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Conjunto arquitetónico >> Edifício e estrutura >> Religioso >> Templo >> Santuário
Santuário mariano construído no séc. 19, implantado no alto de um monte, composto por escadório que
culmina num terreiro eucarístico, e igreja, rodeada por parque arborizado, jardins, cruzeiro, fontes, capela
e edifícios de apoio ao santuário, como a Casa das Estampas, Casa do Reitor, restaurante, instalações
sanitárias para peregrinos. A igreja tem características clássicas, de planta poligonal composta por nave e
corpo pentagonal, onde se insere a capela-mor, coberta por cúpula coroada por lanternim. Fachada
principal integralmente em granito, do tipo fachada harmónica, ladeada por duas torres sineiras com
coberturas em coruchéus bolbosos; remata em frontão triangular com brasão no tímpano, ritmada por
pilastras e colunas jónicas e coríntias, que forma três panos com três eixos de vãos, o central com portal
em arco de volta perfeita, sobrepujado por ampla janela de sacada e os laterais com janelas de varandim. A
estrutura da fachada remete, assim, para a Igreja do Santuário do Bom Jesus de Braga (v. IPA.00005694).
Interior com coberturas diferenciadas em abóbada de berço na nave e em cúpula na capela-mor, iluminada
uniformemente por janelas rasgadas nas fachadas laterais. Coro-alto assente em arco em asa de cesta com
guarda em balaustrada de pedra, com dois púlpitos confrontantes. Retábulo-mor em mármore, com
estrutura de inspiração barroca.
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Santuário do Bom Jesus do Monte
Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Nogueiró e Tenões
Monte Santo, de influência direta dos santuários da Europa
central e italianos, constituído por enorme escadaria, subindo
em ziguezague, ligando várias ermidas de planta centralizada,
construídas em épocas distintas, onde se integram os vários
passos da Via Sacra, compostos por figuras de vulto, algumas
de caráter popular, pontilhada de fontes com símbolos astrais
e alegóricos e por terreiros onde se integram várias ermidas,
estatuária e fontes. No topo, surge a igreja neoclássica, de
planta em cruz latina, composta por nave de cinco tramos,
marcados interior e exteriormente, transepto, capela-mor e
anexos laterais, com coberturas interiores em falsas abóbadas
de lunetas, intensamente iluminada por duas ordens de
janelas retilíneas e por torre lanterna em forma de cúpula.
Fachada principal do tipo fachada harmónica, com corpo
central rematado em frontão triangular e de dois registos
tripartidos, com duas ordens arquitetónicas distintas, toscana
no inferior e jónica no superior. Torres sineiras de vários registos com coberturas em
coruchéus bolbosos. Interior possui galilé, sobre a qual se desenvolve coro-alto, capelas
laterais pouco profundas e contendo retábulos de talha neoclássica, púlpitos confrontantes
com acesso pelos corredores laterais e, na capela-mor, retábulo cenográfico com a
Crucificação, também neoclássico, com a composição de uma Crucificação e as várias
personagens que a compõem, envolvidos por estrutura de talha convexa, sustentando anjos
e enorme baldaquino, com claras influências barrocas. Destaca-se a galilé, muito profunda,
para permitir albergar os vários peregrinos, e os corredores de circulação laterais, que
terminam em capelas, dedicadas ao Crucificado. O Santuário teve uma grande repercussão
em Portugal e no Brasil, influenciando muitos outros, sobretudo quanto à inserção
paisagística, no topo de um monte, em cuja vertente evolui, num claro cenário
barroquizante. Apesar do escadório ter sido construído em etapas sucessivas, o conjunto
resulta harmonioso, optando-se pelo mesmo tipo de planimetria nas capelas da Via Sacra, só
divergindo no aspeto decorativo, algumas com gramática rococó, sobretudo as existentes no
terreiro superior à igreja. Ao longo do escadório, os elementos sagrados, capelas, cenas e
figuras bíblicas do Velho e Novo Testamentos, e profanos, como figuras mitológicas, embora
sacralizadas por reformas impostas no séc. 18, alternam-se, numa alegoria ao primado da
Igreja Católica e à necessidade de catequizar e penitenciar os fiéis, como meio de obter a
salvação.

IPA.00005694
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ESCADORIOS http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte#/Escad%C3%B3rios
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5694
DGP http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73927/
wikiwand.Os escadórios vencem um desnível de 116 metros e estão divididos em três lanços:
Escadório do Pórtico
É acedido pelo Pórtico do Bom Jesus, um arco no início da escadaria, onde se encontra o brasão com as armas do
responsável pela sua construção, em 1723, o então Arcebispo de Braga, D. Rodrigo de Moura Teles. Neste lanço
inicial encontram-se as primeiras capelas da Via Sacra do Bom Jesus, erguidas no mesmo período.
Escadório dos Cinco Sentidos
Fontes alegóricas aos Cinco Sentidos.
Neste trecho do escadório desenvolvem-se cinco lances de escadas,
intervalados por patamares com fontes alegóricas aos cinco sentidos, pela
seguinte ordem: "Visão", "Audição", "Olfato", "Paladar" e "Tato".
Estas fontes são precedidas por outra, a "Fonte das Cinco Chagas", onde se lê a seguinte inscrição: "Fontes de
púrpura abriu então o ódio amargo; agora o amor transforma-os aqui em cristais para ti."
Fonte da Visão Caracteriza-se por uma figura que lança água pelos olhos, e possui a inscrição: "Varão prudente,
toma-as por um sonho e assim vigiarás." Do lado direito, uma estátua de Moisés traz a inscrição "Aqueles que
feridos olhavam saravam", e outra de Jeremias, com a inscrição "Eu vejo uma cara vigilante".
Fonte da Audição Caracteriza-se por uma figura que lança água pelos ouvidos, com uma estátua de Idito a tocar
cítara e a inscrição "Que cantava ao som da cítara, presidindo os que cantavam e louvavam o Senhor". Do lado
esquerdo encontra-se David, com a inscrição "Ao meu ouvido darás gozo e alegria", defronte a uma mulher com a
inscrição "Tua voz soe aos meus ouvidos".
Fonte do Olfato Caracteriza-se por uma figura que lança água pelo nariz, com uma estátua de um varão encabeçada
pela inscrição "Dai flores como o lírio e rescendei suave cheiro". Do lado esquerdo encontra-se a figura de Noé, e do
direito Sulamita com a inscrição: "A tua estatura é semelhante a uma palmeira... e o cheiro da tua boca é como o
das maçãs".
Fonte do Paladar Caracteriza-se por uma figura que lança água pela boca, com uma estátua de José do Egito com
um cálice e um prato nas mãos, e a inscrição "A tua terra seja cheia das bênçãos do Senhor, dos frutos do céu e do
orvalho". Do lado esquerdo, a figura de Jónatas com a inscrição "Provei um pouco de mel na ponta duma vara e eis
porque morro" e, do direito, Esdras com a inscrição "Prove o pão, e não nos abandones, como o pastor no meio dos
lobos".
Fonte do Tato Caracteriza-se por uma figura que segura uma bilha com as duas mãos, de onde lança água, com a
estátua de Salomão e a inscrição "As minhas entranhas estremeceram ao seu toque". Esta estátua está ladeada por
Isaías,com a inscrição "Tocou a minha boca", e a de Isaac, invisual, com as mãos estendidas à procura do filho e a
inscrição "Chega-te a mim, meu filho, para que te toque".
Escadório das Três Virtudes
Fontes alegóricas às Três Virtudes.
Nos mesmos moldes do Escadório dos Cinco Sentidos, este trecho data de
1837. Possui três fontes dedicadas às Virtudes teologais: a Fé, a Esperança
e a Caridade.
Fonte da Fé Apresenta a inscrição "Correrão dele águas vivas", e as suas
alegorias referem-se à Docilidade e à Confissão.
Fonte da Esperança Caracteriza-se por uma figura da arca de Noé por baixo da qual cai a água. Apresenta a inscrição
"Arca na qual... se salvaram almas", e as alegorias referem-se à Confiança e à Glória.
Fonte da Caridade Caracteriza-se por uma estátua de mulher com duas crianças nos braços, com a inscrição "São
três estas virtudes... a maior delas, porém, é a caridade". A água jorra do coração de uma das crianças, e as alegorias
referem-se à Benignidade e à Paz.
O escadório, num total de 581 degraus, culmina no Terreiro de Moisés, onde se localiza a Fonte do Pelicano e a
Estátua de São Longuinho, a que se segue o adro e a Igreja do Bom Jesus.
INDICE

