo que se vê sobre 

a porta da casa nobre da esplanada do Prado, não é facil de ler. Paisagem interessante, deliciosa 

mesmo, com mulheres a lavar, ou corando roupa ao sol. A Egreja de São Frutuoso, exemplar 

unico entre nós do pre-romanico, está já descrita e comentada em livros de varios autores, e 
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tambem n'este inventario. Esteve abandonada durante muito tempo, iniciou-se em certa altura, a 

sua restauração, parou depois; mas parece, segundo alli dizem, que recomeçou ha pouco. A um 

lado do que resta da primitiva egreja, um tumulo sem quaesquer dizeres, e que o pequeno guia 

que nos acompanha afirma ser o de São Frutuoso, que foi em certo periodo da lucta entre Braga 

e Tuy ou Santiago de Compostella levado para uma d'estas cidades; a tampa do tumulo está 

partida, faltando-lhe um pedaço. 

Junto a esta antiga egreja, está a de São ? de Montelios [sic], já descrita tambem em outro logar 

d'este inventario. Em todo o caso, citarei na E. alta um Santo Antonio
2415

 interessante, com a 

particularidade de ser o Menino que tem o livro na mão. No altar-mór, um São Francisco
2416

, 

agradavel, à E.. Na sacristia um grande arcaz, sobre o qual se ergue um retabulo em talha, com 

divisões para numerosas reliquias. Uma custodia já em outro logar referida, de madeira dourada, 

com uma corôa no alto, de 1m,40, talvez. 

Braga - Biblioteca Municipal - Em 1 de Setembro 1958. Pedimos para a visitar, mas pela razão, 

ou com o pretexto de estar em ferias parte do pessoal, só nos mostraram, no primeiro andar, a 

sala, dupla, de leitura, e a chamada sala medieval, já conhecida com uma serie de vitrines, 

contendo paginas de codices antigos, encadernações, uma d'ellas com corrente para prender o 

livro, e gravuras e paginas frontespiciais coloridas de cha ou opusculos diversos, sem grande 

interesse. Em uma peanha, da sala Me/dieval, a Senhora em pedra
2417

 do seculo XV, muito 

parecida com a da Sé, mas repintada pelo Candido não sei quê, o que tira grande valor. 

Egreja de Santa Cruz (do Sr. dos Passos). Em 1 de Setembro de 1958 (2ª feira). Ja anteriormente 

visitada, e onde vimos, nos aposentos do Padre, os paramentos de Macau, bordados a matiz. 

Abundancia de talha grossa, sobreportas, idem. Na capella mór, duas vitrines com reliquias, e 

varias imagens e bustos. 

Egreja do Seminario de Santiago - Em 1 de Setembro de 1958 (2ª feira). Em disposição curiosa, 

e excepcional, series de pequenas capelas-altares com guarnições em talha juntos uns aos 

outros. No altar-mór na tribuna, grande tela, mal visivel, que parece representar São Thiago em 

combate. 

Capella de São Thiago - Na mesma data. Perto d'aquella. No altar-mór, à E. um São Thiago
2418

, 

em pianha, interessante, seculo XVII, bem estofado. Uma das capellas, denominada, "das cinco 

chagas", uma tela, representando Christo subindo de uma especie de pia ou poço, à roda do qual 

se via uma inscripção, e papas e bispos. / 

Districto de Coimbra 

Ceira - Mais uma vez, para fazer a vontade ao Paz, de Monte-Mór-o-Velho, fui, apesar de as 

minhas pernas não terem a seguranças das antigas, vêr o retabulo que está junto de uma fonte 

em Ceira. Confirma-se, mais uma vez, que é um Renascença decadente (muito), e que nada 

vale, para collecção. Em 28 de Agosto de 1960 (Domingo). Na ocasião em que o vejo, está a 

realizar-se a "Festa Grande" no Dundo. 

Soure - Em 28 de Agosto de 1960 (Domingo). Mais uma vez, com o Paz, de Monte-Mór-o-

Velho. Na Egreja parochial (matriz) visitada mais uma vez; lá está à E do altar mór, a Senhora 

da Finisterra
2419

, um primor de escultura, que cada vez mais aprecio. Na sacristia, duas imagens, 
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que sem duvida, já foram mencionadas em outro logar: um Santo Antonio
2420

, com o Menino 

esculpido sobre o peito, e um São Braz
2421

, sentado, differente dos que tenho. 

Castanheira - Em 1 de Setembro de 1960 (5ª feira). Visito a Capella da Senhora da Ajuda, que 

fica em propriedade de uma filha do Malva do Valle, que eu conheci, em tempos, não me 

lembrando, agora, se elle era partidario do Affonso Costa, ou do ____. 

Dei-lhe o nosso cartão e troquei com ella algumas palavras, de recordação. Desconfiada, 

serenou quando lhe fallei nos Cabraes, no nosso parentesco, e na Tia, que está sepultada no chão 

da egreja de S. Marcos. A Capella, sob o ponto de vista da arquitectura, é um pequeno edificio 

do seculo XVIII ou talvez XIX. Dentro, no altar, ao centro, uma Virgem com o Menino
2422

, alta, 

genero Renascença decadente, com pintura nova, sobretudo no avental, de azul; cara redonda; 

agradavel, mas não exemplar notavel. A D. um Santo André
2423

, que pode ser um seculo XV, e 

faz pensar que houve aqui uma outra capella d'essa epoca. A E., na parede incrustado um 

Retabulo
2424

 da epoca da Senhora, mas de melhor factura. Faz-se aqui uma festa com procissão, 

e que este ano se realisou mais cedo do que de costume. 

São Marcos - Na mesma data, subimos a São Marcos. Está com/pletado o palacio para habitação 

do D. Duarte Nuno, que está fora, e só deve chegar amanhã. O edificio é enorme, mas foi uma 

bôa ideia de fazer erguer, no proprio logar onde existio o convento, um imovel d'esta especie. 

Parece pouco cuidado o largo espaço que se abre em frente do palacio, e no qual parece haver 

um lago e seus anexos (não se vê bem), 

Grandes arvores. Ainda que não houvesse outra vantagem na construcção d'este "Paço", houve o 

resultado de se garantirem as estas antigas arvores da cerca dos frades, a sua vida, por muitos 

annos futuros. Dentro da Egreja, o Retabulo
2425

 do Altar-Mór pareceu-me, agora, de mais valor 

que aquelle que anteriormente lhe haviamos atribuido. Mais trabalhado em profundidade e 

melhor factura; creio que o atribuem a Chanterene. Lá está a campa da tia Guilhermina. 

Confesso que sinto grande orgulho em a vêr aqui inhumada. O pantheon dos Silvas, o mesmo, 

desegual merecimento. 

Lorvão - Em 15 de Setembro de 1962 - Sabado - Vimos a Egreja, que foi concertada, na parte 

superior, em que abria fendas, e deixava entrar a agua da chuva. Nada de notavel, alem do que 

já foi dito, alem da sujidade, que aparece em tudo, e contra a qual eu me insurgi, fortemente, no 

livro dos visitantes (50$00) ao velho sacristão. Lá estão os dois tumulos das Infantes, sem 

limpeza. No "museu", chamemos-lhe assim, uma imagem em madeira, de tamanho natural, com 

restos de pintura, romanico, penso eu, é a de um Santo evangelista
2426

 (não são Bento); diz o 

sacristão que esteve já em uma exposição no estrangeiro. O Tapete persa continua cortado, 

tendo uma parte à vista. Typo notavel, differente do usual. O resto está enrolado, em um 

armario. Diz o sacristão que o estendem em ocasião de festas; notavel. Faz-me lembrar (o São 

Bento) um sem pintura, do mesmo tamanho, que eu tenho na collecção. Já aqui não está uma 

almotolia chineza, como as duas que tenho em casa. A Senhora da Vida, mais tarde do que 

nunca; não ha que repetir o que já está dito, anteriormente, sobre ella. / 
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Districto de Aveiro 

2427
saio de dobras bem dispostas, com laço à E. da imagem, provavelmente um seculo XVI; uma 

bella escultura. No interior da Egreja, em um altar à E, do arco cruzeiro, um outro Christo
2428

, 

egualmente bella escultura, mas revelando já uma arte aparentemente mais avançada do que a 

do anterior, pés ao lado um do outro, saio não continua, mas aberto, sustentado por cordão, à 

vista, em parte; rosto bem tratado, fisionomia chamada "da agonia". Talha abundante já pesada, 

do fim do seculo XVII, e outra nas capellas, talvez do seculo XVI. 

Em um altar, a E. uma Santa Luzia
2429

, bem dourada, talvez de 1m,40, bôa escultura; em uma 

outra capella ou altar à D. uma Senhora com Menino
2430

, bem estofada, de uns 1m,40; as duas 

imagens, do seculo XVII, provavelmente, e ainda, tambem à D., mais acima d'esta ultima, uma 

Senhora da Conceição
2431

 do seculo XVIII, tambem imagem muito apreciavel. Notavel a 

avenida das tilias, que se desenvolve em frente da fachada principal da Egreja. Junto a esta uma 

grande casa e propriedade rustica, que deve ter sido a cerca do Convento, e hoje pertence a um 

Cardozo Pinto, o dos minerios, nascido e amamentado no Banco Burnay (como muitos outros). 

Museu - Visitado, de novo, em 19 de Setembro de 1962 (4ª feira). 

Tem novo director, cujo nome não fixei. Muito limpo e arranjado de ponta a ponta. Entre 

numerosissimas peças interessantes, nota-se o nosso Christo do côro alto, sem os cabellos 

naturaes que, por indicação minha lhe tiraram. Entre outras peças, uma Senhora de Malines, 

notavel pela perfeição e estado de conservação. / 

 

15 Agosto 1949 De Lisboa a Villa Franca; passagem em barco, pela 

estrada nova de Vendas Novas a Canha, Vendas Novas, 

Monte-mòr-Novo, Arrayolos, Borba, Estremoz e Elvas 

(pousada Sta. Luzia 

16 " " Da Pouzada a Borba e Montes-Claros; a Vila Viçosa e 

volta à Pousada 

19 " " Da Pousada (Elvas) a Castello de Vide, por Borba, 

Estremoz, Souzel, Fronteira, Alter do Chão, Crato, Flor 

da Rosa e Alpalhão 

21 " " De Castello de Vide a Portalegre e regresso. 

22 " " De Portalegre a Castello Branco por Alpalhão, Niza e 

Portas do Rodam 

24 " " De Castello Branco a Pampilhosa da Serra e volta. 

Idem à Barragem Carmona por Idanha a Nova e 

regresso 

25 " " De Castello Branco à Guarda por Castello Novo, 

Alpedrinha, Fundão e Covilhã 
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26 " " Da Guarda a Pinhel e regresso. 

27 " " Da Guarda a Linhares e regresso, pela estrada de 

Celorico da Beira e de Gouveia, passando, à ida em 

Cavadoude 

28 " " Da Guarda ao Sabugal, depois a Sortelha, e regresso à 

Guarda por Belmonte 

29 " " De Guarda a Vizeo, por Valhelhas, Manteigas, Gouveia 

e Mangualde 

31 " " De Vizeo ao Porto pela estrada de Castro d'Aire, 

Lamego, Resende, Marco, e Penafiel 

2 Setembro 1949 Do Porto à Povoa do Varzim e regresso 

5 " " Do Porto à Figueira da Foz, por Coimbra 

17 " " Da Figueira a Águeda, Travassô e Trofa, voltando por 

Aveiro e Serra da Bôa Via/gem 

21 Setembro 1949 Da Figueira a Coimbra e regresso pelas Meãs 

23 Setembro 1949 De Figueira a Lisboa por Alcobaça e Caldas da Rainha 

20 Agosto 1950 De Lisboa a Santarem, D'aqui a Almeirim e volta 

21 " " De Santarem a Lisboa 

25 " " De Lisboa a Coimbra pelas Caldas da Rainha e 

Aljubarrota 

26 " " De Coimbra pela estrada de Penacova e Sazes ao 

Bussaco, Mortagua e Pala de Mortagua. A Santa 

Comba Dão, Taboa, Midões, Oliveira do Hospital, 

Nogueira do Cravo e, pela estrada da Beira, a Coimbra 

28 " " De Coimbra, pela Mealhada e Luzo, Mortagua, Santa 

Comba, Carregal a estrada de Ervedal e Lagares, a 

Oliveira (do Conde) digo do Hospital, com paragem em 

Oliveira do Conde e outros logares. De Oliveira do 

Hospital a Bobadella, Taboa, Santa Comba e volta pelo 

mesmo caminho 

30 " " De Coimbra a Oliveira do Bairro, depois, à procura do 

Silva Barbaças a Murta, Cercal e uma outra povoação; 

volta a Oliveira do Bairro, e a Coimbra, com paragem 

em Sangalhos. 

