
Fig. 895 – Tipologias das fachadas principais, com três variantes, 

duas com um eixo de vãos, uma rematando em empena e outra 

em frontão triangular, vazado por óculo, os esquemas mais 

antigos; outra mais elaborada, com três eixos, com vãos ladeados

por nichos ou janelas, com empena recortada.
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Fig. 896 – Tipologias dos elementos de suporte dos sinos, com torres 

sineiras, rematadas por coruchéus piramidais, o esquema mais antigo, 

implantadas na zona posterior do imóvel, junto à sacristia; campanários 

simples, encimados por sineira de volta perfeita.
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Fig. 897 – Tipologias dos acessos à galilé, ambos em 

arco abatido, os mais antigos com silharia almofadada, 

dando um ar rústico e os modernos com cantaria 

aparelhada.



Fig. 898 – Tipologias dos portais axiais com duas variantes, 

ambas de verga recta, uns com molduras recortadas ou 

encimados por nicho com imagem do orago.

SerémPonte de Lima

Santo António de Viana do 

Castelo

Pinhel

Fig. 899 – Duas tipologias de coro-alto, ambas assentes em 

arco abatido ou em asa de cesto, suportado por pilastras ou 

por mísulas decoradas.



Fig. 900 – Tipologias dos órgãos, com duas variantes, com grandes 

órgãos, os casos mais raros, ou a adopção de positivos, estes com as 

variantes de armário e casos gémeos em Viana do Castelo e Lamego, 

ou assentes em amplas mísulas com casos gémeos em São Pedro do 

Sul e Vila Cova de Alva.
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Fig. 901 – Tipologias das grades do 

coro-alto, com duas variantes, em 

ripado ou em balaústres simples ou 

com embutidos.
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Fig. 902 – Duas tipologias de confessionários: embutidos nos muros, 

com entrada pela igreja e pelo claustro, respectivamente para o fiel e 

para o frade, com acessos por verga recta; no caso de igrejas com 

capelas laterais, surgem nas divisórias das mesmas.
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Fig. 903 – Duas tipologias de grades-confessionários, a mais comum com 

confessionários fixos nos extremos, com balaústres, encimados por 

elementos rebatíveis, onde se fixavam confessionários amovíveis, com 

gémeos ou semelhantes em Viana do Castelo, Ponte Lima, Orgens, Vila 

Cova de Alva, Serém e Pinhel; outras com confessionários móveis nos 

topos.
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Fig. 904 – Tipologias dos púlpitos com duas variantes: 

guardas vazadas por elementos torneados, os mais antigos; 

guardas plenas, entalhadas.
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Fig. 905 – Tipologias dos Calvários, com três variantes: Calvário simples; imagens 

encimadas por sanefas de talha ou fingidas; Calvário com a figura de Madalena aos 

pés de Cristo.



Fig. 906 – Retábulo-mor maneirista, com tribuna, ladeada por mísulas com 

imaginária, rematando em tabela, os mais antigos, a representar o Milagre da

Porciúncula, ladeado por uma Anunciação ou por São Boaventura e São Luís 

Bispo, com os mais recentes a substituir a tabela por frontão semicircular, 

ladeado pelas pinturas de São Boaventura e São Luís Bispo; mais tarde, a 

tabela passa a ser ladeada por imaginária relacionada com a Ordem,
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Fig. 907 – Retábulo-mor maneirista, com remate 

em tabela a representar o Milagre da Porciúncula, 

ladeado por Anunciação, sendo muito semelhantes 

e seguindo uma fonte comum, os de Melgaço, 

superiormente, e Lamego, com uma tábua central 

semelhante em Mosteiró.
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Fig. 908 – Retábulo-mor do estilo Barroco Nacional, com tela a tapar a 

tribuna e trono expositivo, a representar Nossa Senhora da Conceição

ou São Francisco, flanqueado por painéis que enquadram imaginária.

Fig. 909 – Retábulo-mor do estilo Barroco Joanino, com tela a tapar a 

tribuna e trono expositivo, a representar Nossa Senhora da Conceição

ou São Francisco, encimado por sanefa e anjos de vulto, ladeado por 

nichos com imaginária.
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Fig. 910 – Retábulo-mor do estilo tardo-barroco, policromo, com 

ampla tribuna e trono, rematado por elementos vazados, de origem

barroca e rococó, apresentando elementos neoclássicos, revelando o 

período híbrido em que foram executados.
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Fig. 911 – Retábulo-mor do estilo Neoclássico, com ampla tribuna e 

trono, flanqueado por mísulas e com tela a esconder o trono.



Fig. 912 – Três tipologias de sacrários, o de tipo templete, com elementos em relevo 

ou com nichos para escultura ou relicário; o embutido na base da tribuna e o 

esférico, rodeado por amplos resplendores, rodeados ou não por anjos tenentes.
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Fig. 913 – Senhor dos Passos de roca, com túnica roxa, numa das suas quedas, de 

joelhos e transportando uma enorme cruz, ladeado por anjos tocheiros, surgindo uma 

segunda tipologia, mais antiga, com o Cristo em pedra, sustentando uma pequena cruz.

Fig. 914 – Nossa Senhora das Dores, com duas variantes, sentada, com sete espadas 

cravadas, sendo de vulto ou, mais vulgarmente, de roca, com amplos mantos roxos; a 

segunda variante mostra-a de pé, com ou sem espada cravada.
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Fig. 915 – Nossa Senhora da Conceição apresenta-se com várias formas, mas 

destacam-se  duas variantes, pela semelhança, revelando uma mesma escola, de Frei 

Jorge dos Reis, como as quatro superiores, seiscentistas, de Santo António de Viana, 

de Serém, de Ponte de Lima (desaparecida) e Arcos de Valdevez, sendo as inferiores 

também semelhantes entre si, mas do século XVIII, pertencentes a Mosteiró e a 

Melgaço.



Fig. 916 – Existem, na capela-mor, anjos tocheiros, de diferentes tipologias, mas 

podendo verificar-se uma evolução, os primeiros bastante simples, de vestes caídas, 

visíveis em Santo António de Viana, uns mais elaborados, vestidos à romana, em 

Orgens, difundindo-se, no século XVIII, os anjos com vestes revoltas e com penachos 

na cabeça, como em Arcos de Valdevez, existindo um caso de gémeos, em São 

Francisco de Viana e São Pedro do Sul, apesar da diferença dos estofados.



Fig. 917– Existem dois tipos de espaldares sobre os arcazes, bastante semelhantes, 

compostos por gavetões com ferragens recortadas ou vazadas. O primeiro tipo tem 

nicho central com o Crucificado, ladeado por pinturas com santos franciscanos; o 

segundo tipo possui nicho central com o Crucificado, flanqueado por nichos relicários.

Fig. 918 – Os lavabos da sacristia são semelhantes, situados junto a uma janela, pela 

qual vem o cano de água, com duas bicas, a mais comum em forma de almofadas em 

losango, podendo surgir outros elementos geométricos. As taças são rectilíneas ou 

lobuladas.
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Fig. 919 – Os claustros subsistentes mostram três tipologias, a mais antiga com dois 

andares arquitravados, sustentados por colunas e colunelos toscanos; uma segunda 

com arcadas no primeiro piso, assentes em pilares e com o segundo arquitravado, 

sustentando por colunelos toscanos; a terceira tipologia e mais comum é composta por 

arcadas no piso inferior, sobre colunas toscanas, com o segundo piso semelhante à

anterior.
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