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Pular os muros do Palácio

“A biblioteca não pode 
ser apenas um lugar 
físico com mais ou 
menos livros, 
mas principalmente 
uma forma de intervir, 
questionar e comunicar. 
Mais do que um 
templo de certezas, 
deve ser um local de 
desassossego cultural.”1

Podem ficar descansados os 
leitores deste texto que não va-
mos referir qualquer assalto ao 
Palácio barroco onde a Bibliote-
ca Pública de Braga se encontra 
instalada desde 1934, embora 
não possamos garantir que ao 
longo dos seus 175 anos de 
história alguns, eventualmente, 
possam ter sido cometidos. O 
que se pretende descrever é a 
experiência que, embora ousada 
e arriscada, foi extraordinaria-
mente gratificante e positiva, e 
que consistiu no envolvimento 
da Biblioteca Pública nas co-
memorações do centenário do 
Theatro Circo de Braga.

SIMULTANEAMENTE UMA 
AVENTURA E UM PASSO 
DE GIGANTE
Fazendo jus à citação inicial 
deste texto, é nossa convicção 
que a missão de uma biblio-
teca, nomeadamente a desta 
Biblioteca Pública de Braga, só 
se cumpre quando, à guarda e 
proteção dos documentos que 
preservam a nossa memória, 
acrescenta a sua promoção e 
disponibilização pelo contributo 

que podem suscitar nos contex-
tos científico, social e cultural. 
A ideia de fazer sair a Biblioteca 
da comodidade das suas insta-
lações no complexo do Largo 
do Paço surgiu na preparação 
de uma exposição realizada no 
âmbito das comemorações dos 
40 anos da Universidade do 
Minho. Na investigação realiza-
da nos fundos das livrarias de 
particulares e de instituições, 
deparámo-nos com uma sig-
nificativa coleção de cartazes, 
folhetos, programas e um con-
junto de pautas musicais relati-
vas ao Theatro Circo. 
Perante tal documentação e 
prestes a atingir-se o centenário 
daquele equipamento cultural 
entendemos ser oportuno mos-
trar estes documentos quase 
desconhecidos. Esta vontade de 
os exibir publicamente consti-
tuiu o mote que nos impulsio-
nou ao trabalho de pesquisa 

e investigação mais profunda. 
Tínhamos consciência do tra-
balho que se iria enfrentar, dos 
riscos que se corria porque, pela 
primeira vez, saímos da nossa 
zona de conforto. No entanto, 
tínhamos a certeza da capaci-
dade e perseverança da equipa 
de trabalho para a concretiza-
ção deste projeto.
Movia-nos também o genuíno 
interesse em estabelecer parce-
rias e colaborações institucio-
nais com base em programas de 
interesse público, assumindo-se 
o importante papel de me-
diação cultural que pode ser 
desempenhado pelas biblio-
tecas e a necessidade destes 
espaços prosseguirem, de forma 
continuada e perseverante, na 
conquista de públicos alargados 
para a cultura.
A coleção do Theatro Circo a 
que anteriormente nos referi-
mos é constituída por 73 cader-

nos com cerca de 10.000 car-
tazes dos espetáculos exibidos 
entre 1915 e 1974, cerca de 300 
pautas musicais das suas or-
questras privativas e 168 plantas 
do Arquiteto Moura Coutinho, 
que foi o autor do projeto de 
arquitetura do edifício do teatro. 
Para além disso, a magnífica co-
leção de publicações periódicas, 
nomeadamente jornais, de que 
a Biblioteca Pública de Braga é 
depositária, a sua diversificada 
coleção iconográfica, as mono-
grafias e trabalhos académicos 
realizados nesta biblioteca e 
aqui registados, constituíam im-
portantes fontes de informação 
onde poderia ser ancorado um 
projeto de comemorações. 
Nestes pressupostos e tendo 
por base estes documentos, 
organizou-se um programa que 
se revelou ambicioso uma vez 
que, para além de prever várias 
realizações como exposições 

e conferências, se prolongaria 
durante um ano com início no 
próprio dia de aniversário, 15 de 
abril de 2015.
Apresentamos o projeto à ad-
ministração da empresa e parti-
mos para a aventura.

A CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
Os programas, as pautas e as 
plantas do Arquiteto Moura 
Coutinho foram apenas o início, 
o despoletar da conceção deste 
projeto, mas não poderiam ser 
apresentadas sem contextuali-
zação. O trabalho carecia de um 
fio condutor, de um plano que 
pudesse orientar o criterioso e 
exaustivo trabalho de investiga-
ção e seleção de documentos. 
Muitas perguntas se formula-
vam nas nossas mentes: qual o 
papel que teve o Theatro Circo 
no desenvolvimento da cidade, 
nomeadamente no seu centro 
histórico? Será que o desenho 
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desse centro histórico foi condi-
cionado ou impulsionado pela 
sua construção? Qual o papel 
desempenhado pelos homens 
que o construíram, qual a sua 
interação social, quais as suas 
influências e relações com o 
poder? A procura de respostas 
a estas e a muitas outras per-
guntas conduziram a nossa 
investigação e levaram-nos 
a palmilhar um caminho por 
vezes difícil, com algumas con-
trariedades, lacunas e omissões, 
um caminho que apontava em 
várias direções que obrigou a 
percorrer várias vias e a bater a 
muitas portas.
Num horizonte temporal que 
alude fugazmente ao declínio 
da monarquia e que perpassa 
a implantação da República e o 
Estado Novo até à consolidação 
da Democracia, este projeto 
sedimentou-se em torno de três 
vertentes fundamentais: 
i) - as dinâmicas de transforma-
ção urbana na Braga do século 
XIX e início do século XX, a ideia 
de construção do Theatro Circo 
e o novo ordenamento urba-
nístico, o processo de extinção 
dos conventos, a demolição 
do Convento dos Remédios e 
o loteamento do terreno onde 
este estava implantado, a cria-
ção de uma grande avenida em 
Braga e as profundas alterações 
da cidade decorrentes desta 
importante transformação, o 
alargamento da rua das Águas 
e a construção da avenida João 
Franco, a história dos teatros 
em Braga até à criação do Thea-
tro Circo; 
ii) - o projeto que venceu o 
concurso, elaborado pelo ar-
quiteto Moura Coutinho, bem 
como o seu concorrente da 
autoria do arquiteto Marques da 
Silva, a sua construção e respe-
tivas artes decorativas, as várias 
reabilitações efetuadas ao longo 
do século, percorrendo ainda, 
através dos desenhos de outros 
edifícios emblemáticos da cida-
de, a obra de Moura Coutinho;
 iii) - por fim a programação do 
teatro: desportiva e circense, 
cinema, referenciando a evolu-
ção das suas condições técni-
cas e equipamentos, passando 
pela música, pelos músicos, 
pelas entidades promotoras de 
espetáculos musicais, até às 
inúmeras iniciativas de nature-
za cívica e política, de que são 
exemplo as récitas de caridade e 
comemorativas do 1º de de-
zembro bem como os inúmeros 
comícios que, desde sempre, o 
Theatro acolheu.

Seria esta a estrutura que com-
preenderia uma vertente expo-
sitiva (numa perspetiva históri-
ca), seguida de uma conferência 
subordinada à mesma temática 
(procurando realizar uma aná-
lise mais prospetiva) que se 
traduzirá nos títulos próprios 
correspondentes aos momen-
tos programados e que viriam 
a refletir-se nos capítulos da 
monografia publicada no final 
do projeto. 
Paralelamente a estas verten-
tes foram recolhidos vários 
depoimentos de personali-
dades marcantes no panora-
ma cultural e produzido um 
documentário que foi sendo 
construído de acordo com os 
respetivos momentos do proje-
to. A componente das vivências 
e das memórias associadas ao 
Theatro Circo, refletidas neste 
suporte de comunicação, são 
o testemunho e a face humana 
que enriquecem este trabalho.