1 Setembro  1950 De Coimbra à Figueira da Foz, por Tentugal 

27 " " Da Figueira da Foz a Lisbôa, por Thomar e Torres 

Novas 
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15 Agosto 1951 De Lisbôa ao Porto 

16 " " Do Porto ao Gerez por Braga e a estrada do Lanhoso 

25 " " Do Gerez a S. Bento da Porta Aberta, ao Rio Caldo, à 

Sª da Abadia, e volta do Gerez 

3 Setembro  1951 Do Gerez a Braga, e d'aqui ao Porto 

4 " " Do Porto a Povoa do Varzim e regresso. / 

6 " " Do Porto à Figueira da Foz, por Ovar e Aveiro 

13 " " Da Figueira a Coimbra, e regresso pelas Means e 

Tentugal 

14 " " Da Figueira a Alhadas de Baixo, com regresso por 

Esperança, Quiaios e Sosa 

16 " " Da Figueira ao Louriçal. D'aqui a Pedrogão por Monte 

Redondo. Regresso à Figueira 

18 " " Da Figueira a Agueda por Cantanhede e Mealhada. De 

Agueda a Nariz, Palhaça, Mamarosa e Anadia. D'aqui a 

Moita e Paço de Carvalhaes. Volta à Figueira, pela 

Anadia, Mealhada e caminho da ida. 

20 " " Da Figueira à Quinta da Bôa Vista, da sogra do 

Monteiro Grillo, e regresso 

24 " " De Figueira a Paião, Vinha da Rainha, Pedrogão, 

Bicanho, Amieira, Abrunhosa e Verride. Regresso pela 

Ereira - Sta. Olaya 

27 " " De Figueira a Fatima, pela volta da Batalha, Thomar, 

Castello de Bode, Torres Novas, Zibreira, Parceiros de 

Egreja, Santarem e Lisboa 

4 Maio 1952 De Lisboa a Paio Pires (Ermida de S. José da 

Palmeira), e volta 

9 Setembro 1952 De Lisboa à Figueira da Foz, por Alcobaça e Caldas da 

Rainha 

17  " " Da Figueira a Tentugal e Coimbra e volta pelas Meãs. 

Subimos à Lamaroza 

21 " " Da Figueira à Quinta da Bôa Vista, por Maiorca e a 

Granja (de Alfarellos), e regresso 

26 Setembro 1952 De Coimbra às Lages, ao Calhabé, a Coimbra e 

Agueda. De Agueda a Castanheira do Vouga, 

Recardães, Espinhal, Ois da Ribeira, Travassô, Mira e 

Coimbra por Cantanhede e Mealhada. / 
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28 Setembro 1952 De Coimbra ao Sebal Grande e regresso 

30 " " De Coimbra ao Porto 

2 Outubro 1952 Do Porto a Coimbra, por Mira 

3 " " De Coimbra a Coimbra, por Ceira, Portella do Gato e 

Castelo Viegas 

6 " " De Coimbra a Lisbôa por Torres Novas e estrada da 

Chamusca-Samora Correia, Villa Franca a Lisboa 

24 Setembro 1953 De Lisboa à Figueira da Foz, por Alcobaça e estrada 

costeira 

27 " " Da Figueira ao Caramulo, pelo caminho de Coimbra e 

Agueda. Volta por Tondella, Santa Comba Dão, Luso, 

Mealhada, Cantanhede e Carapinheira 

1 Outubro 1953 Figueira da Foz - Ermida - Mira - Aveiro - Oliveira do 

Bairro - Alhadas de Baixo - Agueda (Caruma) - 

Aguieira - Valongo do Vouga - Carvalhaes do Vouga - 

Cruzamento para Macinhata e Arrancada - Agueda - 

Figueira da Foz (por Mealhada-Cantanhede e 

Carapinheira). 

4 " " (Domingo) Da Figueira da Foz, por Brenha a Aveiro, 

com paragem em Ilhavo (Museo). Depois à Capella do 

Divino Espirito Santo de Lamas do Vouga e Porto 

6 " " Do Porto à Povoa do Varzim, ao Porto, a Aveiro, por 

Granja e Espinho. De Aveiro à Figueira por Mira e 

estradas das Matas Nacionaes 

9 " " Uma volta a Buarcos 

12 " " De Coimbra, digo, da Figueira a Coimbra, por Tentugal 

e volta por São Martinho d'Arvore 

15 " " Da Figueira da Foz a Lisboa, por Leiria, Marinha 

Grande, Nazaré, São Martinho do Porto, Caldas da 

Rainha, Obidos e estrada do Cercal 

10 Agosto  1954 De Lisbôa ao Porto, por Alcobaça 

11 " " Do Porto a Braga e Gerez /  

1 Setembro 1954 Do Gerez ao Porto, por Braga. 

4  " " Do Porto a Penafiel e Marco e regresso pelo mesmo 

caminho 

6 " " Do Porto à Figueira da Foz, por Aveiro e Coimbra 

10 Setembro 1954 Da Figueira a Coja, por Coimbra, e regresso. 
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11 " " Da Figueira a Agueda, por Cantanhede e Mealhada; 

depois por Mourisca do Vouga, Aguieira, Arrancada do 

Vouga, Sobreiro da Arrancada, Valongo do Vouga, e 

Serem, pousada. De Serem a Albergaria a Velha, 

estrada de Vizeu a Cedrim e volta a Albergaria, 

Agueda e Aguim e Figueira pela estrada de Coimbra 

15 " " Da Figueira a Coimbra. D'aqui a Nazareth da Ribeira e 

Pereira, volta a Coimbra pelo Ameal, e d'alli a Figueira 

18 " " Da Figueira ao Caramulo por Cantanhede e Agueda; 

paragem em Murtede. Do Caramulo à Figueira por 

Santa Comba, Luzo, Mealhada e estrada de Coimbra, 

com subida a S. Marcos. 

26  Setembro 1954 Da Figueira a Lisboa pela estrada marginal a Leiria, 

Thomar e Quinta da Bezelga. Mais tarde, continuação 

pela Golegã, Chamusca e estrada marginal, Villa 

Franca, Lisbôa 

8 Agosto  1955 De Lorvão ao Porto pelas Caldas, Alcobaça, pousada 

de Aljubarrota e estrada real 

9 Agosto  1955 Do Porto a Braga e Gerez, pela estrada de Amares 

17  Agosto 1955 Do Gerez à Senhora da Abadia e regresso 

28 Agosto  1955 Do Gerez a Braga por Bouro, Dornellas, Carrazedo e 

Rendufe 

De Braga ao Bom Jesus e regresso 

30 Agosto 1955 (3ª feira) De Braga a Guimarães. D'aqui a Covas 

(Carvalho d'Arca), depois à Penha. Regresso a Covas e 

a Guimarães. 

31 Agosto  1955 (4ª feira) De Braga a Prado, e regresso 

1 Setembro  1955 De Braga a Famalicão e S. Miguel de Seide; regresso a 

Famalicão e continuação para o Porto. / 

4 Setembro  1955 (Domingo) Do Porto a Vila do Conde, e regresso. 

6  Setembro 1955 (Terça-feira) Do Porto à Figueira da Foz, com desvio a 

Arouca pela estrada que sae de Albergaria a Velha 

12 Setembro 1955 (2ª feira) Da Figueira a Coimbra por Monte-Mór 

Velho. Regresso à Figueira por Ançã. Subimos 

tambem, à Lamaroza. 

19  Setembro 1955 (2ª feira) Da Figueira a Lisbôa por Monte-Mór, 

Condeixa, Penella e Thomar. D'aqui a Tores Novas, 

Golegã, Chamusca, e estrada marginal, e Villa Franca. 

8 Agosto 1956 (4ª feira) De Lisboa ao Porto (a caminho de España) 
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9 Agosto 1956 Do Porto a Valença ... 

25 Agosto  1956 (Sabado) De Salamanca a Coimbra pela Guarda, e 

estrada de Nelas a Penacova 

28 Agosto 1956 De Coimbra a Nazareth da Ribeira, Almegre, Quinta de 

S. Jorge e regresso e à Lamaroza e regresso (3ª feira) 

29 Agosto 1956 De Coimbra ao Porto, por Aveiro (4ª feira) 

2 Setembro 1956 (Domingo) Do Porto à Figueira, por Coimbra e 

Lamaroza 

10 Setembro  1956 Da Figueira ao Caramulo, por Agueda, e volta à 

Figueira por Tondella, Mealhada e Carapinheira 

14 Setembro 1956 Da Figueira a Maiorca e Monte-Mór-o-Velho, depois a 

Agueda por Cantanhede e Mealhada. De Agueda a 

Mourisca do Vouga, Requeixo, Horta, Agueda, 

Oliveira do Bairro, Sangalhos e S. Pedro (freguezia da 

Anadia) e Aveiro. D'aqui à Figueira pela estrada de 

Mira e Brenha 

17 Setembro 1956 Da Figueira a Monte-Mór-o-Velho e São Silvestre e 

povoação de Anta. Regresso pelo mesmo caminho. 

18 Setembro  1956 (4ª feira) Da Figueira a S. Marcos; volta por Tentugal e 

Monte-mór-o-Velho 

20 Setembro 1956 Da Figueira a Lisboa pela estrada marginal, Tomar, 

Bezelga e estrada da Golegã / 

7 Setembro 1957 De Lisbôa à Figueira por Alcobaça, Aljubarrota e 

estrada do Oeste 

16 Setembro 1957 Da Figueira a Maiorca, Monte-Mór o Velho e 

Tentugal. Regresso pelo mesmo caminho 

19 Setembro 1957 Da Figueira a Coimbra, por Monte-Mór. 

De Coimbra a Nazareth da Ribeira e volta a Coimbra, e 

d'aqui directamente à Figueira 

22 Setembro 1957 (Domingo) Da Figueira a Maiorca, Montemor-Velho, 

Sebal Grande, Condeixa, Alvorge, Ancião e Figueiró 

dos Vinhos. Regresso pelo mesmo caminho, mas sem 

subir a Condeixa 

23 Setembro 1957 2ªf - Da Figueira ao Porto por Aveiro. Ida de Quiaios a 

Mira pela Est. florestal 

24 Setembro 1957 3ªf - Do Porto à Povoa do Varzim e regresso 

27 Setembro 1957 Do Porto à Figueira por Aveiro 
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30 Setembro 1957 Da Figueira da Foz por Maiorca e Monte-Mor-O-

Velho, a Coimbra. De Coimbra a Antanhol, Villa Seca 

e Benda da Fé. Volta, por Villa Seca, a Coimbra. De 

Coimbra à Figueira 

3 Outubro 1957 (5ª feira) Da Figueira a Lisboa, por Leiria, Fatima, 

Minde, Torres Novas e Santarem 

7 Julho 1958 (2ª feira) De Lisbôa ao Porto, pela estrada do Cercal 

(almoço em Aljubarrota) e estrada real 

10 Julho 1958 (5ª feira) Do Porto a Lisboa, por Aveiro, ramal que 

conduz à altura da Anadia, e estrada real 

1 Agosto 1958 (6ª feira) De Lisbôa ao Porto, de avião, 

Amelia e Luiza de carro. 

3 Agosto 1958 (Domingo) Do Porto a Lisbôa, por Aveiro 

9 Agosto 1958 (Sabado) De Lisbôa ao Porto pelo Cercal e Aveiro 

10 Agosto 1958 (Domingo) Do Porto ao Gerez, pela estrada de Frades 

29 Agosto 1958 (6ª feira) Do Gerez a Braga, pela estrada de Amares 

30 Agosto 1958 (Sabado) De Braga a Ponte da Barca; d'aqui a Ponte de 

Lima, depois a Viana do Castello. De Viana a Barcellos 

e de Barcellos a Braga 

31 Agosto  1958 (Domingo) De Braga a Guimarães e regresso, com 

visita a Carvalho d'Arca. / 

1 Setembro 1958 De Braga ao Prado, a São Frutuoso e a Braga 

2 Setembro 1958 De Braga ao Porto 

5 Setembro  1958 Do Porto a Roriz, depois a Penafiel, e d'aqui ao Porto 

6 Setembro 1958 Do Porto à Figueira da Foz, por Grijó, Agueda e 

Aveiro 

8 Setembro 1958 Da Figueira a Monte-Mór-o-Velho e regresso 

13 Setembro 1958 Da Figueira a Monte-Mor e Coimbra. D'aqui a Castello 

Viegas e volta a Coimbra e Figueira por Monte-Mór. 