FICHAS de PATRIMONIO VMLG.00. Sameiro-Braga
CAPELAS e FONTES
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5694
A CAPELA DA ÚLTIMA CEIA tem, no exterior, a inscrição "CAENA
FACTA / ACCEPIT IESUS / PANEM ET AIT: COMEDITE / HOC EST COR /
PUS MEUM / JOAN. 13, 2. 2 / MATTH 26, 26. 26 (sic)"; no interior: "O
Bom Jesus é constituído por vinte capelas dispostas irregularmente
pela encosta deste monte - antigamente chamado Monte Espinho - e
ligadas entre si por graciosos e monumentais lanços de escadas.
Catorze capelas encerram os passos da Paixão do Senhor,
representadas por grupos escultóricos - Via Sacra propriamente dita
- e as restantes capelas referem-se à vida gloriosa do Senhor. Todo
este recinto, mais do que uma obra de arte é um lugar sagrado por
isso pede-se a todos respeito e devoção". Possui as imagens de
Cristo e dos Apóstolos, sentando à mesa, surgindo, no lado
esquerdo, um servo.
A CAPELA DE CRISTO NO HORTO tem a inscrição: "FACTUS IN / AGONIA PRU / LIXIUS OR / ABAT. LUC. /
22.44", surgindo, no interior: "Depois da última Ceia, Jesus retirou-se, já de noite com os Apóstolos, para o Horto de
Getsémani ou Jardim das Oliveiras. Aqui o vemos rezar com os braços abertos, rosto angustiado e o suar sangue... Os
três Apóstolos, Pedro, Tiago e João em vez de O acompanharem na oração, adormeceram apesar do Bom Jesus por
três vezes, os advertir com estas palavras sérias: "Vigiai e rezai, porque o espírito está pronto mas a carne é fraca" No
alto junto da parede um anjo tem na mão a Cruz e o Cálice da amargura que o Divino Redentor aceitou sofrer pelos
nossos pecados". Contém cinco imagens: um Anjo, Cristo e três Apóstolos adormecidos (Pedro, Tiago e João).
A CAPELA DA TRAIÇÃO tem a inscrição: "MANUS INJECERUNT IN JESUM / ET TENUERUNT EUM. / MATH. 26.50",
surgindo, no interior: "Ainda no Horto das Oliveiras, o Bom Jesus depois de três horas de agonia, é preso por Judas
que lhe dá o beijo da traição. Ao lado, homens armados procuram lançar uma corda ao pescoço do Senhor. S. Pedro
para defender o Divino Mestre, puxa pela espada e corta a orelha de Malco, que se representa com uma lanterna
alumiando a comitiva".
Segue-se a CAPELA DAS TREVAS, com uma inscrição delida: "TUNC EXPUNRUNT(?) IN / PACIEM E JUS... ALII
AUTEM PALMAS / NUFACIEM EJUS DEDERUNT / MATH. 26.67", surgindo, no interior: "O Bom Jesus encontra-se
sentado numa pedra, com os pulsos presos e os olhos tapados. Levado da Casa de Anás para Caifás, este, fêz muitas
perguntas disparatadas às quais o Bom Jesus não respondeu. Mas quando lhe perguntou: se era Filho de Deus, então
respondeu com firmeza: "TU O DIZES, EU SOU". Caifaz rasga os vestidos em sinal de protesto e acrescenta: É réu de
morte. Então, tapam-lhe os olhos, lançam-se sobre Ele com bofetadas, escarros, pontapés e toda a espécie de maus
tratos".
A CAPELA DA FLAGELAÇÃO tem, sobre o pórtico, a inscrição "APPREHENDIT PILATUS JESUM / ET
FLAGELLAVIT / JOAN. 19.1", aparecendo, no interior: "No rés do chão do Palácio do Governador Pôncio Pilatos existia
uma colunata e foi a uma dessas colunas que prenderam o Bom Jesus para descarregarem no Seu Corpo divino as
chicotadas da flagelação!... Um tormento horroroso que nem aos animais se podia dar...".
Na CAPELA DA COROAÇÃO, a inscrição: "EXIVIT JESUS PORTANS / CORONAM SPINEAM / JOAN. 19.5", tendo, no
interior, "COROAÇÃO DE ESPINHOS / Os algozes continuam a tratar o Bom Jesus com escárneo e crueldade. Agora,
no pretório de Pilatos, depois de o cobrirem com uma velha capa de púrpura e de Lhe colocarem na mão uma cana,
à maneira de cetro, tecem uma coroa de espinhos e apressam-se a cravá-la na Sua Santíssima cabeça. Com este
tormento, novos jorros de sangue descem pelo rosto do Senhor. O Bom Jesus já tinha sido martirizado em todas as
partes do Seu corpo divino; só faltava a Cabeça que, conforme representa esta capela, o foi de maneira dolorosa!...".
A CAPELA DO ECCE HOMO tem, sobre o pórtico: "EXIVIT... PILATUS FORAS / ET DICIT... ECCE HOMO / JOAN.
19.4.5", aparecendo, no interior, a inscrição: "CAPELA DE PRETÓRIO DE PILÁTOS / Duas figuras apenas formam o
quadro desta capela que representa Pilatos a mostrar o Bom Jesus ao povo, do alto da varanda da sua casa.
Reconhecendo a inocência de Jesus mas sem força para o libertar, Pilátos, governador romano da Palestina, julgou
que os judeus se comoveriam ao contemplarem o seu estado tão lastimoso. Mas enganou-se. A multidão logo que
viu, diante de si, o Bom Jesus coberto de sangue e ouviu Pilátos exclamar: ECCE HOMO, Eis aqui o home, longe de se
compadecer, levou ao cúmulo o seu furor gritando: Tira-o, tira-o, crucifica-o. Pilatos fez a vontade ao povo
amotinado, condenando à morte o Bom Jesus".
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CAPELA DO CALVÁRIO com as inscrições: "BAJULANS SIBI CRUCEM, /
EXIVIT IN CALVARIAE LOCUM. / JOAN. 19.17" e "CAPELA DA SUBIDA
PARA O CALVÁRIO / O Bom Jesus, vergado sob o peso do madeiro
que o Cireneu ajuda a levar, caminha para o Calvário. Os algozes
procedem com toda a crueldade. Um arrasta-o com uma corda, presa
ao pescoço, como se fosse um animal. Outro ameaça-o, com a lança.
Um soldado leva na mão o estandarte com as iniciais S.P.Q.R.
(Senatus populusquae romanus). Ao lado esquerdo do Senhor,
aparece Maria Madalena e o rapaz dos pregos. À direita, uma mulher
com o filho ao colo, a Verónica segurando na mão o lenço que tem
impresso o rosto de Jesus e, uma formosíssima imagem de Nossa
Senhora das Dores que, banhada em lágrimas, vai ao encontro do
Seu Divino Filho".
A CAPELA DE CIRENEU tem as inscrições: "ET VENERUNT IN / LOCUM QUI / DICITUR GOLGOTHA. / MATHJ.
27. 33" CAPELA DAS QUEDAS. No caminho do calvário o Bom Jesus não aguenta com o pêso da cruz e cai por terra.
Cai uma vez, cai duas vezes, e, à terceira, os judeus receando que morresse pelo caminho convidaram um homem,
chamado Simão Cireneu, para o ajudar a levar a cruz. Esta capela mostra Jesus caído em terra e o Cireneu a ampararlhe o madeiro. Estas imagens são da autoria do escultor bracarense Evagelista Vieira. Do terreiro desta capela, sobe o
Escadório dos Cinco Sentidos, obra opulenta e harmoniosa de linhas, mandadas construir nos princípios do século
XVIII, pelo arcebispo de Braga D. Rodrigo de Moura Teles. Apresenta, nos parapeitos, um conjunto grandioso de
estátuas de pedra figurando personagens bíblicas do Antigo Testamento e nos patamares centrais, cinco fontes
alegóricas, brasonadas e com ornamentação rocailhe (sic)".
CAPELA DA CRUCIFICAÇÃO com as inscrições: "ERAT AUTEM / HORA TERTIA / ET CRUCIFIXERUNT EUM. /
MARC. 15. 25" e "Quando o Bom Jesus chegou ao Calvário levando aos ombros a pesada cruz, os algozes arrancaramlhe a túnica que estava colada ao corpo chagado e procederam à crucifixão. Aqui se vê o Senhor deitado sobre o
madeiro, com a mão direita cravada e a esquerda a receber as marteladas. Um algoz estira o pé esquerdo com uma
corda enquanto outro estende a mão para um cravo que o rapaz dos pregos lhe apresenta. Os soldados mostraramse duros e cruéis em contraste com a dor indescritível da Virgem Mãe que se encontra à cabeça de Jesus, amparada
por Maria Salomé. Ao lado esquerdo, Maria Cléofas e o Apóstolo S. João, com a mão na testa, choram amargamente.
A traz, caída sobre um montículo, Maria Madalena horrorizada e desolada... Esta capela foi construída no séc. XIX,