O DIÁLOGO DOS SABERES
O projeto organizou-se assim 
em torno de três eixos temáti-
cos: do nascimento da ideia da 
criação do Theatro Circo, à sua 
construção e as transformações 
que sofreu ao longo do tempo, 
passando pela programação exi-
bida desde a sua fundação. Na 
base da planificação realizada 
esteve o levantamento exaus-
tivo não só dos documentos 
existentes na Biblioteca Pública, 
mas também das investigações 
realizadas e publicadas sobre 
as temáticas a abordar que se 
constituíram num elemento 
central na formulação e organi-
zação do projeto. O denomina-
dor comum destes estudos é o 
facto de terem sido produzidos 
na, ou com documentos con-
sultados nesta Biblioteca. 
Assim, e recorrendo aos contri-
butos de várias áreas científicas 
e profissionais, foi possível (re)
constituir em Braga, entre mar-
ço de 2015 e abril de 2016, um 
quadro global de “leitura” deste 
importante equipamento cultu-
ral da cidade, assente em refe-
renciais urbanísticos, sociais, 
arquitetónicos e históricos, 
plasmados em elementos artís-
ticos e programáticos, reflexões 
e experiências decorrentes das 
atuais políticas de gestão dos 
equipamentos culturais. 
Sublinha-se aqui a cumplici-
dade disciplinar deste projeto 
nas suas diferentes dimensões 
e concretizações assim como a 
humildade intelectual dos seus 
responsáveis na captura não 

só da história, mas também do 
corpo e da alma do edifício ma-
terializado essencialmente no 
documentário produzido espe-
cificamente para este projeto.
A publicação da monografia, 
assente quer em vários mo-
mentos do projeto quer na 
diversidade temática, deu lugar 
de excelência aos trabalhos dos 
autores, na sua maioria inéditos, 
e procurou revelar o Theatro 
e a diversidade das atividades 
que promove. Procurou ser, no 
essencial, um repositório de 
investigações, experiências e 
sensibilidades que se procurou 
partilhar, uma leitura abrangen-
te para nos fazer refletir e per-
mitir projetar o futuro. 

OS VÁRIOS MOMENTOS
O programa desenhado rela-
cionou o Theatro com a cidade, 
com a arquitetura, com a pro-
gramação, terminando com o 
que se pensa poder ser o seu 
futuro. Para memória deste 
aniversário fica a publicação 
de uma monografia que seria 
apresentada no final das come-
morações. 
Detalha-se de seguida o progra-
ma deste projeto:

O Theatro e a Cidade:
i) Exposição - inaugurada em 
21 de julho 2015 no salão nobre 
do TC;
ii) Documentário - com os de-
poimentos de: Amadeu Sousa, 
Fátima Moura Ferreira, Ivone 
Paz Soares, Luís Costa e Ricardo 
Silva;
iii) Conferência - realizada em 
24 de julho 2015 no pequeno 
auditório do TC com a partici-
pação de: Miguel Bandeira|O 
Theatro e a (re)organização 
urbana de Braga (Geografia 
urbana)
Ana Maria Macedo| Sociedade 
Theatro Circo de Braga – Os 
Fundadores (História)
Albertino Gonçalves| A vitalida-
de cultural e a criatividade das 
cidades (Sociologia)
Mário Caeiro| Reinventar a 
cidade através da arte (Design/
Arte Urbana)

O Theatro e a Arquitetura:
i) Exposição - inaugurada em 21 
de outubro 2015 no salão nobre 
do TC;
ii) Documentário - com os 
depoimentos de: Eduardo Pires 
Oliveira, João Rui Moura Cou-
tinho, Luís Costa, Luís Soares 
Carneiro e Pedro Gil Costa de 
Almeida;
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iii) Conferência - realizada em 
23 de outubro 2015 no pe-
queno auditório do TC com a 
participação de:
Rita Maria Machado Martins 
|O legado de Moura Coutinho 
(História da Arte)
Sérgio Borges | Um Theatro 
renovado para o novo século 
(Arquitetura)
João Mendes Ribeiro| Arquite-
tura até à escala da Cenografia 
(Cenografia)

José Capela |Ocupar o placo: O 
que já lá está e o que lá se põe 
(Encenador)