Paragem em Tentugal. 

21 Setembro 1958 (Domingo) da Figueira pela Bezelga e por Almoster a 

Lisbôa 

13 Agosto 1959 Saimos por Estremos e Caria para Badajoz (Hotel 

Madrid) 

14 Agosto 1959 Fomos a Merida 
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15 Agosto 1959 De Badajoz a Oropesa (parador) com paragem em 

Merida 

16 Agosto 1959 De Oropesa para Madrid (Hotel Ritz) 

23 (?) Agosto 1959 Ao Escorial e volta a Madrid 

24 (?) Agosto 1959 A Toledo e volta a Madrid 

25 (?) Agosto 1959 A Pastrana e volta a Madrid por Guadalajara e Alcalá 

de Henares 

26 (?) Agosto 1959 A Alba de Tormes e volta a Madrid 

27 (?) Agosto 1959 De Madrid a Salamanca por Avila 

30 Agosto 1959 De Salamanca pela Guarda a Vizeu 

1 Setembro 1959 De Vizeu ao Porto 

4 Setembro 1959 Do Porto à Figueira da Foz 

23 Setembro 1959 Da Figueira a Lisboa, pela Bezelga 

? Agosto 1960 De Lisboa à Figueira da Foz 

23 Agosto 1960 A Monte-Mór e volta à Figueira 

26 Agosto 1960 Ida a Serra, a 1ª lagoa, Quiaios e volta à Figueira 

28 Agosto 1960 (Domingo) A Monte-Mór-oVelho, Tentugal, S. 

Martinho d'Arvore, Ceira, Alvorge, S. Matheus, Soure 

e Monte-Mór - Figueira da Foz. 

Tambem estivémos em De Gracias / 

1 Setembro 1960 (5ª feira) Da Figueira a Coimbra pela Castanheira e S. 

Marcos. Volta à Figueira por Monte-Mór-o-Velho 

15 Setembro 1960 (5ª feira) Da Figueira da Foz a Lisboa pela estrada 

marginal, Thomar e Quinta da Bezelga 

18 Agosto 1961 De Lisboa à Figueira por Leiria e estrada marginal 

   A São Silvestre - A Coimbra - A Monte-Mór-O-Velho 

18 Setembro 1961 Da Figueira ao Porto, pela estrada marginal 

21  Setembro 1961 Do Porto a Lisboa por Condeixa, Tomar, Bezelga, onde 

almoçamos, Gollegã e estrada para automoveis, de V. 

Franca de Xira 

1 Setembro 1962 De Lisboa à Figueira pelo caminho do costume 

11 Setembro 1962 (3ª feira) De Figueira a Coimbra e volta à Figueira da 
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Foz 

15 Setembro 1962 (Sabado) Da Figueira ao Lorvão - Volta por S. 

Silvestre, onde tomámos chá - (Izabel e Leticia) 

19 Setembro 1962 (4ª feira) Da Figueira ao Porto (pela Ermida) 

21 Setembro 1962 Fomos a Povoa do Varzim, vêr o Museu, mais uma vez 

22 Setembro 1962 Sabado - Volta à Figueira, do Porto 

28 Setembro 1962 Regresso da Figueira a Lisbôa, pela Bezelga (almoço) 

24 Agosto 1964 Lisboa a Figueira da Foz 

 Agosto 1964 Figueira da Foz a Monte-Mór (castello e regresso em - 

data? 

1 Setembro 1964 Ao Porto 

5 Setembro 1964 Volta à Figueira em 5 do mez 

16 Setembro 1964 A Coimbra e volta em 16 

 Setembro 1964 A Alhadas e volta por Brenha 

 Setembro 1964 A Coimbra e volta por S. Silvestre  

27 (?) Setembro 1964 Regresso a Lisboa 
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DOCUMENTO II.7 

CML, Arquivo Intermédio, Obra 5587, Rua de S. Bento 183-187, Projecto de Tertuliano 

Lacerda Marques, 1931. 
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DOCUMENTO II.8 

FCG, Espólio Raúl Lino, RLDA 354 [Casa Unifamiliar], Lisboa, 19 desenhos de 

arquitectura, s.d. 
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DOCUMENTO II.9 

AHME, DGESBA, Diversos, Série Nº 3, Cxa, 3027, Proc. da 3ª Secção, Lº 15, Nº 187, fls. 

101, 2 de Maio de 1934, Ernesto de Vilhena pede que seja examinado por um perito, um 

oratório antigo que foi submetido a despacho na Delegação de Alcantara. 
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DOCUMENTO II.10 

Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, Processos dos Académicos, Ernesto 

Jardim de Vilhena, Classe de Letras: Carta de condolências da Academia das Ciências de 

Lisboa dirigida ao Dr. Júlio V. P. de Vilhena, 17/02/1967. 

 

 

P67/9       Lisboa, 17 de Fevereiro de 1967. 

Exmo. Senhor Dr. Júlio V. P. de Vilhena, 

Rua de S. Bento, 187 - Lisboa 2. 

Tenho a honra de dar conhecimento de que a Classe de Ciências da Academia, na sessão de 

ontem, aprovou um voto de pesar pelo falecimento do pai de V. Exa e nosso querido confrade, 

Comandante Ernesto de Vilhena, tendo o presidente recordado, ao propô-lo, as suas altas 

qualidades pessoais e a grande contribuição dada pela Companhia de Diamantes de Angola, sob 

a sua orientação, para a prospecção científica e cultural daquela província. 

Ao pesar sentido pela Academia junto a expressão dos meus sentimentos pessoais pela perda de 

alguém que muito admirava e a quem fiquei devendo muitas e generosas provas de amizade. 

(a) H. Amorim Ferreira 

Presidente da Academia 
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DOCUMENTO II.11 

A) ANTT, AOS/CO/PC-71, Pt 22, Oferta pelo Prof. Doutor A. de Oliveira Salazar, à 

Biblioteca da Faculdade de Letras de Coimbra, dos dois primeiros volumes da Ásia, de 

Vilhena, 1966, nº 796-797, Cópia da carta de Ernesto Vilhena. 

Ernesto de Vilhena 
RESIDÊNCIA 

Rua de S. Bento, 187 

ESCRITÓRIO 
Rua dos Fanqueiros, 12, 2º 

Endereço Telegráfico: 
DERRE-LISBOA 

Telefones:  

RESIDENCIA    66.3323 
ESCRITÓRIO    2.7378 

    Lisboa, 28 de Abril 1966 

    Senhor Doutor António de Oliveira Salazar 

    Ilustre Presidente do Conselho 

 Permita Vossa Excelência que, com sinceras felicitações pelo seu aniversário natalício e 

veementes desejos de que o ano agora celebrado se repita por tantos quantos os que Deus lhe 

conceda, e que Vossa Excelência continue presidindo aos nossos destinos - eu junte a estes 

votos uma lembrança de feição pessoal que, pela sua natureza e significação, seguramente será 

agradável a Vossa Excelência. 

 Quero referir-me às duas primeiras décadas "Da Ásia de João de Barros. Dos feitos que 

os portugueses fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente". Esta obra, 

cujo título soa já como um clarim, foi impressa em dois volumes, em letra gótica, em grande 

formato in folio, e mais tarde continuada por outros autores, em condições de publicação muito 

diferentes. 

 O exemplar que me permito oferecer a Vossa Excelência está um tanto cansado e sofreu 

algumas agressões da traça, no 2º volume, que não ferem o texto, e conserva as rudes capas de 

brochura - caso raríssimo, e aparece em volumes do mesmo formato, o que é mais raro ainda.  

Não seria possível, sem enviar o texto a Itália, terra onde se reparam livros em maravilha, 

mandar consertar este, mas preferi que ele chegasse às mãos de Vossa Excelência tal (salvo as 

pequenas avarias) como saiu das mãos do impressor. Eu, mania talvez de bibliófilo, acho, assim, 

aos livros antigos mais gosto, mais sabor. 

 Enfim, assim como chegaram até mim, assim os passo às mãos de Vossa Excelência 

com o prazer muito particular, que nos é dado sentir, de ouvir do grande João de Barros os 

primeiros passos que demos em caminhos que Vossa Excelência tem continuado com 

inteligente e sólida segurança no período contemporâneo. 

 Mande Vossa Excelência quem é, com profundo respeito e consideração, 

  seu muito dedicado 

 a) Ernesto de Vilhena 
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B) ANTT, CDA, Caixa 1, Dossier 9, fl. 21. Agradecimento de A. de Oliveira Salazar ao 

Comandante Ernesto de Vilhena pela oferta dos dois primeiros volumes Da Ásia de João 

de Barros, 3 Maio 1966, cópia dactilografada. 

N.P. 

2       PRESIDENCIA DO CONSELHO 

Ao Exmº Senhor C
te
 Ernesto de Vilhena 

 Só hoje me foi presente a carta de V. Exª de 28 de abril e o valioso presente que a 

acompanhava - Da Asia de Joao de Barros. Muito me enterneceu a sua carta e preciosa dadiva. 

Pouco importam os estragos da traça que felizmente não tocam o texto Vou oferecer os volumes 

a uma Biblioteca categorizada - talvez à Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, porque receio que nesta pequena casa não sejam os volumes bem tratados e levem 

sumiço. 

 Não sei como agradecer-lhe a sua gentileza e a amabilidade e incomodo de ter 

comparecido em S. Bento, na manifestação da gente de Angola, em 13 de abril. Muito e muito 

obrigado e os melhores votos por que continue a gozar da saude suficiente para dirigir a 

Diamang. 

  Com os mais respeitosos cumprimentos 

   a) A. de Oliveira Salazar 

3.V/966 

 

C) ANTT, AOS/CO/PC-71, Pt 22, Oferta pelo Prof. Doutor A. de Oliveira Salazar, à 

Biblioteca da Faculdade de Letras de Coimbra, dos dois primeiros volumes da Ásia, de 

Vilhena, 1966, nº 793-794, carta manuscrita. 

 

Exmo. Senhor Director da 

Biblioteca da  

Faculdade de Letras 

   Coimbra 

Com a carta junta que também ofereço à Biblioteca da Faculdade, envio os dois <primeiros> 

dois volumes da Ásia de João de Barros, oferta do Comandante Ernesto de Vilhena. A edição, 

ainda que tocada pela traça, é preciosa e receio que nesta pequena casa tome sumiço. Por isso 

me lembrei de oferecer à Biblioteca da Faculdade de Letras esses volumes que aí serão 

certamente cuidados como merecem. A carta pessoal do Comandante Ernesto Vilhena tem 

também interesse pelo que a envio a acompanhar os livros. 

Com os respeitosos cumprimentos 

 --3.V--966 
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DOCUMENTO II.12 

1) Museu Nacional do Traje, Espólio Maria José de Mendonça, Dossier D17: Colecção 

Vilhena, s.d. [1967], manuscrito. 

Colecção Vilhena 

O assunto já tinha sido referido antes de ferias numa reunião da Junta e em conversas no M. de 

A. A. com o Oleiro. 

Na ultima semana de Setembro o Oleiro procurou-me para me dizer que tinha chegado o 

momento de se actuar e para se formar um grupo de trabalho para se inventariar as obras de arte. 

No dia 26 ou 27 ele procurou o Julio Vilhena com o Inspector das Belas Artes e (colocou este 

assunto e delegou nêle o encargo de o substituir) e no dia 28 fômos recebidos em casa do C. 

Vilhena para se proceder à primeira deligencia que constou em serem apresentados à Sra. D. 

Amelia Vilhena e Julio Vilhena as pessoas nomeadas pelo Ministro da Educação Nacional para 

se ocuparem desse assunto, cumprir formalidades legais (documentos) e para fazer uma visita à 

colecção. 

No principio da visita o Julio Vilhena disse que todas as esculturas com uma etiqueta numerada 

a vermelho serão oferecidas ao Estado são todas as esculturas gotticas e da Renascença. 

Há alguns anos que não entrava naquella casa onde tanta vez fui quando fiz a relação dos 

tecidos. 

Faz-me pena a D. Amelia Vilhena. E sendo não pouco agradavel senhora esse primeiro contacto 

se tivesse passado num ambiente da maior cordialidade e simpatia. Foi como mais uma visita à 

colecção. Mas eu vim extenuada e triste. O Comandante Vilhena causou, na verdade, uma 

situação dificil e incomoda para a familia e para os serviços que são obrigados a agir. 