mas o figurado é mais antigo.". Na FONTE DAS CINCO CHAGAS, lê-se a seguinte inscrição "PURPUREOS / FONTES
ODIUM RESERAVIT / ADOXUM / NUNC IN CHRISTALLOS HIC TIBI / VERTIT AMOR"; encontra-se flanqueada pela
escultura de Jeremias, com a inscrição "JEREMIAS / VIRGAM VIGILANTEM EGO VIDEO / JER. 1" e a de Moisés, com
"MOYSES. / QUEM, CUM PERCUSSI, ASPICERENT, SABANTUR / NUM. 21.9".
As FONTES DO ESCADÓRIO DOS SENTIDOS são compostas por taça gomeada, assente em mísula e ladeada
por pilastras, sendo a bica envolvida por figuras, volutas, acantos, festões e concheados que rodeiam um medalhão
central. Começam com a Fonte da Vista, com uma figura que lança a água pelos olhos e segura nas mãos uns óculos,
tendo três águias sobre a cabeça; o sol preside ao conjunto figurativo, encimado por uma figura identificada pela
inscrição "VIR PRUDENS / QUASI IN SOMNIS VIDE ET VIGILABIS. / ECCLES. C. 13, V 17", ladeado pelas estátuas
identificadas: "ESPOSA DOS CANTARES / SONET VOX TUA IN AURIBUS MEIS. / CANT. 2", segurando uma lira, e
"DAVID. / AUDITUI MEO DABIS GAUDIUM ET LAETITIAM. PSALM. 50", o qual toca harpa. A Fonte da Audição tem
uma figura que lança a água a partir das orelhas, ladeada por touros e, na parte superior, o cantor Idito, a tocar
cítara, identificado: "IDITHUM. / QUI IN CITHARA PROPHETABAT SUPER CONFITENTES / ET LAUDANTES DOMINUM. I
PARAL. 25, 3"; acha-se ladeada pelas imagens de Sunámites, a abraçar uma palmeira e com a inscrição "SUÑAMITES.
/ STATURA TUA ASSIMILATA / EST PALMAE... / ET ODOR ORIS TUI / SICUT MALORUM / Cantic. Cantic / Cap. 7, v. 7.8",
e a de Noé segurando um cordeiro e com a inscrição: "NOÉ. / ODORATUS EST DOMINUS / ODOREM SUAVITATIS. /
GENES. 8". O olfacto é personificado por figura que verte a água pelo nariz, segurando uma caixa aberta, ladeada por
dois cães e encimado por alegoria, identificada por inscrição: "VIR SAPIENS. FLORETE FLORES QUASI LILLIUM ET DATE
ODOREM. ECCL. 39, 19". Junto, as esculturas de Esdras, que segura um cálice e tem a inscrição "ESDRAS / GUSTA
PANEM ET NON DERELINQUAS NOS SISUT PASTOR / IN MEDIO LUPORUM ESDR 4 C. 5" e a de Jónatas, com um favo
de mel e uma colmeia, tendo a inscrição "JONATHAS / GUSTANS GUSTAVI IN SUMITATE VIRGAE / ET ECCE MORIOR /
I REG. C. 14".
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A FONTE DO GOSTO apresenta figura que verte a água pela boca, segurando uma maça na mão esquerda,
ladeada por dois macacos, encimada por José do Egipto, segurando um prato de frutas e um cálice e tendo a
inscrição: "JOSEPH. DE BENEDICTIONE DOMINI IN TERRA EJUS DE / POMIS COELI, ET RORE. DEUTER. 33, 13". Ladeada
pelas esculturas de Isaac, um velho cego, tendo a inscrição: "ISAAC CEGO / ACCED HUC, UT TANGAM / TE FILLI MI";
no lado oposto, a de Isaías, mutilado e com a inscrição: "ISAIAS / TETIGIT OS MEUM / ISAI. 6". Segue-se a Fonte do
Tacto, com uma figura que segura uma bilha que jorra água, encimada pela imagem de Salomão, tendo a inscrição:
"SALOMAO / VENTER MEUS INTREMUIT / AD TACTUM. EJUS / CANT. CAP. 5, v. 4".
As FONTES DO ESCADÓRIO DAS VIRTUDES encontram-se inseridas em nichos de volta perfeita, enquadrados
por pilastras toscanas e rematados por pequeno elemento recortado, onde se erguem urnas. A Fonte da Fé possui,
no interior do nicho, uma cruz, de cujas hastes escorre a água, tendo a seguinte inscrição no interior: "EJUS FLUENT /
AQUAE VIVAE / JOAN. 7. 38"; sobre o vão, "FIDES... ARGUMENTUM NON APPARENTI / UM... EX AUDITU: AUDITUS
AUTEM PER VER / BUM CHRISTI. AD HEBR. 11, 1 ROM. 10, 17". A fonte encontra-se ladeada por duas figuras
femininas alegóricas, identificadas por inscrição nos plintos, representando a Confissão, que segura as tábuas da lei e
tem a inscrição "ORE AUTEM CONFES / SIO FIT AD SALUTEM / AD ROM. 10, 10", e a Docilidade, que possui um
escudo com a cabeça de um elefante, ampulheta e serpente entre dois espelhos, surgindo a inscrição "CORDE ENIM
CREDI / TUR AD JUSTITIAM / AD. ROM. 10. 10". A Fonte da Esperança possui, no interior do nicho, a representação
da arca de Noé tendo a inscrição "ARCA IN / QUA ANIMAE / SALVAE FA/ CTAE SUNT / I PETR. 3, v. 20"; sobre o nicho,
"EXPECTANTES BEATAM SPEM / ET ADVENTUM GLORIAE / AD TIT 2, 13". Surge ladeada pelas esculturas, igualmente
identificadas, da Glória, segura o Sol e uma palma e tem a inscrição: "OCULOS NON VIDIT / NEC AURIS AUDIVIT. / AD
CORINT / I C. 2, 9"; no lado oposto, a Confidência, segurando um navio e tendo: "JN SPE ERIT FOR / TITUDO VESTRA /
IZAI. 30". A Fonte da Caridade tem dois "putti" a ladear a bica, surgindo a imagem da Caridade com um Menino em
cada braço e, sobre o nicho, "TRIA HAEC MAIOR AUTEM HORUM EST / CHARITAS. / AD CORINT. I C. 13. 13". É
ladeada pela alegoria da Paz, segurando um ramo de oliveira e com a inscrição: "PAX FRATRIBUS ET / CHARITAS CUM
FIDE" EPH 6. 23"; no lado oposto, a Benignidade, com o Sol na cabeça e a inscrição "CHARITAS... BE / NIGNA EST / I
COR. 13, 4".
A CAPELA DE SANTA MARIA MADALENA tem sobre o pórtico a inscrição: "MARIA OPTIMÃ / PARTEM ELEGIT /
QUAE NON / AUFERETUR AB EA / LUC. 10, 42". No paredão junto à Capela, a inscrição "ESTA : EGREIA : E CAPELA
MA(n) / DOV FAZER : O PRETONOTAIRO / DO(m) JOÃ : DA GVARDA : DEÃ(o) / DE : BRAGA : E LAMEGVO : / DO :
CO(n)SELHO : DE : ELREI : / CONDE PALATINO POR SVA D / EVACA(o) / A XB D(ias) : DO MES: DE: SETENBRO DO ANO :
DE : 1522"; sob esta, a inscrição: "INDICA A REEDHI(fi)CA / ÇÃO DA 2. CAPELLA EM / 1522 QUE FOI ABOLIDA NO /
TEMPO DE D. RODRIGO DE / MOURA E TELLES EM 1725. / ANNO DE 1839".
A CAPELA DE SÃO PEDRO possui a inscrição "ET EGRESSUS FO / RAS PETRUS FLEVIT / AMARE / LUC. 22. 62".
Junto ao paredão desta, encontram-se as armas de D. Jorge da Costa e a seguinte inscrição: "ARMAS. DA I.A CAPELLA
/ QUE MANDOU EDIFICAR O / SENHOR D. JORGE DA COSTA AR / CEBISPO DE BRAGA EM 1494 FORÃO /
ENCONTRADAS NAS ESCAVAÇÕES / DOS ALICERCES DESTA OBRA EM / 1839 SENDO PREZIDENTE O IIL(ustrissi)MO /
JOAQUIM DA MOTTA CAR / DOZO ABBADE DE MAXIMINOS". A FONTE DO PELICANO tem planta convexa, formando
nicho central de volta perfeita enquadrado por pilastras rusticadas, encimadas por urnas, tendo, no interior, a
representação do pelicano a alimentar os filhos com a própria carne.
No lado direito, a CAPELA DO LEVANTAMENTO, tendo, sobre o pórtico, "ET EGO SI EX ALTÁTUS FÚERO A TER
/ RA, ÓMNIA TRAHAM AD MEIPSUM J. c. 23 v. 32"; no interior, lê-se "Pelo meio dia da Sexta feira Santa, Jesus foi
pregado na cruz e em seguida levantada, primeiro a pulso, depois com cordas até a cruz ficar vertical como esta
capela representa. Suspenso entre o céu e a terra, o Bom Jesus entrou em agonia e proferiu as sete palavras de amor
e misericórdia, que o Evangelho menciona. Ao lado esquerdo, vêm-se: Nossa Senhora debulhada em lágrimas e
amparada por Maria Salomé; o apóstolo S. João com os braços erguidos em redor da cabeça; Maria Cléofas; Maria
Madalena com um joelho em terra e outra piedosa mulher com o filho no regaço. Espalhados pelo monte vários
soldados. Um, que chega montado no cavalo, é o Longuinhos. Outros cuidam de atar às cruzes os dois ladrões,
Gestas, (o mau ladrão) já se encontra estendido na cruz. Dimas, (o bom ladrão) caminha para ela arrastado pelos
cabelos." Dois lanços acima da Capela, a estátua equestre de São Longuinhos, surgindo, num patamar intermédio um
banco em pedra com a inscrição: "AO ARQUITECTO CARLOS AMARANTE NO SEGUNDO CENTENÁRIO DO SEU
NASCIMENTO 1748 - 1948".
INDICE