Os artigos do Antonio Valdemar são deploraveis. Disse-me a D. Amelia, e por varias vezes que 

nunca pensaram em fazer leilão. O que foi feito foi o inventario de tudo quanto existe na casa. 

Disse-nos o advogado, que estava presente, que terá de readquirir dinheiro para comprar predios 

de rendimento que permitam a Sra. D. Amelia viver independente. O Comandante Vilhena não 

deixou dinheiro. 

~ 

Na 3ª 

Reunião dos grupos de trabalho no Ministerio da Educação Nacional. / 

 

2) Dias de trabalho no exame da colecção de Tecidos. 

16/10/1967 

18/10 

25/10 
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27/10 

30/10 

3/11 

10/11 

13/11 

15/11 

20/11 

18/12 

20/12 

Em 27/12 tive uma reunião com a M. J. T [Maria José Taxinha ?] para assentar no programa de 

trabalho. // 

 

3) 4) 

  

5) 6) 
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7) 8) 

  

9) 10) 

  

11) 12) 
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13)      14) 

               

 

15) 16) 
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17) 18) 

  

 

 

 

19) 20) 
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21) 22) 

  

 

 

 

23) 24) 
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25) 26) 

  

 

27) 28) 
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29) 30) 

  

 

 

 

31.a) 31.b.) 
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31. c) 32.a) 

  

 

32.b) 33) 
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34) 35) 

  

 

 

36) 37) 
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38) 39) 

  

 

 

40) 41) 
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42.a) 42.b) 

  

 

43) 
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DOCUMENTO II.13 

Museu Nacional do Traje, Espólio Maria José de Mendonça, Dossier 8: Vários - Tapetes 

de Arraiolos Colecção Vilhena, s.d. [1967], manuscrito. 

Fl.1 Fl.1v 

  

Fl.2 Fl. 2v 
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Fl. 3 Fl. 3v 

  

Fl. 4 Fl. 4v 
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Fl. 5 Fl. 5v 
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DOCUMENTO II.14 

Museu Nacional do Azulejo, Espólio João Miguel dos Santos Simões, Dossier nº 116, 

“Azulejos na Colecção do Exmo. Snr. Comandante Ernesto Vilhena (Lisboa)”, original 

manuscrito e dactilografado. 

[manuscrito] O Exmo. Snr. Comandante Ernesto Vilhena reuniu na sua casa da Rua de São 

Bento alguns paineis-registos de azulejo os quais dispoz cuidadosamente na fachada que dista 

para o jardim nos muros deste e nos de um pequeno pateo anexo. 

Coleccionador ecletico [sic] o Exmo. Snr. Comandante Vilhena adquiriu estes paineis ou no 

mercado de antiguidades ou a proprietarios, nestes casos quando sabedor de que os predios em 

que se encontravam corriam riscos de desaparecer. 

Foi uma meritória obra a do Exmo. Snr. Comandante Vilhena e sem a sua intervenção muitos 

dos paineis que enriquecem a sua colecção ter-se-hiam perdido ou dispersado. 

De alguns dos exemplares foi possivel averiguar a proveniencia se bem que de outros ela seja 

ignorada. // 

 

[dactilografado]  AZULEJOS NA COLECÇÃO DO EXMO. SNR: COMANDANTE 

ERNESTO VILHENA (LISBOA) 

O Exmo. Snr. Comandante Ernesto Vilhena reuniu na sua casa da Rua de São Bento alguns 

paineis de azulejos, do tipo vulgarmente conhecido por “registos”, os quais dispoz 

cuidadosamente na Fachada posterior do edifício, deitando para o jardim, e bem assim nos 

muros deste e nos de um pequeno pateo anexo. No interior da residencia deu as honras a um 

famoso painel ao qual atribuia grande importância. 

Coleccionador eclético, o Comandante Vilhena adquiriu estes azulejos, e os demais que utilizou 

na decoração de alguns compartimentos, ou no mercado antiquário ou directamente aos 

proprietários, nestes casos quando era sabedor de que os prédios onde se encontravam corriam 

risco de desaparecer ou os azulejos eram menosprezados e, daí, condenados a extravio. 

Foi certamente uma meritória obra esta do Comandante Vilhena – por vezes criticada de animo 

leve – e sem a sua intervenção muitos desses paineis que tanto valorizão [sic] a colecção, ter-se-

hiam perdido ou pelo menos dispersado, sem vantagem para o património artístico nacional. 

Um conjunto de cerca de setenta paineis de azulejos, dos quais uma vintena datados, constitui 

um repositório do maior interesse para a história desta modalidade artística e bem merece um 

estudo especial. 

Nem todos os exemplares são, em si mesmos, de grande valor artístico, produtos na maioria dos 

casos de fabricações comuns e vulgares nas respectivas épocas, mas, entre tantos, alguns ha que 

merecem protecção especial, já por marcarem cronologicamente tipos diferenceados, já por 

apresentarem particularidades iconográficas de muito interesse. 
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Alguns dos paineis foram referidos na bibliografia da especialidade, quando ainda se 

encontravam nos locais de origem, e seria possivel, em certos casos, reconduzi-los e reintegra-

los. A maioria, porem, adquirida no mercado de antiguidades, provêem de velhos edifícios 

inidentificáveis, não apenas de Lisboa mas de outras localidades do país. 

Se um dia esta colecção corresse o risco de se dispersar, seria indispensável salvaguardar para o 

Estado Português aqueles exemplares mais notaveis, nomeadamente todos os “datados”, e ainda 

outros que não tendo cronograma podem ilustrar a evolução tipológica do azulejo portugues. 

Adquiridos pelo Estado encontrariam o seu lugar no Museu Nacional de Arte Antiga ou, 

preferivelmente, num “Museu de Azulejos” que, certamente, um dia se virá a constituir. 

Em alguns casos, no entanto, seria de aconselhar a recondução dos azulejos aos locais de 

origem, desde que, logicamente, estes oferecessem garantias para a sua boa conservação e 

salvaguarda. 

Lisboa 1948 

[Seguem-se 71 fichas técnicas dactilografadas, com os campos: Identificação e proveniência; 

Tipo; Pintura; Época; Iconografia; Legendas; Dimensões; Conservação; Nota; Bibliografia] 



813 

 

DOCUMENTO II.15 

Museu Nacional do Azulejo, Espólio João Miguel dos Santos Simões, Dossier nº 116, 

"Caderno Colecção Vilhena - Azulejos, Cerâmica", 1967, manuscrito. 

30/9/67 

Reunião no Ministerio da Educação Nacional para tratar do problema da inventariação das 

Colecções Ernesto Vilhena 

Nomeação do grupo que fará a inventariação para a classificação dos objectos de arte 

Presidente = Dr. Maria José de Mendonça 

= Aires de Carvalho 

= Abel de Moura 

= Santos Simões 

= Mª José Tachinha 

= Barros 

= Benard Guedes Salgado 

= Maria Helena Mendes Pinto 

= Abreu Nunes // 

O trabalho de inventariação começa na 2ª feira 2 de Outubro às 15h. //  

AZULEJOS já estudados para o “Corpus” [Seguem-se 79 fichas técnicas manuscritas] // 

AZULEJOS 

Alem dos registos e paineis figurados da colecção, a maioria colocados nas paredes que deitam 

para o jardim e pateo, anotei, no interior alguns azulejos dignos de menção pelo seu interesse 

azulejistico. 

Assim 

= QUARTO DE VESTIR DO SNR COM. VILHENA 

= 8 Agrupamentos c/ etiqueta 1759, tendo especimes misturados de azulejos arcaicos de 

Sevilha, Toledo, Valencia, Goa. 

= 1 Azulejo português c/ as armas de França c/ etiqª 1810. 

= 1 az. rectangular, aresta c/ lagarto, Sevilha Etª 1750 

1 = az. sextavado, de Goa Etª 1759 
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CORREDOR DO 2º ANDAR 

4 quadros c/ 2x2 az cada, c/ coroa e monograma a amarelo e manganes Etª 1826 // 

CORREDOR DA ENTRADA DA COZINHA 

Juntaram-se aqui exemplares de azulejos holandeses e outros, alguns c/ interesse. Fragmento de 

um pequeno painel heráldico, azul – Noronhas. 

CASA DE S. PEDRO 

= Painel em dias peças rectangulares emoldurado = Majolica c/ Sto Antão datado 1560 

Hespanhol? (Ver peça igual na pag. 111 de Flaesen) 

= SALÃO DOS SANTOS 

12 Agrupamentos c/ etª 2188 c/ azulejos mudéjares encaixilhados. 

SALA ANEXA À ANTERIOR 

4 Agrupamentos idem c/ etª nº 2559. // 

SALA DA LOUÇA 

9 agrupamentos de az. encaixilhados etª 2483 + 2 az de relevo (Sintra) c/ uma etiqueta. // 
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DOCUMENTO II.16 

Museu Nacional do Azulejo, Espólio João Miguel dos Santos Simões, Dossier nº 116, 

"Caderno Casa Ernesto Vilhena", s.d., manuscrito. 

 

 

 

 

 



816 

 

 

 



817 

 

 

 

 

 



818 

 

 

 

 

 



819 

 

 

 

 

 



820 

 

 

 

 

 



821 

 

 



822 

 

DOCUMENTO II.17 

Espólio José Bénard Guedes, "Inventário de algumas peças de prata, pertencentes à 

Colecção do Comandante Ernesto Vilhena", dactilografado não datado, não assinado. 
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DOCUMENTO II.18 

Espólio José Bénard Guedes, Cópia de relatório sobre peças a serem classificadas e 

registadas (Cerâmica e Porcelana), dactilografado não datado, não assinado. 
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DOCUMENTO II.19 

Espólio José Bénard Guedes, Conjunto de fichas dactilografadas sobre peças de 

Mobiliário. 
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DOCUMENTO II.20 

Espólio José Bénard Guedes, Conjunto de fichas dactilografadas e manuscritas sobre 

peças de Vidro, 1967. 
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DOCUMENTO II.21 

ANTT, AOS/CP/281, Pt. 7.281.1, fls. 987-991: "Apontamento não assinado sobre a 

Colecção de Estatuária Portuguesa da Idade Média e do Renascimento formada pelo 

Comandante Ernesto de Vilhena e destinada ao Estado Português pela respectiva família, 

ou, mais concretamente, por seu filho", Fevereiro 1968, cópia dactilografada. 
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DOCUMENTO II.22 

ANTT, AOS/CP/281, Pt. 7.281.1, fls. 992-995: Ofício de José Pereira da Costa para o 

DGESBA sobre o estado do trabalho de inventariação da Biblioteca do Comandante 

Ernesto Vilhena, 4 de Março 1968, fls. 992-995, cópia dactilografada. 
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DOCUMENTO II.23 

ANTT, Arquivo Distrital de Lisboa, 5º Cartório Notarial, Notas, Livro F-82, fls. 87v-89v. 

21 de Fevereiro - Torre do Tombo, Arquivo Distrital de Lisboa, 5º Cartório Notarial, 

Notas, Livro F-82, fls. 87v-89v. 

 

[fl. 87v] Doação 

____ No dia vinte e um de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove, em Lisboa e Rua de 

São Bento, número cento e oitenta e sete, aonde vim expressamente rogado para este acto, aqui 

perante mim, o Notário do Quinto Cartório da mesma cidade, Licenciado em Direito, Manuel 

Alexandre Vidigal de Oliveira, compareceram como outorgantes: ____ 

Primeiro – D. Maria Amélia Queriol de Vasconcelos Porto de Vilhena, viúva, natural da 

freguesia dos Mártires, de Lisboa, residente nesta casa, onde me encontro, que outorga na 

qualidade de procuradora, com poderes para este acto, de seu filho, Dr. Júlio Manuel Porto de 

Vilhena, casado segundo regime de separação absoluta de bens, com D. Maria dos Prazeres 

Teixeira de Sousa de Vilhena, natural da freguesia de Santa Isabel, de Lisboa e também 

residente nesta casa; qualidade e poderes [fl. 88] que constam e verifiquei na procuração de 

dezasseis de Janeiro do corrente ano, outorgada perante Victor Joaquim de Almeida, terceiro 

ajudante do Cartório a meu cargo, a qual arquivo. ____ 

Segundo – Dr. António Cândido Moteira Guerreiro, casado, natural de Lourenço Marques, 

Província de Moçambique e residente nesta cidade, na Avenida dos Estados Unidos da América, 

número cinquenta, segundo andar, direito, Director Geral da Fazenda Pública e nessa qualidade 

outorgando em representação do Estado, nos termos do artigo Terceiro do Decreto-Lei número 

trinta e um mil cento e cinquenta e seis, de três de Março de mil novecentos e quarenta e um. 