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No lado esquerdo do Terreiro de Moisés, a CAPELA DA DESCIDA DA CRUZ, tendo, sobre o portal, a inscrição:
"DEPONENTES EUM DE LIGNO, Act. Apostolos. Cap. 13. v.º 29"; no interior, lê-se a nota explicativa "Às três horas da
tarde de Sexta Feira Santa, Jesus exalou o último suspiro, no alto da cruz. O pouco sangue que tinha nas veias deixou
de circular e o seu corpo divino tornou-se cadáver. Momento supremo para a redenção da humanidade!... O
discípulo José d'Arimateia pediu ao governador Pôncio Pilatos o corpo do Senhor, para o sepultar convenientemente.
Obtida esta concessão, Jesus foi descravado da cruz, como esta capela representa. Ao alto da cruz, dois homens
seguram as extremidades do lençol que prende o braço esquerdo de Jesus. Ao lado, sobre os degraus de duas
pequenas escadas, encontram-se os discípulos José de Arimateia e Nicodemus. No sopé, S. João Evangelista recebe
nos braços o Corpo do Senhor, enquanto as piedosas mulheres - Maria Madalena, Maria Cléofas e Salomé - de
joelhos, estendem para Ele as mãos. Maria Santíssima, de pé e com os braços estendidos, prepara-se para abraçar e
depôr no seu regaço, o corpo morto de Seu Divino Filho." As ESCULTURAS DO ADRO têm inscrições:
Anás - "ET MISIT EUM ANNAS / LIGATUM AD CAIPHAM / PONTIFICEM / JOAN. CAP. 18. V. 24"; Pilatos - "TRADIDIT EIS
ILLUM UT / CRUCIFICERETUR / SCRIPSIT AUTEM ET TITULUM / HEBRAICE, GRECE ET LATINE / JOAN. CAP. 19. VER. 19 20"; Herodes - "ET ILLUSIT INDUTUM / VESTE ALBA ET REMI / SIT AD PILATUM. / Luc. Cap. 23, v. 11"; Caifás - "SCIDIT
VESTIMENTA / SUA, DICENS: / BLASPHEMAVIT / Math. Cap. 26, v. 65"; José de Arimateia - "HIC ACCESSIT AD PILATU /
ET PETIIT CORPUS JESU / luc. Cap. 23, v. 52"; Nicodemos - "FERENS MIXTURAM / MYRRH E ET ALOES QUA / SI LIBRAS
CENTUM / JOAN CAP. 19, V. 39"; Centurião - "ET CUM COGNOVISSET A / CENTURIONE DONAVIT / CORPUS JOSEPH /
MARC. CAP. 15 v."; Pilatos - "TUNC PILATUS JUSSIT / REDDI CORPUS / MATH. CAP. 27, V. 58".
A CAPELA DA DEPOSIÇÃO NO TÚMULO tem, na porta, a inscrição: "POSUERUNT / EUM / IN / MONUMENTO /
Act. Apostolos. Cap. 13 V. 29", surgindo, no interior, "CAPELA DA UNÇÃO OU DAS LÁGRIMAS. JESUS MORTO
encontra-se estendido num lençol e vai ser ungido e amortalhado antes de baixar à sepultura. Os discípulos José
d'Arimateia e Nicodemos seguram-no, com as mãos, à cabeça e aos pés. MARIA SANTÍSSIMA contempla o seu Divino
Filho, profundamente amargurada, tendo à direita as piedosas mulheres, Maria Cléofas e a Verónica e à esquerda,
Maria Salomé, Madalena, ajoelhada, chorando amargamente. Por detráz da Santíssima Virgem, S. João Evangelista e
mais quatro varões, em atitudes bem expressivas de dôr e assombro. Em frente, do lado esquerdo, o Centurião
romano com capacete e lança na mão.".
Dois lanços de escadas mais acima, a CAPELA DA RESSURREIÇÃO, tendo, na porta, a inscrição: "SURREXIT
ENIM / SICUT DIXIT / MATH 28,6"; no interior "Jesus foi sepultado na tarde de 6.ª feira santa e o sepulcro selado e
guardado, por um grupo de soldados. Na manhã de domingo de Páscoa deu-se o facto mais sublime da religião cristã
- a ressurreição do Senhor - que esta capela representa. Aqui se vê o sepulcro em forma de gruta, com uma pequena
porta de entrada como usavam os judeus; vários soldados, uns dormindo, outros espantados com o ruído que se fez
sentir no momento da ressurreição e a imagem do Bom Jesus ressuscitado, cercada de resplendor e anjos e um
pouco elevada sobre o sepulcro semi-aberto. Esta imagem é da autoria do escultor bracarense João Gambino que
viveu na primeira metade do séc. XVIII.".
O TERREIRO DOS EVANGELISTAS possui quatro fontes de espaldar contracurvado, no remate dos quais
surgem as esculturas dos Evangelistas, surgindo, sobre as bicas, inscrições alusivas aos escritos dos mesmos. A
primeira fonte, começando do lado esquerdo, é a de São Mateus, onde aparece "LIBER GENERATIONIS JESU /
CHRISTI FILII DAVID ET / FILII ABRAHAM. / MATH, C. 1, V. 1"; sucedem-se a de São João, "IN PRINCIPIO ERAT VERBUM
/ ET VERBUM ERAT APUD I EUM / ET DEUS ERAT VERBUM / C. I, V. 1", a de São Lucas, "FUIT IN DIEBUS HERODIS /
REGIS JUDAEAE SACERDOS / QUIDÃ NOMINE ZACHARIAS / LUC. C. 1, V. 5", e São Marcos, "SICUT SCRIPTUM EST / IN
ISAIA PROPHETA... / VOX CLAMANTIS IN DESERTO / MARC. C. IV. V. 2, 3"; na face posterior do pedestal desta, a
inscrição "ANO . 1767 SEN / DO ZELADOR / E BEMFEITOR / MANOEL RA / BELO DA COSTA".
A CAPELA DA APARIÇÃO A MADALENA tem, no portal, a inscrição: "APPARUIT / PRIMO MAR / IAE MAG /
DALENAE. / MARC. C. 16, 9" e, no interior, a nota explicativa "Capela da Aparição a Santa Maria Madalena. Depois da
ressurreição Jesus apareceu a N. Senhora, a S. Pedro, aos apóstolos reunidos no Cenáculo e apareceu também a
Santa Maria Madalena. Esta mulher, que o evangelho tantas vezes menciona, era natural de Mágdala, na Judeia.
Casou-se com um oficial, mas foi-lhe infiel. Este abandonou-a e ela entregou-se à má vida. Farta de pecados, ouvindo
falar de Jesus, converteu-se de todo o coração. Acompanhou-o nas horas amargas da sua Paixão e esteve ainda
presente quando Jesus foi sepultado. Por tudo isto, o Senhor distinguiu-a com uma aparição que teve lugar na
manhã do Domingo de Páscoa, como esta capela indica. Ao lado direito, admira-se a imagem do Bom Jesus
ressuscitado, com uma pá de jardineiro na mão, a falar com M.ª Madalena que se vê em frente cheia de confusão e
espanto. Ao lado esquerdo, três piedosas mulheres, com vasos de aromas nas mãos, aproximam-se do sepulcro
aberto, deparando com dois anjos que lhes dão a notícia da ressurreição do Senhor".
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Sucede-lhe a CAPELA DA ASCENSÃO, tem, na cartela, a inscrição: "ASSUMP / TUS EST / IN CAELU. / MARC. 16,
9" e, no interior, "No Bom Jesus há vinte capelas que representam, em grupos escultóricos, os passos principais da
vida dolorosa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a última e a mais espaçosa de todas. Reproduz o último facto
da vida do Bom Jesus neste mundo: a Sua gloriosa Ascensão... que se deu no monte das Oliveiras, no mesmo lugar
onde tinha sofrido o tormento da agonia até suar sangue. Antes de se elevar para o céu, o Bom Jesus despediu-se de
Sua Mãe Santíssima, abençoou os apóstolos, discípulos e mais pessoas presentes. Em seguida, perante o espanto de
todos, foi subindo lentamente, cercado de nuvens e anjos, até se esconder no espaço.".
A CAPELA DO ENCONTRO DE EMAÚS tem a inscrição: "COGNOVE / RUNT EUM / IN FRA / CTIONE PANIS. /
LUC. 24, 35"; no interior, "No Domingo de Páscoa, dois discípulos do senhor, Lucas e Cléofas, caminhavam de
Jerusalém p'ra sua casa na aldeia de Emaús. De repente, um peregrino desconhecido aparece a falar ao lado deles e
acompanha-os. Ao chegarem a Emaús, como o dia estava a terminar, os dois discípulos convidaram o amável
companheiro a passar a noite com eles. Este aceitou. Foram para a mesa e, a certa altura da refeição, o estranho
hóspede toma o pão que abençoa e consagra. Foi neste momento que os discípulos conheceram que aquele
peregrino era o BOM JESUS Ressuscitado, mas Ele, misteriosamente desapareceu. Esta capela mostra o interior
duma casa solarenga do séc. XVIII, com o BOM JESUS sentado à mesa, estilo rocalle, no acto de abençoar e consagrar
o pão, perante o assombro dos dois discípulos e demais familiares".
INDICE
Bom Jesus do Monte. Elevador
WIKIWAND