____ Verifiquei a identidade dos outorgantes e bem assim a invocada qualidade em que o 

segundo outorgante intervem, por serem pessoas e facto do meu conhecimen/to [fl. 88v] 

pessoal. ____ 

____ Pela primeira outorgante foi dito: ____ 

____ Que, pela presente escritura e na qualidade em que outorga, faz doação ao Estado da 

“Colecção de Estatuária Portuguesa Medieval e do Renascimento”, no valor total de vinte e 

quatro milhões cento e quarenta e sete mil e trezentos escudos, constante de uma relação que me 

foi apresentada e arquivo, composta de setenta e quatro folhas que vão ser assinadas pelos 

outorgantes e por mim notário, 

____ Que a presente doação é feita com a obrigação de o Estado ficar com o encargo do 

pagamento da totalidade do imposto sucessório liquidado em relação à herança deixada pelo 

Comandante Ernesto Jardim de Vilhena. ____ 

____ Pelo segundo outorgante foi dito: ____ 

____ Que, devidamente autorizado por despacho exarado por Sua Excelência o Subsecretário de 

Estado do / [fl. 89] Tesouro de dezanove do corrente mês e ao abrigo do Decreto-Lei número 

trinta e um mil cento e cinquenta e seis de três de Março de mil novecentos e quarenta e um, 

aceita para o Estado a presente doação, com o encargo atrás referido, declarando, porém, que só 

após a recepção dos bens objecto da presente doação, esta se tornará efectiva para todos os 

efeitos. ____ 

____ Essa recepção, a realizar após conferência com a respectiva relação, será documentada 

com recibo arquivado por ele segundo outorgante. ____ 

____ Assim o disseram e outorgaram. ____ 

____ Além da procuração, já atrás referida, arquivo ainda uma cópia do Parecer do Chefe de 

Repartição do Património e bem assim do despacho exarado por Sua Excelência o Subsecretário 

de Estado do Tesouro de dezanove do corrente mês, documento que se encontra assinado / [fl. 

89v] pelo Chefe de Secção, autenticado com o respectivo selo em branco. ____ 

____ Esta escritura foi lida e explicada, em voz alta aos outorgantes, na presença simultânea de 

ambos. Rasurado “Queriol” e “nesta”. 

a) Maria Amelia Queriol de Vasconcellos Porto de Vilhena 

a) António Cândido Moteira Guerreiro 

= O Notário = 

a) Manuel Vidigal Oliveira 
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DOCUMENTO II.24 

Ministério das Finanças, Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, Processo 1-D/PA-O-7-7: 

Doação ao Estado da Colecção de Estatuária Portuguesa Medieval e do Renascimento, feita 

pelo Dr. Júlio Manuel Porto de Vilhena em 1969. 
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DOCUMENTO II.25 

MNAA, Arquivo de Secretaria, Livro 64, Cópias de Correspondência Remetida, Janeiro a 

Junho de 1969, Nº 186-A, Proc. Nº 49-M-1, 5 de Abril 1969. 

Exmo Senhor Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes. 

Designada por V. Exa. para chefiar, sob a orientação do Senhor Inspector Superior das Belas 

Artes, o grupo de trabalho encarregado de fazer a selecção das obras de arte da Colecção do 

Comandante Ernesto Vilhena para efeitos de inventariação, tenho a honra de apresentar a V. 

Exa. os relatórios sobre Tecidos, Pintura, Cerâmica, Mobiliário e Vidros que estiveram a cargo, 

respectivamente, da signatária, do Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, Pintor Abel 

de Moura e dos Conservadores-ajudantes do mesmo Museu, Engº João Santos Simões, Maria 

Helena Mendes Pinto e Carlos da Silva Barros. 

A selecção das espécies foi feita segundo instruções recebidas numa reunião que teve lugar no 

Ministério da Educação Nacional, em 30 de Setembro de 1967, sob a presidência do Senhor 

Inspector Superior das Belas Artes, na qual compareceram os especialistas já mencionados e a 

Senhora D. Maria José Taxinha, chefe da Oficina de Têxteis do Instituto de José de Figueiredo, 

superiormente designada também para auxiliar na selecção dos tecidos. 

Os trabalhos começaram no dia 2 de Outubro de 1967, tendo sido permanentemente 

acompanhados por mim até ao seu encerramento em fins de Dezembro, desse mesmo ano. 

O número proposto de peças para inventariação é na totalidade, 744 distribuídas da seguinte 

forma: 

-Tecidos: peças........................................................100 

 amostras......................................................468 

-Pintura:...................................................................12 

-Cerâmica: peças de louça.....................................19 

 registos de azulejos......................................104 

-Mobiliário...............................................................18 

-Vidros.....................................................................25 

     _____________ 

            744 

 

Dos relatórios apensos consta a designação das peças seleccionadas e justifica-se o critério que 

orientou os respectivos trabalhos. 

Apresento a V. Exa. os meus atenciosos cumprimentos.  

A bem da Nação.  

Museu Nacional de Arte Antiga, 5 de Abril de 1969.  

A Directora, Maria José de Mendonça. 
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DOCUMENTO II.26 

MNAA, Arquivo de Secretaria, Livro 64, Cópias de Correspondência Remetida, Janeiro a 

Junho de 1969, Nº 194, Proc. Nº 49-M-1. 

 

 Exmo. Senhor Inspector Superior das Belas Artes. Ministério da  

 Educação Nacional. Lisboa. 

Tenho a honra de enviar a V. Exa. os elementos anexos que foram hoje entregues pelo Senhor 

Engº Santos Simões, para serem incluídos no seu relatório sobre Cerâmica da Colecção Vilhena. 

Apresento a V. Exa. os meus atenciosos cumprimentos. 

A bem da Nação.  

Museu Nacional de Arte Antiga, 8 de Abril de 1969.  

A Directora, Maria José de Mendonça. 

Anexo: 1 folha dactilografada e 7 maquetes. 
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DOCUMENTO II.27 

AHME, Gabinete do Ministro, 4/2833, Registo de Correspondência, 2ªs cópias: 

Comunicação do Ministério da Educação Nacional ao Director-Geral da Fazenda Pública 

sobre a recepção dos bens doados ao Estado pelo Dr. Júlio Manuel Porto de Vilhena, 1 de 

Maio 1969, dactilografada. 

 

Nº 555 

Livº 40   Proc. 17 

 

 Exmº Senhor 

 Director-Geral da Fazenda Pública 

 Ministério das Finanças 

 

 Para os devidos efeitos, tenho a honra de comunicar que este Ministério já recebeu todos 

os bens doados ao Estado pelo Dr. Júlio Manuel Porto de Vilhena, conforme escritura lavrada 

no 5º Cartório notarial de Lisboa, no dia 21 de Fevereiro do ano corrente. 

 Apresento a V. Exª atenciosos cumprimentos. 

 

    A bem da Nação 

 

Ministério da Educação Nacional, em 1 de Maio de 1969 

    O Chefe do Gabinete 

    (a) rúbrica ilegível 
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DOCUMENTO III.1 

Decreto 5240/1919 - Criação do museu escolar de escultura comparada junto da Escola de 

Belas Artes de Lisboa, 10 Março publicado no Diário do Governo nº 51, 13/3/1919. In 

Colecção Oficial de Legislação portuguesa. Legislação publicada em Março 1919. 

 

 

MINISTÉRIO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA 

Repartição de Instrução Artística 

Decreto nº 5:240 

Estando consignada na tabela de despesas do Ministério da Instrução Pública, capitulo 6º, artigo 

51º, a verba de 1.500$ para material e outras despesas com reproduções plásticas na oficina de 

modelação da Escola de Belas Artes de Lisboa, e convindo que da aplicação da referida verba 

resulte o melhor proveito artístico: 

Hei por bem, sob proposta do Ministro da Instrução Pública, e usando da faculdade que me 

confere o nº 3º do artigo 47º da Constituição Política da República Portuguesa, decretar o 

seguinte: 

Artigo 1º. É organizado junto da Escola de Belas Artes de Lisboa um museu escolar de 

escultura comparada, constituído por moldagens dos exemplares da escultura antiga e moderna. 

Art. 2º. O museu de escultura comparada será constituído com os exemplares da escultura dos 

monumentos portugueses, e que estão já sendo formados, bem como com os exemplares obtidos 

nos museus estrangeiros, por compra ou por troca. 

Art. 3º. Será consignada no Orçamento Geral do Estado uma verba destinada à aquisição das 

reproduções obtidas nos museus estrangeiros e seu transporte. 

Art.- 4º. O director e organizador dêste museu será o professor da cadeira de história da arte 

antiga e medieval da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

O Ministro da Instrução Pública assim o tenha entendido e faça executar. Paços do Govêrno da 

República, 10 de Março de 1919. – JOÃO DO CANTO E CASTRO SILVA ANTUNES – 

Domingos Leite Pereira 
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DOCUMENTO III.2 

ANTT, Arquivo Vergílio Correia, Nº 14, Correspondência - diversos, datas diversas: 

Apontamento manuscrito sobre a criação em Lisboa de um museu estatal de escultura e 

epigrafia, s.d. 

Nenhum dos Muzeus do Estado actualmente existentes em Lisboa inclue nas suas secções uma 

serie desenvolvida de trechos de arquitectura, de esculturas e de documentos epigráficos 

portugueses, nem tem por destino especial receber os exemplares dessa especie que, por 

motivos diversos vão sendo retirados dos edifícios antigos, ou surgem, casualmente, em 

excavações ou demolições. 

É certo que o Muzeu Nacional de Arte Antiga possue no seu fundo antigo do Muzeu de Belas 

Artes, algumas dezenas de bons exemplares de escultura portuguesa, medieval e renascença. 

Dado, porem, o caracter especial deste Muzeu pela sua nova organização, e as suas 

possibilidades de acomodação, tal secção nunca poderá, nem deverá desenvolver-se. 

Por sua vez, o Museu Etnológico guarda tambem, numa dependencia algumas lapides e 

esculturas portuguesas. Essas especies não têm ali o menor cabimento e a condução delas para o 

Muzeu obedeceu apenas ao intuito de as salvar de uma destruição provavel. 

É para o Muzeu particular de uma Associação, o Museu Arqueológico do Carmo, que tem 

convergido alguns dos exemplares de arquitectura, escultura e epigrafia, e heráldica recolhidos 

nos ultimos 50 anos em Lisboa. Mas este mesmo não comporta já dentro da sua area coberta, 

mais objectos do que os que já possue, encontrando-se os que ocupam as naves da igreja, 

sujeitos às intemperies. 

Sem exagero póde dizer-se que, por falta de um Muzeu estatal de arquitectura, escultura e 

epigrafia, e de uma pessoa ou organismo encarregado de recolher essas paginas dispersas de arte 

e de historia do passado, que são os trechos de construções, as imagens, os baixo e altos relevos, 

os tumulos, as lapides, os ___
2432

 e outros objectos do mesmo gosto, se perderam milhares de 

especies, ignaramente picadas, desbastadas, destruídas ou empregadas em novas construções. 

Pelo mesmo motivo numerosos documentos de escultura provenientes de edificios do Estado, 

tem sido vendidos a particulares. 

Para, de algum modo, remediar este estado de cousas apresento a proposta de lei que se segue, 

com a qual, sem aumento de despeza para o Estado e aproveitando um edifício do mesmo 

Estado, pretendo salvaguardar as especies esculturaes e epigráficas que se encontram 

abandonadas ou aquelas que de futuro venham a aparecer em resultado de excavações ou 

demolições. 

O prezente projecto de lei não traz aumento de despeza porquanto *
2433

 o cargo de Conservador 

será desempenhado (em comissão gratuita por um funcionario tecnico da especialidade e de 

comprovada competencia, dependente da Direcção Geral de Belas Artes); para preencher os 

lugares de secretario e servente se requizitarão estes funcionarios a qualquer secretaria donde 

possam ser dispensados. Quanto ao transporte a arrumação das especies no Museu esses 

deverão, enquanto uma situação mais desafogada do Estado não permite uma dotação especial 

para esse fim, ser auxiliado pela Direcção Geral de Obras Publicas que, com os elementos ao 

seu alcance, auxiliará esses serviços, como numerosas vezes benemeritamente tem feito com os 

Muzeus do Estado e até com Muzeus particulares, como o da Associação dos Arqueologos, no 

Carmo. 

 

1º Este Museu será considerado uma secção do M.N.A.A. (?) 

Artigo 1º - É creado em Lisboa o “Muzeu de Escultura e Epigrafia” em que serão reunidos 

trechos de arquitectura, escultura, imagens, tumulos, lapides, brazões e outros objectos do 

                                                      
2432

 Palavra ilegível. 
2433

 Chamada para nota de pé de página: para o Cargo de Conservador deste novo Muzeu será nomeado 

um dos Conservadores do Muzeu Nacional de Arte Antiga, que para ele passará com a dotação 

atualmente fixada no orçamento. Este distrato de pessoal em nada afectará o M.N.A.A. pois que por mais 

de uma vez o Director desse Muzeu tem oficiado para a Direcção Geral de Belas Artes, comunicando-lhe 

que para o serviço interno do Muzeu bastam dois conservadores. 
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mesmo genero, de epoca portuguesa e do sul do país, provenientes seja de edifícios do Estado, 

seja de propriedades particulares, notaveis quer sob o ponto de vista artístico, quer meramente 

documental. 

2º - O Muzeu fica instalado na Igreja do Menino Deus (cuja cedencia para tal fim será solicitada 

ao Ministérios das Finanças). 

3º - O Muzeu é dirigido por um Conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, para esse fim 

nomeado pelo Ministro da Instrução. 

4º - O Conservador do Museu de Escultura e Epigrafia pertence, como vogal efectivo, ao 

Conselho de Arte e Arqueologia da 1ª Circunscrição, ficando o Muzeu dependente do mesmo 

Conselho nos termos da legislação em vigor, em tudo que não colida com as disposições desta 

proposta. 

5º - O quadro de pessoal do Muzeu é constituído por um Conservador, um secretario com 

categoria de 3º oficial e um guarda, devendo estes ultimos ser requisitados a qualquer secretaria 

do Estado onde os seus serviços possam ser dispensados. 

6º - A Direcção Geral de Obras Publicas proverá (na medida das suas possibilidades) ao 

transporte e arrumação das especies do Muzeu. 

8º [sic] – É concedido às espécies destinadas ao Muzeu de Escultura e Epigrafia, transporte 

gratuito nos comboios e vapores do Estado. 

9º - Fica revogada a legislação em contrario. 
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DOCUMENTO III.3 

AHME, Junta Nacional de Educação, Caixa 326, Processo 30, manuscrito e 

dactilografado: Diogo de Macedo, "Relatório sobre a montagem em Portugal de um 

Museu de Escultura Comparada [1940]", 1946. 

 

[Capa]  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

SECRETARIA GERAL 

JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

Processo nº 95, Livro A 3 de 1946 

 

[fl. 1, ms.] Continua no Processo Nº 442/118 do 

Lº A-7 onde estas peças não são 

precisas por nele se terem incluído originais 

e cópias com as decisões tomadas 

Em 15-IV-944 

a) Campos 

 

[fl. 2 ms.] Oferecendo a sua simpática colaboração para a realização do projectado “Museu de 

Escultura Comparada”, que esta 1ª subsecção da 6ª Secção da J.N. de E. patrocinou e para o 

qual tivemos a honra, a seu convite, de escrever um Relatório circunstanciado, pede a Sociedade 

Nacional de Belas Artes que mais uma vez se peça a urgência que a ansiedade dos artistas 

portugueses reclama, na efectivação deste Museu- Escola. 

É de louvar o espontâneo interesse que a principal agremiação dos artistas portugueses 

apresenta no seu ofício, colaborando assim com esta secção de Belas-Artes, no pedido feito há 

mais dum ano, a sua Ex
cia

 o Snr. Ministro da Educação Nacional para que se crie a oficina de 

Reproduções em gesso das nossas principais obras de escultura antiga, sempre sugeitas [sic] a 

danos e extravios irremediáveis, e se organize o respectivo Museu de Escultura Comparada com 

os núcleos de moldes existentes nas arrecadações do Museu das Janelas Verdes, onde eles com 

as dispendiosas formas de grande volume e perigosa conservação, estão tomando espaço preciso 

para outros fins daquêle Museu, e da Direcção dêste reclamando responsabilidades que as suas 

funções não pode tomar. É este mais um motivo para que esta 6ª secção insista na urgencia 

daquela realização em lugar vedado e apropriado à conservação de moldes e moldagens 

existentes e sob vigilância de técnicos, assim como no seu metódico desenvolvimento, 

reconhecido pelos artistas e investigadores portugueses como grande auxiliar de educação e 

valorização da Arte Nacional, alem de outras utilidades já expressas no Relatório apresentado o 

quadro do estado da citada oficina e salas de exposição dêsse Museu, que tem um caracter 

particularíssimo de organização. 

O relator 

a) Diogo de Macedo 

 

[fl. 3, dact.] MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 

JUNTA NACIONAL DA EDCAÇÃO 

1ª Sub-Secção da 6ª secção 

Proc. 95 – Lº A 3 

PARECER 

Oferecendo a sua simpática colaboração para a realização do projectado “Museu de 

Escultura Comparada”, que esta 1ª subsecção da 6ª Secção da J.N.E. patrocinou e para o qual 

tivemos a honra, a seu convite, de escrever um Relatório circunstanciado, pede a Sociedade 

Nacional de Belas Artes que mais uma vez se peça a urgência que a ansiedade dos artistas 

portugueses reclama, na efectivação deste Museu- Escola. 

É de louvar o espontâneo interesse que a principal agremiação dos artistas portugueses 

apresenta no seu ofício, colaborando assim com esta secção de Belas Artes, no pedido feito há 

mais dum ano, a sua Excelência o Senhor Ministro da Educação Nacional para que se crie a 

oficina de reproduções em gesso das nossas principais obras de escultura antiga, sempre sujeitas 
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[sic] a danos e extravios irremediáveis, e se organize o respectivo Museu de Escultura 

Comparada com os núcleos de moldes existentes nas arrecadações do Museu das Janelas 

Verdes, onde eles com as dispendiosas formas do grande volume e perigosa conservação, estão 

tomando espaço preciso para outros fins daquêle Museu, e da Direcção dêste reclamando 

responsabilidades que as suas funções não podem tomar.  

É êste mais um motivo para que esta 6ª secção insista na urgencia daquela realização em 

lugar vedado e apropriado à conservação de moldes e moldagens existentes e sob vigilância de 

técnicos, assim como no seu metódico desenvolvimento, reconhecido pelos artistas e 

investigadores portugueses como grande auxiliar de educação e valorização da Arte Nacional, 

alem de outras utilidades já expressas no Relatório apresentado o quadro do estado da citada 

oficina e salas de exposição dêsse Museu, que tem um caracter particularíssimo de organização. 

O RELATOR - DIOGO DE MACEDO 

 

[fl. 4, dact.]   MUSEU DE ESCULTURA COMPARADA 

      RELATÓRIO 

 

J.N.E/DM 

 

[fl. 5, p. 1]    MUSEU DE ESCULTURA COMPARADA 

      RELATÓRIO 

 Nas principais capitais da Europa e em muitas outras cidades secundárias desses países, 

existem, há muito, museus de moldes ou reproduções em gêsso, de escultura antiga, nacional e 

estrangeira, buscada em lugares distantes uns dos outros, em sítios de difícil exame que 

exigências da arquitectura decorativa reclamaram e até em museus congéneres e galerias 

particulares, de onde não se pode nem deve retirá-la por fazer parte integrante de monumentos 

ou colecções, ás quais, genericamente se deu o nome de Museus de Escultura Comparada. Este 

título define uma das razões principais do seu agrupamento, que é a de fornecer exames e ajudar 

conclusões em muitos problemas de história e de arte, além de tantas de interêsse diverso, como 

sejam identificações pelo cotejo de técnicas e estilos, pesquisas de provas documentais, 

arqueológicas e científicas com determinados pormenores de armaria, indumentárias, símbolos, 

motivos litúrgicos, datas e legendas gravadas, origens de composição, influências técnicas e de 

gôsto, etc., etc., que, por meio de comparações fáceis, lado a lado as peças, numa reunião de 

séculos, escolas características, provas históricas e até maneiras individuais de profissionalismo 

ou virtudes tradicionais de nação e local privilegiado, não podem ser classificados senão como 

de Arte Comparada. 

 Em congressos de arte e de museografia, assim como em convénios comerciais entre 

nações, foi estabelecido o princípio, já tor/nado [fl. 6, p. 2] hábito, de, por meio de permutas ou 

compras vantajosas, cada museu desta especialidade poder reunir as peças reproduzidas que lhe 

convenha, de forma que, a par da escultura nacional ou regional de cada país, ali figurem 

reproduções de arte estrangeira, lá inventada ou arquivada, para estudos ou mera colecção nas 

terras que as reclamarem. 

 Em Portugal há muitos e muitos anos que os artistas e os investigadores reclamam a 

fundação dêsse Museu-Escola e Museu-Arquivo, havendo-se dado alguns passos isolados, sem 

continuidade nem orientação definitivas, para o seu início. Por várias vezes e por razões 

diversas se têm moldado pedras e bronzes de arte na nossa terra, que, pela sua dispersão e até 

perda, tiveram efémera utilidade, lastimável hoje quando se pensa dar realidade àquele velho 

sonho, tanto mais que algumas das esculturas moldadas então, agora se encontram mais 

danificadas. É esta uma das razões mais importantes que aconselham urgência na resolução de 

tão patriótico problema. 

 Em Coimbra e em Évora se moldaram certas esculturas, das quais existem algumas no 

Museu Machado de Castro e outras em arrecadações particulares ou do Estado, que agora se 

podiam reunir, salvo se a sua reprodução ou o estado de conservação forem de fraca valia, pois, 

neste caso é preferível repetir o trabalho das moldagens. É este um facto deveras sério a 

considerar, pois não deve expôr-se em lugar com categoria de museu, senão reproduções 

perfeitas, ou que o processo de tecelagem moderna suplanta qualquer outro antigo, como era o 
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do emprêgo de gelatinas, barros, papel prensado ou cera, cujas [fl. 7, p. 3] provas eram sempre 

imperfeitas. Casos existem, porém, em que o uso dêstes materiais é necessário, pelo imprevisto 

de todos os trabalhos deste género. 

 O púlpito de Santa Cruz, em Coimbra, atribuído a João de Ruão, foi moldado em 1867 

por operários estrangeiros, com destino à Exposição de Paris; voltou a ser moldado com a 

colaboração de portuguêses, em 1892, figurando as suas reproduções no Museu do Trocadero, 

em Paris, e num Museu de Nova Iorque, onde há pouco tempo existiam antes da reforma dessas 

galerias. Uma terceira reprodução pertenceu ao Museu Nacional de Lisboa, de onde desapareceu 

há muitos anos. Existe, contudo, no Museu Arqueológico do Carmo, uma dessas reproduções, 

que possivelmente é a que pertenceu ao Museu Nacional, cujo destino ignoramos, salvo se esse 

exemplar é o que se guarda numa aula da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

 Numa arrecadação da Igreja de Celas, em Coimbra, e na sede do Instituto daquela 

cidade, presumimos ainda se conservarem as moldagens dos capiteis do claustro de Celas, cujos 

originais em pedra o tempo continua a danificar. Estes capiteis foram moldados depois de 1911, 

após o “Appelo à Imprensa”, de Antonio Augusto, folheto editado nesse ano, quando se 

pretendia retirar aqueles formosos capiteis para um museu particular. 

 Existe também um grande retábulo da Renascença Coimbrã, numa dependencia da 

Escola de Belas Artes de Lisboa, o qual não tem ali serventia de estudo, mas somente função 

decorativa; num corredor sombrio que dá ingresso às aulas, assim como outros gêssos que 

apenas ornamentam as suas paredes. [fl. 8, p. 4] 

 Todas estas peças convinham ser examinadas e deviam ingressar no futuro Museu que 

origina êste relatório. 

 Outras moldagens deviam também ser arquivadas e tratadas nas oficinas dêsse Museu: 

As peças guardadas nas arrecadações provisórias dos Monumentos Nacionais, a quando das 

suas restaurações, como por exemplo na Sé de Lisboa e na Igreja dos Jerónimos, executadas sob 

a direcção do escultor Costa Mota, que foi um fervente apaixonado das moldagens nestes e 

noutros monumentos, muitas das quais foram distribuídas por canteiros e escolas profissionais 

de decoração. Também o escultor Costa Mota, Sobrinho, fez alguns moldes, como o da Rosácea 

do sepulcro de D. Pedro I, em Alcobaça. É do nosso conhecimento a moldagem de algumas 

lápides sepulcrais, que Soares dos Reis foi o primeiro a reproduzir em Leça do Bailio, e outros 

artistas executaram em Penafiel, em Évora e na Sé do Funchal. Não devemos esquecer tão 

pouco os moldes dos túmulos da Rainha Santa, em Coimbra, e de D. João I, na Batalha, que 

figuram actualmente na Exposição do Mundo Português, em Belém, nem tão pouco os relevos 

decorativos de Tomar, arquivados na Academia Nacional de Belas Artes. 