http://www.wikiwand.com/pt/Elevador_do_Bom_Jesus
http://www.wikiwand.com/pt/Santu%C3%A1rio_do_Bom_Jesus_do_Monte#/Elevador

DGP: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonioimovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-declassificacao/geral/view/4379858/
COFRARIA https://bomjesus.pt/informacoes/
Operado pela Confraria do Bom Jesus
do Monte, liga a parte alta da cidade ao Santuário, vencendo um desnível de
mais de cem metros de altura, e segue um percurso paralelo ao dos Escadórios
do Bom Jesus, terminando, na parte mais alta, junto à estátua equestre de São
Longuinho.
Sendo o primeiro funicular construído na Península Ibérica, é atualmente o mais
antigo em serviço no mundo a utilizar o sistema de contrapeso de água.
Em 23 de Maio de 2013 foi classificado como Monumento de Interesse Público
Ver artigo principal: Elevador do Bom Jesus
Constitui-se num funicular que liga a parte alta da cidade de Braga ao Santuário. É gerido pela Confraria do
Bom Jesus do Monte.
Foi construído por iniciativa do empresário bracarense Manuel Joaquim Gomes, com projeto do
engenheiro suíço Niklaus Riggenbach. As especificações foram recebidas pelo correio e a instalação do
equipamento foi feita sob a orientação do engenheiro Raul Mesnier. O funicular foi inaugurado a 25 de
março de 1882, sendo o primeiro a ser instalado na Península Ibérica, um dos sete do género no mundo, e
sem registo de qualquer acidente. É atualmente o mais antigo no mundo a utilizar o sistema de contrapeso
de água.
Os seus carros sobem e descem de meia em meia hora e levam entre 2,5 e quatro minutos a fazer todo o
percurso, conforme o número de passageiros a bordo.
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Igreja Paroquial de São Vítor / Igreja de São Vítor
Arquitectura religiosa, maneirista e barroca. Igreja paroquial de transição com planta
longitudinal de uma só nave, sacristia e torre sineira adossados em eixo seguindo o
esquema tradicional bracarense. Alçados laterais ritmados e fachada principal
enquadrada por pilastras nos cunhais terminada em frontão triangular, com portal
de verga recta com pilastras jónicas e frontão triangular, óculo, nichos e cartelas.
Empena saliente, pináculos e cruz sobre acrotério. Decoração interior com retábulos
de talha dourada barroca e azulejos barrocos do chamado ciclo dos mestres.
Excelente exemplar de igreja de transição do maneirismo para o barroco, pois
embora a estrutura obedeça aos princípios rígidos da arquitectura militar foi a
primeira igreja a ser concebida para ser revestida interiormente por azulejos
barrocos. Destaca-se a sanefa do arco cruzeiro pela sua grande delicadeza.
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1961
DGP: http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificadoou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73727/
INDICE
Capela da Senhora das Neves (Senhora-a-Branca)
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11129
Arquitectura religiosa, maneirista, barroca e neoclássica. Capela de planta longitudinal,
de nave única, com torre sineira e sacristia, em eixo, seguindo o esquema tradicional
bracarense. Fachada principal revestiva a azulejos industriais oitocentistas, com remate
em frontão barroco recortado. Portal principal maneirista, tipo "portal-retábulo" em
arco pleno, enquadrado por dois pares de colunas toscanas, encimado por
entablamento decorado que suporta grande sacada para realização de missa campal,
onde se inscreve nicho com imagem do orago. Interior da nave e capela-mor com
paredes integralmente revestidas a azulejos de padrão industriais, oitocentistas.
Coberturas em abóbadas de berço estucadas. Coro-alto com balaustrada barroca de
bolachas. Retábulos neoclássicos, apresentando o retábulo-mor ainda alguns resquícios
característicos do barroco joanino, como é o caso dos grandes anjos do remate. Sacristia
e corredor revestidos a azulejos de padrão seiscentistas. Arcaz encimado por retábulo
barroco nacional.
Capela de Santa Marta do Leão