 Resta-nos referir-mos aos gêssos que existiam, ainda em 1895, no Museu Nacional de 

Lisboa, expostos então no átrio e nas salas contíguas e cuja origem ignoramos. Uma partes 

desses moldes, hoje desaparecidos, deviam ser aqueles que, em 1891, o Govêrno Espanhol 

ofereceu à Academia, extraídos das fôrmas arquivadas no “Museu de Reproduções Artísticas”, 

de Madrid, em começos de organização. É muito provavel que, a quando das remodelações do 

Museu das Janelas Verdes, as peças tenham sido distribuídas pelas escolas, como estamos [fl. 9, 

p. 5] de que as reproduções de esculturas italianas existentes nas arrecadações do mesmo museu 

faziam parte daquela exposição. 

+ 

+ + 

 São estas as principais peças de escultura moldada em Portugal e muitas existentes 

ainda sem digna utilidade actual. Urge, pois, reuni-las em lugar próprio para seu salvamento e 

valorização. 

 Em 1919 – 13 de Março – foi decretada, no Diário do Govêrno, a fundação de um 

Museu de Escultura Comparada, havendo sido nomeado para seu director organizador e 

professor de História de Arte Dr. João Barreira. As poucas provas que se executaram nessa 

ocasião quedam incompletas e arrecadadas na Escola de Belas Artes de Lisboa, sem qualquer 

proveito para o ensino nem exposição: Limitam-se a uma porta da igreja dos Lóios, em Évora, e 

às imagens do Apostolado que se encontra na portada da Sé da mesma cidade. 

 Nada mais se realizou em favor de tal museu, e o tempo apagou inteiramente o seu 

projecto decretado. 
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 Cremos que foi Joaquim de Vasconcelos quem primeiro apregoou publicamente, em 

1878, a necessidade da criação de uma “Galeria de Reproduções em Gêsso”. Não falando em 

tantos artistas que a reclamaram e até deram o seu quinhão para a ver realizada, outros escritores 

de arte e investigadores pugnaram por tão ambicionada galeria: Sousa Viterbo, Ramalho 

Ortigão, Gabriel Pereira, Fialho de Almeida, Antonio Augusto Gonçalves, Teixeira de 

Carvalho, José de Figueiredo, D. José Pessanha, Reinaldo dos Santos, Vergílio Correia, João 

Barrei/ra [fl. 11, p. 6
2434

], Raul Proença, etc.. Na Academia e nos Conselhos de Arte o problema 

foi discutido e defendido, assim em jornais e outras publicações. 

 Quando, em 1934, se organizou em Lisboa a “Exposição de Arte Francesa”, o Estado 

Português adquiriu ali toda a colecção de moldagens de escultura francesa, 64 peças ao todo, 

com o fim de iniciar concretamente aquele museu, existente apenas num decreto esquecido. 

Estas obras estão devidamente guardadas nas arrecadações do Museu das Janelas Verdes, 

havendo permanecido anteriormente nas dependências do extinto convento das Trinas. No 

Conselho Superior de Belas Artes estudou-se um projecto de organização dêsse museu, e 

oficialmente foi encarregado o vogal escultor dêsse Conselho de o organizar e dirigir. O grande 

obstáculo que paralisou essa iniciativa foi a dificuldade em se encontrar edifício apropriado, 

amplo e de fácil adaptação, para oficinas, arrecadações e exposição. O problema desta 

instalação, que não deve ser senão definitiva, é dos mais importantes a resolver. 

 Havíamos tido a sorte de sermos aquele vogal escolhido pelo antigo Conselho de Belas 

Artes. Certamente por esta razão a Academia Nacional de Belas Artes nos encarregou de dirigir 

a “Exposição de Moldagens de Escultura Medieval Portuguêsa”, em colaboração com a 

Comissão de Arte da grande Comissão dos Centenários, presentemente patente no átrio da 

entrada da “Exposição dos Primitivos Portugueses”. O Estado não regateou o orçamento 

apresentado e patrocinou essa iniciativa. E, assim, no prazo de um ano de trabalhos, se 

moldaram, pelos processos mais perfeitos e com a orientação prevista dum futuro museu, [fl. 

10, p. 7] cêrca de 50 esculturas, em Lisboa, Évora, Alcobaça, Montemor-o-Velho e Coimbra. 

Estas moldagens devem em breve ser retiradas daquele lugar, e não só elas mas as suas formas 

em tecelos (parte mais dispendiosa da empreza, mas mais remunerativa em futuro museu), 

correm o risco de se mutilarem ou mesmo se perderem com mudanças provisórias desde que 

não se escolha sítio definitivo para a sua guarda e conservação. 

 São, portanto, três os blocos de escultura comparada que o Estado possui arrecadados 

no Museu das Janelas Verdes: o antigo, que fazia parte do Museu Nacional de Lisboa e que é o 

menor, o grupo de peças francezas adquiridas em 1934 e êste último, que é o mais numeroso, 

mandado executar em 1939, pelo Govêrno actual. Ao Estado compete velar e dar destino justo a 

êstes núcleos de moldes e respectivas fôrmas, mandando juntar-se-lhes as peças dispersas acima 

citadas, pois representam um valôr artístico e um valor material importantes, que não devem 

perder-se ou arruinar-se com a demora na resolução de tão desejada galeria. 

+ 

+ + 

 Feita a história sumária de quanto possuímos e se fez para ajuda dêsse futuro museu, 

resta-nos informar um pouco dos fins principais com que julgamos dever orientá-lo, e mostrar 

como praticamente êle se pode fundar, sem despêsas exageradas nem desperdícios de tempo. 

 Como na Exposição que organizámos, deve ser a escultura portuguêsa e depois a de 

estrangeiros, feita em Portugal sob exigên/cias [fl. 12, p. 8] e razões portuguesas, que devem 

formar o bloco principal dêsse Museu. Se cada país assim proceder, como modernamente se 

procede, com as permutas em que já falámos, os museus de escultura comparada serão obra 

perfeita e escolhida, com obras de arte estranha bem característica e as da própria nação, 

esmeradamente completas no sentido nacional. Em Portugal, um parte da escultura lavrada por 

estrangeiros é, por assim dizer, aportuguesada, nacionalizada pelas imposições históricas e 

religiosas de quem a ordenava, muitas vezes sob riscos ou sugestões dos encomendantes. A 

forma e o gôsto de estilo é que era dos mestres. Os lavrantes, porém, aportuguesavam-na 

naturalmente. Ora, respeitando o princípio de preferir a obra nacional, o nosso museu será 

                                                      
2434

 Na organização do processo foi trocada a ordem original de páginas e a folha 6 do Relatório foi 

rotulada como folha 11. Para fidelidade total ao texto mantemos a ordenação original. 
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diferente de todos, e, como tal, visitado e louvado pelos alheios. O génio e a tradição da raça 

ficarão ali arquivados em todas as suas faces, épocas e gostos. 

 Parece-nos inutil mostrar as conveniências educativas e de consulta dêste museu. Por 

isso passamos a descrever o modo prático da sua realização, assim como as principais 

instalações de que se deve compôr. Não esquecemos, todavia, que êste museu deve servir, em 

especial, como escola auxiliar de alunos das Escolas de Belas Artes e mesmo os das Escolas 

Industriais. 

 Um dos problemas mais importantes para a realização dêste Museu é encontrar local 

que se lhe possa adaptar, ou onde se possa construir o edifício apropriado à valorização e 

exposição dos referidos moldes. Este último caso seria preferível, visto êste Museu, como tantos 

outros, ter necessidades particulares de instalação, em / [fl. 13, p. 9] diversas salas de exposição 

– e de proporções diferentes, por vezes com grandes conjuntos arquitectónicos a explicar a 

reunião de determinadas épocas, ou o sentido religioso das obras arquivadas, ou mesmo o ser 

caracter guerreiro ou tumular, consoante as peças em mostruário. Além disso, êste Museu, 

composto apenas de gêsso, com armações internas de madeira e ferro, precisa de temperatura 

própria onde nada se danifique; de luzes combinadas para intimismos ou cruezas de exposição, 

mais ou menos cenográficas; de conservação especial que a fragilidade dos materiais aplicados 

exige; e de oficinas e arrecadações de moldes a reproduzir, que são o fundo mais dispendioso, 

mas tambem o mais rendoso nas permutas e vendas de peças repetidas. 

 Estas oficinas compor-se-ão de lugares reservados à moldagem própria propriamente 

ditos, à armação de peças, a patinas e secagem dos gêssos e a carpintaria. As arrecadações serão 

divididas em duas partes: A de guarda e conservação dos moldes – que precisa de ser espaçosa – 

e as das peças reproduzidas em repetição para vendas e trocas, conforme na realidade se veja 

quais sejam as preferidas. 

 Junto destas salas vedadas ao público, deverá existir um arquivo fotográfico e outro de 

documentações escritas, desenhadas ou impressas, que o gabinete-ateliê do director, a quem 

cabem todos os estudos e resoluções dos problemas, poderá examinar e defender. 

 Dêste modo, por estas e muitas outras causas, inclusive as imprevistas e que surgem 

continuamente durante a elaboração dos trabalhos de moldagem e sua exposição, seria 

preferível estudar-se a construção de um edifício próprio onde tudo se reunisse. Mas como os 

grandes sonhos nem sempre topam facilidades para se concretizarem com [fl. 14, p. 10] 

urgencia numa realização perfeita, muito seria de estimar se se descobrisse um edifício assás 

[sic] vasto, no qual se instalasse êsse Museu, adaptando-o, quanto possível, às principais 

exigências dos seus fins educativos, artísticos, arquivísticos e profissionais. 

 Deitados os olhos a quanto possuímos na cidade, que lhe pudesse ser aplicado sem 

prejuízos doutros serviços, encontramos um edifício capaz, pela sua vastidão e possibilidades de 

expansão, pelas suas condições especiais de adaptação, pela sua arquitectura e situação 

esplêndida: A velha Cordoaria, em Belém, talvez agora disponível e de propícia tentação a êste 

sonho. Espaçosa, singela e de nobre engenharia, com os telhados baixos onde se lhes pode 

introduzir as luzes convenientes, por meio de vidraças colocadas em sítios que um estudo prévio 

reclamasse, é, sem dúvida, uma das edificações que melhor convinha à instalação dêsse novo 

Museu. Ali teríamos espaço para as dependências precisas e acima citadas e para largos planos 

de exposição, a qual continuamente aumenta, com a recolha anual de peças e com o concurso 

das estrangeiras. A sua fachada tem certa nobreza de linhas, que nem deshonrariam [sic] os fins 

desta instalação, nem impediriam qualquer reforma de embelezamento. A sua situação, à beira 

Tejo, como os Museus das Janelas Verdes, dos Coches, Etnográfico e Colonial, é também 

aceitável e a considerar. 

 Êste Museu terá um pessoal especial para limpezas, conservação e ampliação. Assim, 

além do Director-organizador, deverá ter uma brigada de seis operários – três soldadores, dois 

serventes e um carpinteiro escolhidos pelo Director – e, logo que seja aberto ao público, exigirá 

os precisos guardas. Deve contar-se com a despêsa dos seus ordenados e mais ainda com a de 

materiais, transportes dês/tes [fl. 15, p. 11] e dos moldes, desde as regiões onde êstes se façam 

para Lisboa, de viagem e instalação dos operários nessas regiões e de deslocação do seu 

dirigente, que, para perfeição dos trabalhos, passará a ser chefe e fiscal de tudo quanto se 

realize. 
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 Eis o que podemos informar quanto à história e realização prática do futuro Museu de 

Escultura Comparada, que, após resolvido o lugar onde se possa instalar definitivamente, dentro 

de 12 meses poderá abrir as portas ao publico, aos estudiosos, aos operários e aos artistas. 

 

O RELATOR 

(a) Diogo de Macedo. 
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DOCUMENTO III.4 

MNAA, Arquivo do Dr. João Couto, Pasta 92 –Pareceres da Junta Nacional de Educação. 

Proposta de Diogo de Macedo para um Museu de Escultura Comparada a edificar em 

Belém, 15 de Março de 1944, dactilografada. 

 

PROPOSTA 

Edificação e fundação dum Museu de Escultura Comparada, em Belém. 