https://goo.gl/maps/URzdqQsGdhn

http://montalvoeascinciasdonossotempo.blogspot.com.es/2010/12/braga-falperra-parte-i-capela-de-santa.html

MONTALVO E AS CIÊNCIAS DO NOSSO TEMPO
A uma pequena distância do Sameiro, 3 km de delicioso percurso rasgado entre
magnífico arvoredo, encontra-se a Falperra. Este lugar é uma portela, ou passagem,
entre o monte Sameiro e o de Santa Marta, por onde corria a velha estrada romana,
que ia de Braga a Guimarães. O topónimo recorda-nos um «lugar povoado de
salteadores». Com efeito, noutros tempos, o seu isolamento era propício à aparição de
ladrões, que ali faziam frequentes emboscadas.
«Falperra, altura de onde os olhos do corpo correm os horizontes da terra, chamados
pela Beleza do Espaço, e os da alma se despedem até os confins dos céus...».
Outrora, os beneditinos tiveram neste lugar um cenóbio. No princípio do século XIX foi o mesmo
transformado em convento de franciscanos, por frei António de Jesus, do convento de Vinhais. Depois da
expulsão das ordens religiosas, foi vendido à Irmandade de Santa Maria Madalena, a quem pertence
ainda hoje. Antes de ser transformado em hotel foi pertença dos beneditinos (enquanto não se
instalaram em Singeverga) e Seminário Missionário Carmelita.
Todos os anos, a 29 de Julho, realiza-se aqui uma das típicas romarias do Minho, em homenagem a Santa
Marta, cuja capela se divisa do hotel, ao fundo de uma ampla e fresca alameda muito arborizada. Esta
capela é conhecida popularmente como a de Santa Marta do Leão, por causa de uma antiga fonte
situada nas proximidades, onde se vê a escultura de um leão em granito.
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IGREJA da PENHA
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=11127
WIKIWAND:
http://www.wikiwand.com/pt/Igreja_da_Penha_(Braga)
Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Penha de
França /
Convento de Nossa Senhora da Conceição da Penha de
França
Arquitectura religiosa, maneirista e barroca. Convento
feminino capucho composto por igreja de planta
transversal, com nave única, capela-mor e sacristia em eixo,
a que se adossa lateralmente à nave, corpo do claustro. A
sobriedade da fachada da igreja é tipicamente maneirista,
com portal principal de verga recta, com moldura rusticada,
encimado por edicula. Claustro maneirista, com arcaria
toscana. Decoração interior totalmente barroca, com
paredes integralmente forradas a azulejos figurativos joaninos. Púlpito em talha barroca joanina. Retábulos de estilo
barroco nacional, apresentando o retábulo-mor já alguns elementos joaninos, com é o caso do recurso a grandes
anjos atlantes. Sacristia com azulejos seiscentistas de padrão reaproveitados e dispostos aleatóriamente
INDICE
Castelo e Cerca Urbana de Braga
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1114
Arquitetura militar, gótica e barroca. Castelo construído no reinado de D. Dinis, com
planta aproximadamente retangular, integrando torres nos ângulos e possuindo a torre de
menagem no interior do pátio, e cerca urbana com planta de contorno sub-circular,
centrada na Sé. Do castelo demolido subsiste apenas a torre de menagem, de planta
quadrangular, paredes aprumadas terminadas em parapeito de ameias, possuindo de
ângulo balcões com mata-cães, sobre mísulas escalonadas, acesso sobrelevado por porta de
arco apontado, e rasgadas por seteiras, no segundo e terceiro piso, e janelas em arco
apontado, no último, algumas geminadas. A cerca urbana possuía cinco torres, das quais restam apenas duas, a torre
de Santiago e a de São Sebastião, e oito portas, das quais restam duas, a de Santiago e a Porta Nova. A torre de
Santiago tem planta quadrangular, fachadas laterais e a posterior em aparelho pseudo-isódomo, com portas em arco
apontado, seteiras e janelas retangulares de aresta biselada, de características góticas, quebrada pela decoração
barroca da fachada principal, ornamentada por pináculos e volutas no remate. A torre, aproveitada para torre sineira
do antigo Colégio da Companhia de Jesus, e parte da muralha, foram integrados no edifício do Colégio, e na fachada
principal adossou-se oratório rococó, em cantaria e planta côncava, rematado em arco contracurvo, coroadas por
fogaréus e cruz, com vão de acesso enquadrado por grandes volutas dispostas diagonalmente, sobreposto por
retábulo resguardado por grande portadas envidraçadas. No remate do oratório é visível a decoração em placas que
André Soares utilizou noutras obras de Braga, nomeadamente na Igreja dos Congregados (v. IPA.00001149), e na
Câmara Municipal (v. IPA.00009084), e os elementos decorativos do oratório, apresentam igualmente semelhanças
com os usados por André Soares, no Santuário da Falperra (v. IPA.00017213). A Porta Nova, primitivamente
construída com as muralhas, foi reedificada no séc. 16 e reformada no séc. 18, de que resultou a configuração atual,
com arco de volta perfeita, enquadrado por pilastras e remate em frontão interrompido, com composição decorativa
diferente em cada uma das faces, de linguagem tardo-barroca, e encimada pelas estátuas de Braga e de Nossa
Senhora da Nazaré. Segundo, Robert Smith, este arco possui "elementos de todas as faces da obra de André Soares".
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Basílica dos Congregados http://www.congregados.pt
WIKIWAND http://www.wikiwand.com/pt/Bas%C3%ADlica_dos_Congregados
SIPA http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1149

DGPC 74586

Convento dos Congregados
DGPC 74586
SIPA http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1149
INDICE
Capela dos Coimbras

SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=17184
http://www.wikiwand.com/en/Coimbras_Chapel
http://www.wikiwand.com/pt/Casa_e_Capela_dos_Coimbras
HISTÓRIA: O palacete dos Coimbras, erguido no século XVI [1] como residência
para eclesiásticos, foi adquirida por D. João de Coimbra, provisor da Mitra de
Braga.
Em 1525, D. João de Coimbra determinou edificar uma capela privada, sob a
invocação de Nossa Senhora da Conceição, que ficaria conhecida como Capela
dos Coimbras. Teve traça de autoria dos mestres biscainhos, construtores do
Palácio dos Biscainhos.
A capela, adossada à Igreja de São João do Souto, chegou a ter em anexo a ermida
de Santo António dos Esquecidos.
Foi classificada como Monumento Nacional em 1910.
Em 1906, o palacete dos Coimbras é demolido, devido à reformulação urbana daquela zona, tendo-se
criado o Largo São João do Souto. Mas os elementos arquitectónicos manuelinos são preservados e, em
1924 [2], o edifício é reconstruído do lado oposto da rua, em continuidade com a capela.
Durante muitos anos viveu na casa o Dr Eugénio Bacelar Ferreira e a sua família, família tradicional
composta por 15 filhos. O Dr Eugénio Bacelar Ferreira chegou a ser Secretário do Governo Civil de
Braga.
Igreja de Santa Cruz e Hospital da Irmandade de Santa Cruz
WIKIWAND: http://www.wikiwand.com/pt/Igreja_de_Santa_Cruz_(Braga)
Arquitectura religiosa, maneirista, barroca. Igreja e hospital.
A Igreja de Santa Cruz é uma igreja de Braga, construída no século XVII, em estilo barroco
maneirista, e possui no seu interior talha dourada invulgar. A nave, muito alta, é formada por
uma abóbada de pedra esquartelada. O interior da igreja foi do traço de Frei José de Santo
António Vilaça. É de notar a talha dourada do órgão e dos púlpitos. O exterior é todo em pedra
trabalhada com simetria central.
Está localizada no Largo Carlos Amarante, no centro da cidade.
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Hospital e Igreja de São Marcos
Descrição
A fachada, saliente e convexa é ladeada pelos dois corpos do edifício hospitalar. A
composição do imóvel, denota claramente uma simetria, com a fachada da igreja
em posição central e de acentuada verticalidade (torres sineiras), em contraposição
com horizontalidade dos corpos do edifício hospitalar. O edifício é encimado por
oito imagens que se dispõem ao longo da balaustrada e que representam, em
tamanho natural, mártires e apóstolos, da autoria de Carlos Amarante.
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1719
INDICE
Edifício e Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Braga
DGP: www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisado-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/73929/
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=79
Arquitectura religiosa, renascentista, maneirista, barroca e neoclássica.
Edifício composto por igreja de Misericórdia, de planta longitudinal, de nave
única, com Casa do Despacho rectangular, adossada junto à fachada principal,
formando um L. O edifício apresenta fachadas maneiristas, particularmente
evidente através dos portais da igreja, nomeadamente na fachada principal,
com portal-retábulo, a toda a altura da fachada, conjugando uma estrutura
maneirista, com elementos decorativos renascentistas, e alguns elementos
barrocos introduzidos posteriormente, como é o caso da pedra de armas do
Arcebispo D. Gaspar de Bragança. Apresenta dois registos suportados por
colunas compósitas estriadas, com motivo serliano no segundo registo, com
recurso a elementos decorativos como medalhões com bustos, conchas e
pináculos. O portal apresenta muitas semelhanças o da Igreja de São
Domingos, em Viana do Castelo (v. PT011609190002) e com o do Convento de
São Gonçalo de Amarante (v. PT011301330001). Portal lateral, mais simples,
enquadrado por colunas compósitas estriadas rematado por grupo escultórico. Interior com retábulo-mor barroco
joanino. Órgão neoclássico. Os portais apresentam excelente trabalho de cantaria, contrastando a sobriedade das
fachadas com a exuberância dos portais, notório principalmente no principal, que preenche toda a fachada,
conjugando uma série de elementos, como pináculos e grandes conchas. O conjunto de estatuária de barro cozido,
do portal lateral, assim como a sua integração arquitectónica constituem um raro exemplar da concepção maneirista
do enquadramento de elementos escultóricos numa fachada (VASCONCELOS 1993). Retábulos com excelente
trabalho de talha, sendo também de destacar o mobiliário da sacrtistia.

Capela de Sao Geraldo https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9_de_Braga
https://www.wikiwand.com/pt/S%C3%A9_de_Braga#/Capela_de_S%C3%A3o_Geraldo
A primitiva capela, da qual apenas resta a estrutura das paredes, foi mandada erguer pelo
arcebispo Geraldo de Moissac, sob a invocação de São Nicolau.
Em 1418-1467 o arcebispo D. Fernando da Guerra, após Geraldo de Moissac ter sido
considerado santo, dedicou a Capela a este antigo arcebispo de Braga, e os restos do santo
sepultados no retábulo principal.
A capela é decorada em talha barroca; os azulejos são atribuídos ao pintor António de
Oliveira Bernardes.
No chão encontra-se a sepultura de D. Rodrigo de Moura Teles.
INDICE
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Arco da Porta Nova https://www.wikiwand.com/pt/Arco_da_Porta_Nova
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70320/

Foi uma das portas nas muralhas da cidade, rasgada em 1512, à época do Arcebispo de
Braga, D. Diogo de Sousa.
A sua atual feição data de 1772, por iniciativa do arcebispo D. Gaspar de Bragança, com
projeto do arquiteto bracarense André Soares, num momento histórico em que a cidade
rompia as antigas muralhas, expandindo-se.
Encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1910.
Junto encontra-se uma torre medieval, pertencente à muralha fernandina, e
praticamente encoberta pelo casario. A entrada faz-se pelo Museu da Imagem.

Paço Arquiepiscopal de Braga /
Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga /
Reitoria da Universidade do Minho
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1106
Arquitectura religiosa residencial, gótica, maneirista, barroca, rococó, revivalista. Paço
Arquiepiscopal de planta irregular, assimétrica, composta por três corpos
diferenciados, edificados em diferentes épocas, que se foram adossando e
interligando. Um corpo quinhentista, onde se mistura a simplicidade do maneirismo
com elementos decorativos barrocos; um corpo medieval, de origem gótica,
reconstruído no séc. 20, segundo modelos neogóticos, refazendo as fachadas com
ameias e janelas maineladas em arco quebrado e no interior, procurando recriar toda
uma ambiência medieval, patente nas paredes nuas e nos tectos de traves à vista
pintadas com elementos vegetalistas, de inspiração nos tectos de alfarje, assim como
no mobiliário criado especialmente para aquele espaço; e um corpo barroco,
totalmente refeito no séc. 20, aproveitando algumas das pedras originais, da fachada, onde se
conjugam decorações barrocas e rococós, mas com o interior totalmente adaptado às funções de
biblioteca e depósitos. As paredes da escadaria principal do corpo quinhentista apresentam silhar
de azulejos joaninos com cenas galantes. O Paço Arquiepiscopal é um dos edifícios mais
emblemáticos da cidade, não tanto pela sua imponência e dimensão, mas porque era a
residência dos Arcebispos, donos e Senhores de Braga. O corpo original barroco, totalmente
destruído por um incêndio, foi integralmente refeito nos anos 30 do séc. 20, ao estilo original,
marcando a diferença nas correntes de restauro da época, em se privilegiava o medieval. As
fachadas do Largo do Paço, enriquecidas pela enorme galeria e portais formam uma praça
imponente acentuada pela presença de chafariz central do séc. 16, totalmente decorado com
castelos, ameias e putti. O corpo medieval apresenta silhares almofadados revelando o seu
reaproveitamento de antigas estruturas romanas. O vestíbulo principal do corpo quinhentista é
decorado com painéis do séc. 17 e 18 reaproveitados.

INDICE
Cruzeiro do Campo das Hortas
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20693
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-dopatrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70319/
Arquitectura religiosa, maneirista. Cruzeiro de encruzilhada, com soco quadrangular, pedestal
prismático, coluna de demarcada no terço inferior por elementos quadrilóbulos, e
superiormente estriada, capitel coríntio e cruz arquiepiscopal com remates em ponta de
diamante. O cruzeiro é praticamente igual ao Cruzeiro de Santa Ana, diferindo apenas na
decoração das almofadas do pedestal e do terço inferior da coluna. Apresenta igualmente
semelhanças com o Cruzeiro de Tibães (v. PT010303250008). O cruzeiro apresenta um
excelente trabalho de cantaria lavrada, seguindo as proporções Serlianas para as colunas
coríntias e a decoração de De Vries.
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Sé-Catedral / Santa María de Braga
www.se-braga.pt
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Braga
La Catedral de Braga está considerada como un centro de irradiación episcopal y uno de
los más importantes templos del románico portugués.
En esta catedral se encuentran las tumbas de Enrique de Borgoña, francés y su mujer,
Teresa de León, española, los condes de Condado Portucalense, padres del rey Alfonso I
de Portugal.
http://www.wikiwand.com/es/Catedral_de_Braga
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1050

Catedral de construção românica afonsina sobre pré-existências, com sucessivas alterações ao longo do tempo, tendo sido alvo
de restauros revivalistas novecentistas, que lhe deram uma fácies medieval. Conjunto composto por igreja de planta em cruz
latina formada por três naves escalonadas, cada uma delas com seis tramos divididos por pilares cruciformes, antecedida por
galilé manuelina, tendo transepto saliente e cabeceira de sete abisíolos, os mais antigos de perfil curvo, alterados para perfis
retilíneos, sendo a capela-mor manuelina. Tem pequeno claustro quadrangular de feitura oitocentista, de um único piso
adossado ao lado esquerdo. A igreja possui coberturas interiores diferenciadas, de madeira nas naves, em falsas abóbadas nas
capelas colaterais, torre lanterna e no coro-alto, sendo em abóbada de combados na capela-mor, sustentada por contrafortes e
arcobotantes exteriores. Fachadas em cantaria de granito aparente, rematadas por cornijas assentes em cachorrada, percorrida
por contrafortes simples e pouco rasgada por fenestrações, resultando num templo escuro interiormente. Fachada principal
harmónica, composta por corpo central com portal escavado, encimado por janelões retilíneos e rematando em tabela, de
feição maneirista. Torres sineiras com remates barrocos, formando mitras vazadas, com sineiras duplas ou simples, rasgadas por
portas e janelas retilíneas. A fachada lateral direita possui porta travessa românica, escavado, assente em colunelos e com
tímpano vazado por cruz. Interior com coro-alto barroco, iluminado por zimbório, prolongando-se em duas tribunas laterais com
órgãos de tubos. As capelas colaterais possuem revestimentos e retábulos de talha tardo-barroca. Capela-mor profunda com
cadeiral neogótico. Claustro de piso único com pilastras toscanas, para onde abrem capelas. Sacristia maneirista com cobertura
em abóbada de caixotões e lavabo em pedraria, contendo dois arcazes e retábulos-relicários. Catedral reconstruída no período
românico, seguindo um projeto que se revelaria ambicioso, composto por igreja com corpo e transepto divididos em três naves,
inviabilizado pela conjuntura político-religiosa do séc. 12 (REAL, pp. 435-511). Esta estrutura de que subsistem evidências
arqueológicas, reveladas nas últimas intervenções, condicionaria a estrutura dos anexos do templo, dando origem a um pequeno
claustro oitocentista, que viria substituir o gótico, articulado com um pátio de pequenas dimensões, o Claustro de Santo Amaro,
para o qual abre(ia)m várias capelas particulares, de que se destacam, pelas suas dimensões, a dos Reis, de São Gonçalo e de
Nossa Senhora da Glória, as duas primeiras constituindo amplos espaços compostos por corpo e cabeceira. A fachada principal
mostra as principais fases construtivas do edifício, mantendo parte do antigo portal românico, com as arquivoltas interiores, o
qual seria mainelado, e estando atualmente enquadrado por arquivoltas e arco canopial manuelino. A galilé é coeva da reforma
do portal, com decoração e coberturas manuelinas, destacando-se a profusão de esculturas exteriores, integradas em mísulas e
baldaquinos, bem como os vestígios de pinturas murais. O corpo da fachada mantém um esquema maneirista, com amplas
janelas retilíneas e remate em tabela, sendo as coberturas das sineiras barrocas, em forma de mitra vazada. No templo, destacase a capela-mor, com cobertura em abóbada de combados, onde se mantém o frontal do retábulo-mor manuelino, composto
por edículas com figuras esculpidas. As capelas colaterais encontram-se regularizadas pelas obras de final de Setecentos,
destacando-se a talha da Capela do Santíssimo, especialmente o relevo com figura alegórica à Fé do frontal do altar, este
encimado por sacrário em prata. Da campanha barroca, destacam-se os órgãos nas tribunas da nave central, com caixas em
talha dourada e tendo positivo de costas, que prolongam o coro-alto, onde surge
interessante cadeiral de duas fiadas, com espaldar profusamente decorados por festões de
drapeados. A Capela de São Geraldo, apesar de alterada do ponto de vista estrutural e
planimétrico pelas obras da DGEMN, mantém o revestimento de azulejos barrocos, a azul e
branco, datável do Ciclo dos Mestres, semelhantes aos da Capela de São Pedro de Rates,
ambos provenientes da oficina de Oliveira Bernardes, bem como o retábulo de talha
dourada do estilo barroco nacional. A Capela da glória encontra-se profusamente decorada
com pinturas murais, formando apainelados de padrões geométricos, tendo, ao centro, o
túmulo de D. Gonçalo Pereira, com jacente e decorado por edículas com imaginária, do
período gótico. A Capela de Nossa Senhora da Piedade é ampla com cinco capelas laterais,
profundas, contendo retábulos de talha barrocos. Encontra-se revestida a azulejo de
padrão seiscentista e possui retábulo de talha do estilo barroco nacional. Para o Pátio de
Santo Amaro, abre-se um primitivo absidíolo, correspondente à Capela de Nossa Senhora
do Loreto, ostentando pinturas murais quinhentistas. Possui, na galilé, grades metálicas de
ferro forjado, de feitura quinhentista, provenientes do interior do templo.
Senhora do Leite