Tendo sido encarregado o arquitecto Luiz Cristino da Silva de estudar e executar um projecto 

para o novo Museu de Arte Contemporânea, num dos pavilhões da Exposição de 1940, em 

Belém, no qual sobra bastante espaço anexo, que convinha ser aproveitado para outra instalação 

exposicional de arte, que verbalmente lhe havia sido sugerido para estudos dum futuro Museu 

de Escultura Comparada; e estando esta realização decretada pelo Diário do Govêrno, dêsde 

Março de 1919, sem que até agora qualquer outro acto oficial tenha dado continuidade a êsse 

decreto; e tendo-se em 26 de Setembro de 1934, autorizado por despacho do Govêrno a 

aquisição de 64 moldagens de escultura francesa, que se arquivaram no Museu das Janelas 

Verdes juntamente com um outro núcleo de moldes de escultura italiana já ali existente há 

muitos anos, que, segundo um Parecer do Conselho Superior de Belas Artes propondo a 

iniciação daquela Galeria, formariam um fundo de mais duma centena de peças de escultura, as 

quais convinha ter em exposição para estudo de escolares, artistas e críticos, e só assim se pode 

velar pela sua conservação; e havendo-se em 1940, por decreto do ano anterior, moldado dentro 

do país, 50 esculturas portuguesas, que depois de figurarem na Exposição de Escultura 

Medieval, junto à Exposição dos Primitivos Portugueses, se guardaram no mesmo Museu das 

Janelas Verdes, assim como as fôrmas de reprodução que também se arquivaram; e porque em 

começos deste mês de Março de 1944, o total dêstes três núcleos de esculturas moldadas em 

gêsso, deixaram de estar em depósito no Museu das Janelas Verdes, sendo entregues à Direcção 

Geral da Fazenda Pública, que as mandou arrecadar numa dependência do edifício dos 

Jerónimos, em Belém, onde podem ter uma provisória exposição, depois de concertadas 

algumas peças danificadas pelas mudanças a que têm sido sujeitas; e porque, consoante 

amiudados pedidos de entidades de arte, grupos de artistas e críticos, sugestões particulares e 

um Relatório desta Sub-Secção da Junta Nacional de Educação Nacional, de 20 de Novembro 

de 1940, é de grande interesse público a construção e fundação do referido Museu de Escultura 

Comparada, sem o qual não só o ensino da escultura em Portugal é incompleto, mas muito 

especialmente as investigações para aclareamento da História desta arte entre nós, nunca se 

poderão fazer conscenciosa e definitivamente; propomos mais uma vez que, aproveitando a 

oportunidade de haver lugar, espaço e disposições estabelecidas por uma incumbência verbal, se 

encarregue o referido arquitecto Luiz Cristino da Silva, de continuar os seus estudos e projectos 

para a edificação dêste Museu, em Belém, a fim de se dar a realidade tão desejada e reclamada 

por artistas e críticos, há mais de meio século, a um dos mais úteis e necessários museus de 

ensino, arquivo e identificações de arte, como aquêles que todas as capitais de todos os países da 

Europa possuem em grande estima e particular exposição e desenvolvimento. 

Lisboa, 15 de Março de 1944. 

 a) Diogo de Macedo 
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DOCUMENTO III.5 

MNAA, Arquivo do Dr. João Couto, Pasta 58 - Pareceres da Junta Nacional de Educação. 

Assunto 6º - Compra e Venda de Obras de Arte. Proposta de João Couto e Diogo de 

Macedo para a criação de uma «Comissão de Compras», 23 de Abril de 1948, Cópia 

dactilografada. 

 

Cópia 

 

Exmo. Senhor Presidente da 6ª secção da Junta Nacional de Educação 

 

 O problema de aquisição de obras de arte de grande importância e valor por parte do 

Estado, quer no país quer no estrangeiro, levanta um problema que, quanto a mim, urge 

considerar. 

 Tanto o Museu de Arte Antiga, de Lisboa como o Museu de Arte Contemporânea, e 

ainda alguns dos mais importantes museus regionais, mas sobretudo os dois primeiros, carecem 

de adquirir algumas obras capitais que, nas circunstâncias presentes do Mundo, aparecem mais 

frequentemente nos mercados, mas atingem sempre preços elevadíssimos. 

 Damos alguns exemplos. O Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa necessita de 

adquirir pelo menos uma pintura de cada um dos seguintes pintores: Velazquez, Goya, Greco, 

de um grande pintor da renascença italiana, como por exemplo Ticiano, e ainda algumas telas 

representativas das escolas francesa e inglesa. 

 O Museu de Arte Moderna não possui um único trabalho dos pintores das escolas 

impressionista e post impressionista. 

 Qualquer das obras executadas pelos artistas referidos, quando têm merecimento para 

figurar em galerias com a importância das de Lisboa, atinge grandes preços, mesmo em 

circunstâncias anormais. Nenhuma tela de um mestre de elevada categoria se adquiriu por 

quantias inferiores a 1.000 contos. Como é sabido, preços de 2.000, 3.000 contos ou mesmo 

mais são bastante frequentes. 

 As dotações que se atribuem aos Museus são, em face dos preços dos mercados 

internacionais, diminutas, embora não possamos pôr em dúvida que o estado tem nos últimos 

anos feito um grande esforço para adquirir boas obras de arte e enriquecer com elas o seu 

património artístico. 

 Sucede, porém, que as vendas de obras capitais geralmente teem lugar ou em leilões, ou 

porque seus possuidores necessitam de desfazer-se delas com descrição e rapidez, ou em 

competições de pessoas endinheiradas ou de galerias ricas. Em qualquer destes casos o 

comprador tem de estar habilitado a pagar o preço da sua aquisição sem hesitações e com a 

maior rapidez. 

 Estas condições não se coadunam com os processos sempre lentos da burocracia e é 

dificilíssimo e ingrato assumir compromissos que não se podem satisfazer nas mesmas 

condições em que procede qualquer particular. 

 Dadas estas considerações e muitas outras que se podiam aduzir, peço a V. Exa. para 

interessar a Secção na seguinte proposta: 

 

1º 

 O Estado deve promover que se crie dentro desta Secção uma Comissão de Compras 

presidida por um vogal que não tenha interferência nos Museus e composta pelos Directores do 

Museu Nacional de Arte Antiga e Nacional de Arte Contemporânea, por três vogais da Secção, 

sendo um pintor, um escultor e outro museólogo e pelo chefe da oficina de restauro. 

 

2º 

No orçamento desta Secção será anualmente inscrita uma verba não inferior a 10 000 contos 

para compra de obras de arte antiga e moderna, destinadas aos Museus e que apareçam nos 

mercados do país ou no estrangeiro. 
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3º 

Efectuada uma aquisição e obtida a aquiescência de S. Exas os Ministros da Educação Nacional 

e das Finanças, a Comissão pode sem delongas, dispor da parte da Verba mencionada no nº 2 

com a qual satisfará por simples operação da tesouraria e nos prazos a que são obrigados os 

particulares, os compromissos tomados. 

 

4º 

A Comissão é responsável perante o Governo pela qualidade das obras adquiridas e pelo justo 

preço a pagar por elas. 

 

 Esta proposta apresenta-se nas suas linhas gerais e terá de ser meticulosamente 

ponderada antes de ser reduzida a projecto de lei. 

 

 Lisboa, 22 de Abril de 1948 

a) João Rodrigues da Silva Couto 

a) Diogo de Macedo 

 

[Nota manuscrita] Apresentado em reunião da Junta de 14 de Maio de 1948. 

 

Seguem-se os textos do Regulamento para a Compra de Obras de Arte de 1943; outro 

Regulamento sobre o mesmo tema sem data, com as notas manuscritas de João Couto 

«aprovado por maioria» e «Votei contra»; e uma proposta de Diogo de Macedo datada de 1944. 
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DOCUMENTO III.6. 

MNAA, Espólio Sérgio Guimarães de Andrade, Pasta Colecção Vilhena. Diversos - 

Relação ordenada das peças de Escultura da Colecção Vilhena, manuscrito. 

A presente relação de peças de esculturas da Colecção Vilhena é uma cópia, ordenada, de uma 

relação fornecida pela Inspecção Superior das Belas-Artes, a qual normalmente se designa por 

“Lista de Avaliação”, dado ter sido feita com esta finalidade, e nela constar a avaliação das 

peças. 

Uma vez que na “Lista de Avaliação” não se segue uma ordem de número de inventário, 

agrupando-se as peças por estilos artísticos tão só, sem outra arrumação dentro destes grupos, 

pareceu-nos que a sua utilidade estaria comprometida nestas condições – razão pela qual se 

procedeu à realização desta cópia ordenada.  

Como cópia que é, transcrevem-se textualmente as informações da “Lista de Avaliação”, sem 

nada se alterar, acrescentar ou corrigir, o que não significa qualquer adesão às classificações que 

aí figuram. 

A “Lista de Avaliação” (fotocópia) guarda-se, na altura da realização desta cópia, no dossier 

referente ao Processo da Colecção Vilhena. 

_._ 

Na redacção desta lista seguimos as seguintes normas: 

1ª- nas quatro primeiras colunas a contar da esquerda, transcrevemos os vários informes 

colhidos na “Lista de Avaliação”, nomeadamente o número de inventário registado nessa lista, o 

assunto, características (tipo de escultura, estilo artístico, matéria) e atribuições. 

2ª- nas restantes três colunas, últimas a contar da esquerda, anotar-se-ão outras informações, as 

quais podem ou não estar relacionadas com a “Lista de Avaliação”. A nossa intenção na altura 

da presente redacção foi a de deixar espaços suficientes para registo de outros números de 

inventário, observações e notas referentes ao inventário fotográfico. Nos cabeçalhos destas 

colunas indicar-se-á a respectiva correspondência, ou uma observação remeterá para as notas 

finais. 

3ª- com o objectivo de simplificação socorremo-nos de várias abreviaturas, nomeadamente: 

- na coluna “Características”, onde se considera, de acordo com a “Lista de Avaliação”, o tipo 

de escultura, o estilo artístico e o material, há a notar: 

 estatuária/escultura em vulto = E 

 relevo = R 

 baixo relevo = BR 

 alto relevo = AR 

 

 Românico de transição = R 

 Gótico = G 

 Renascimento = Re 

 Renascimento arcaizante = ReA 
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 Renascimento decadente = ReD 

 

 madeira = M 

 madeira policromada = MP 

 madeira dourada = MD 

 madeira policromada e dourada = MPD 

 madeira pintada = Mpt 

 bronze = brnz 

 granito = G 

 barro = B 

 barro policromado = BP 

 pedra = P 

 pedra policromada = PP 

 pedra rija = Pr 

 madeira, com rosto em marfim = Mrm 

nesta coluna indica-se sempre em primeiro lugar o tipo de escultura, depois o estilo artístico e 

por último o material, separados por traços horizontais 

- na coluna “Atribuições”, onde se regista a escola, autor ou oficina em acordo com a “Lista de 

Avaliação”, usam-se as seguintes abreviaturas: 

 atribuído = A. 

 Mestre = M. 

 Oficina = O. 

 Escola = Es. 

 Trabalho = Tr. 

Exemplos de Leituras 

E-R-M = escultura românica em madeira. 

E-G-MPD = escultura gótica em madeira policromada e dourada. 

E-Re-G = escultura do Renascimento em granito. 

R-G-P = relevo gótico em pedra. 

BR-ReA-Pr = baixo relevo do Renascimento arcaizante em pedra rija. 

BR-ReD-PP = baixo relevo do Renascimento decadente em pedra policromada. 

AR-R-B = alto relevo românico em barro. 
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A.M.Afonso = atribuído a Mestre Afonso. 

Es. Coimbra = Escola de Coimbra. 

A.O.M. Pero = atribuído à oficina de Mestre Pero. 

Tr. alemão = trabalho alemão 

_._ 

Informação sobre os vários números de inventário da Colecção Vilhena. 

Na altura da redacção desta cópia, quando ainda se não deu início ao inventário fotográfico e à 

elaboração de fichas das esculturas desta colecção, constatou-se que muitas das peças 

apresentavam dois números de inventário: um, escrito a tinta, directamente sobre a peça, 

corresponde ao próprio número de inventário da colecção Vilhena, feito quando esta era ainda 

colecção particular; o outro, aposto num pequeno rectângulo branco de papel, colado na peça, 

corresponde ao nº de inventário da Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, e é 

por conseguinte aquele que figura quer na “Lista de Avaliação”, quer na primeira coluna à 

esquerda, da presente cópia. 

Lisboa, Fevereiro/Março de 1971 

a) Sérgio Guimarães Andrade 