INDICE
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SANTUARIO de STA. MARIA MADALENA da FALPERRA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=17213
Descrição
Planta centralizada heptagonal, sem coincidência entre o interior e o exterior, neste
interligando dois corpos, um rectangular, correspondente à nave, e outro em losango, tendo o
vértice lateral esquerdo truncado por uma pequena sacristia e, na fachada principal, duas
torres quadrangulares; internamente, forma eixo longitudinal, composto por pequeno nártex
em meia elipse, nave quadrangular, de onde evoluem três braços intercalados pelas caixas das
escadas que ligam às tribunas, formando a capela-mor rectangular rematada em semicírculo e
as capelas colaterais, de perfil rectilíneo. Fachadas rebocadas e pintadas de branco,
percorridas por embasamento de cantaria, com os ângulos marcados por cunhais apilastrados
e remates em duplo friso e cornija. Fachada principal virada a O., de perfil côncavo, dado pela
disposição saliente das torres, tendo, ao centro, portal de perfil contracurvado e moldura
recortada com orelhas em meios concheados e remate em fragmentos de cornija e falsa pedra
de fecho de volutas e concheados; é encimado por janela trapezoidal, ondulada
superiormente, com moldura igualmente recortada e volutada, e por plinto suportando a
imagem de vulto do orago, envolvida por moldura semicircular. A fachada possui alto remate, em duplo friso e cornija
contracurvados, de inspiração borromínica, com cruz latina no
vértice, vendo-se, ligeiramente recuada, uma empena simples. As
torres são simétricas, de dois registos cegos, divididos por
arquitrave com friso convexo, o inferior mais largo e possuindo
pilastras de capitéis jónicos nos ângulos, encimadas por fogaréus,
cujos plintos extravazam para o segundo registo, o qual é
rematado por cornija contracurvada, tendo cobertura em
coruchéus bolbosos com fogaréus nos ângulos e no vértice; os
panos frontais de ambos os registos possuem elementos
concheados, surgindo, no superior, medalhão ovalado com os
bustos de São Lázaro (lado esquerdo) e Santa Marta (lado direito).
Fachadas laterais são semelhantes formando dois panos em
ângulo obtuso, rasgados por vãos rectilíneos moldurados,
correspondendo a uma janela em capialço em cada pano e porta
de verga recta no segundo, ambas molduradas. No lado esquerdo,
entra a nave e a capela-mor, surge o corpo da sacristia, de um
único piso

INDICE
Povoado do Monte da Falperra / Estação arqueológica de Santa Marta das Cortiças
SIPA: http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1062
Aglomerado proto-urbano. Povoado proto-histórico com ocupação romana e alti-medieval. Povoado
fortificado / castro. Apresenta uma longa duração da sua ocupação humana. Tem aparentemente
estruturas de excepção para a época alti-medieval.
Descrição
Povoado fortificado com três linhas de muralhas construídas com pedra solta de grandes dimensões.
A interpretação das estruturas postas a descoberto pelas diversas escavações arqueológicas aqui
realizadas suscita dúvidas. As escavações de Albano Belino, realizadas em 1899, identificaram diversas
casas de planta circular. As escavações de 1956 puseram a descoberto, no topo do monte, alicerces
de um edifício formado por uma ábside ultra semicircular e três naves, enquanto numa outra zona a
O, junto da muralha, foi detectado e escavado um outro edifício com diversos compartimentos de
planta rectangular. O espólio associado aponta para uma cronologia
dos séculos V-VI d.C. e o edifício de tipo basilical tem sido considerado como mosteiro do
período suevo-visigótico. Há, porém, materiais que são manifestamente mais antigos, incluindo
uma moeda de Nerva. As escavações realizadas em 1967 numa zona junto do edifício de tipo
basilical descoberto em 56, puseram a descoberto uma outra construção de grandes dimensões
e de planta rectangular. As escavações de 1973 detectaram um grande número de sepulturas
romanas de incineração com muito espólio, ainda naquele espaço do topo do monte. As
escavações de 1984 / 1985 identificaram níveis datados do Bronze Final circunscritos à
plataforma superior do monte.
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ID

70575

Wikiwand
Ruínas arqueológicas de São Martinho de
Dume

Grau

MN

Imagem

Coordenadas

41.567551° N 8.435667° O
Mais imagens

73619

Estação arqueológica de Santa Marta das
Cortiças ou Monte da Falperra

IIP

41.514528° N 8.395385° O

70175

Cruzeiro de Tibães

MN

41.557831° N 8.478753° O

Mais imagens

73612

Conjunto - Cruzeiro, Igreja e Mosteiro de
Tibães, fontes e construções arquitectónicas
da Quinta de Tibães

IIP

41.555752° N 8.479375° O
Mais imagens

70191

Capela de São Frutuoso ou Capela de São
Salvador de Montélios

MN

41.560369° N 8.438733° O

Mais imagens

70651

Capela de Nossa Sen hora da Conceição
(Casa dos Coimbras), Capela dos Coimbras
ou Capela do Senhor Morto

MN

41.549902° N 8.424466° O

Mais imagens

41.552027° N 8.420402° O

71032

Capela e recolhimento da caridade

IIM
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Mais imagens
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Wikiwand

74658

Igreja e Convento do Pópulo

Grau

IIP

Imagem

Coordenadas

41.5522319° N
8.42892168° O

Mais imagens

74661

Casas das Gelosias ou Casas dos Crivos

IIP

41.55051741° N
8.42336442° O
Mais imagens

74586

Convento, Colégio e Igreja dos Congregados
ou Convento da Congregação de São Filipe
IIP
de Néri

41.551° N 8.42093056° O
Mais imagens

156315

Edifício do Recolhimento de Santa Maria
Madalena ou das Convertidas

MIP

41.551968° N 8.420419° O

156322

Igreja dos Terceiros

MIP

41.55169444° N
8.42419444° O

70616

Ponte do Prado sobre o Cávado

MN

41.59577222° N
8.46290833° O

73975

Igreja de São Vicente ou Igreja Paroquial de
São Vicente

IIP

41.556104° N 8.421081° O

Mais imagens

Mais imagens

41.553423° N 8.418108° O

Capela de Nossa Senhora de Guadalupe ou
3992744
Capela da Guadalupe

MIP
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73727

Wikiwand

Igreja de São Victor ou Igreja Paroquial de
São Victor

Grau

IIP

Imagem

Coordenadas

41.55275278° N
8.41327778° O

Mais imagens

156333

Sete Fontes de São Vitor - Sistema de
Captação do Sistema de Água do Século
XVIII, à cidade de Braga

MN

41.569764° N 8.403754° O
Mais imagens

70320

Arco da Porta Nova

MN

41.550269° N 8.429288° O
Mais imagens

70462

Sé de Braga

MN

41.550025° N 8.426975° O

Mais imagens

73929

Igreja da Misericórdia de Braga

IIP

41.550381° N 8.426962° O

Mais imagens

73930

Paço Episcopal Bracarense ou Antigo Paço
Episcopal Bracarense, Paço Arquiepiscopal

IIP

41.55096667° N
8.42664444° O
Mais imagens

41.550294° N 8.426796° O

73931

Pelourinho de Braga

IIP
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Mais imagens
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73932

Wikiwand

Ruínas romanas das Carvalheiras

Grau

IIP

Imagem

Coordenadas

41.54828414° N
8.43052164° O
Mais imagens

73927

Santuário do Bom Jesus do Monte

IIP

41.554702176492° N
8.3774775266647° O

Mais imagens

41.554694° N 8.380814° O

4379858 Elevador do Bom Jesus do Monte

PM
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Mais imagens