O THEATRO 
E A PROGRAMAÇÃO
i) Exposição - inaugurada em 
21 de janeiro 2016 no salão 
nobre do TC;
ii) Documentário - com os 
depoimentos de: Elisa Lessa, 
Henrique Barreto Nunes, João 
Rui Moura Coutinho, Luís Costa 

iv) Desígnios da Cultura em 
Portugal l Mesa redonda rea-
lizada em 22 de janeiro 2016 
no pequeno auditório do TC 
moderada por Paulo Bran-
dão com as intervenções de: 
Fernando Matos Oliveira; José 
Bastos; Vânia Rodrigues e 
José Pina

O THEATRO E O FUTURO 
i) Exposição final - inaugurada 
em 21 de abril de 2016
ii) Documentário - com a 
versão completa do docu-

mentário “Histórias e Memó-
rias”, produzido por Vasco 
Mendes

ENCERRAMENTO DO PROJETO
“O Theatro e a Memória” é o 
título da monografia editada 
pela Caleidoscópio e apre-
sentada pelo Arquiteto Luís 
Soares Carneiro no dia 19 de 
maio de 2016, no pequeno au-
ditório do Theatro, com textos 
de: Alberto Filipe Araújo, Ana 
Maria Macedo, Andreia Garcia, 
António M. Cunha, Cláudia 

e Maria Esteves
iii) Conferência - realizada em 
22 de janeiro 2016 no pequeno 
auditório do TC com a partici-
pação de:
Natália Maria Magalhães Pereira 
|Convidar ao espetáculo:  seis 
décadas de programação cultu-
ral e recreativa do Theatro circo 
(História)
Rui Madeira | Theatro Circo, 
um Theatro público? (Ator e 
encenador)
Paulo Brandão | O futuro é 
agora (Programador)

Conferência Desígnios da Cultura em Portugal

Painel da exposição no salão nobre do Theatro Circo
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Leite, Elisa Lessa, Elísio Maia 
Araújo, Henrique Barreto 
Nunes, Lídia Dias, Luís Soares 
Carneiro, Miguel Sopas de 
Melo Bandeira, Natália Pereira, 
Paulo Brandão, Ricardo Rio, 
Rita Martins, Rosa Cunha, Rui 
Madeira e Sérgio Borges.

MÚLTIPLOS CONTRIBUTOS
Este projeto que assumiu, 
desde a primeira hora, vários 
momentos, várias iniciativas e 
materializações, que envolveu 
não só um conjunto alargado 
de instituições locais e nacio-
nais, mas também contributos 
individuais muito relevantes, 
concorreu prioritariamente 
para permitir que o públi-
co conheça, mas sobretudo 
conheça melhor e frua deste 
equipamento cultural ímpar 
em todo o seu esplendor e 
com toda a sua carga histórica 
e simbólica.
Identificam-se a seguir as 
pessoas e as instituições que 
colaboraram para a concretiza-
ção deste programa:

Instituições
Arquivo Distrital de Braga – 
UM; Arquivo Municipal – CMB; 
Associação Comercial de 
Braga; Biblioteca do Palácio 
Nacional da Ajuda; Fundação 
Marques da Silva; Ministério 
da Administração Interna 
– Arquivo do Governo Civil 
de Braga; Museu da Imagem 
– CMB; Museu Nogueira da 
Silva – UM; Museu Pio XII; DST 
Group.

necessário à organização dos 
eventos.
Não sendo contabilizável 
o impacto da presença da 
Biblioteca Pública no espa-
ço do Theatro Circo e neste 
projeto, uma vez que não 
houve um circuito fechado 
entre o público que assistiu 
aos espetáculos e o que visi-
tou as exposições ou assistiu 
às conferências, estamos 
convictos que a presença da 
Biblioteca nesta parceria ao 
longo de mais de um ano e o 
grande número de documen-
tos exibidos pode ter gerado, 
por si só, um circulo virtuoso 
em termos da imagem desta 
instituição geradora de novas 
dinâmicas e novas oportuni-
dades. 
Os resultados obtidos, que 
consideramos francamente 
positivos, vieram comprovar, 
por um lado, que projetos em 
colaboração e com o con-
tributo de várias entidades 
resultam em iniciativas de 
maior dimensão, alcance e 
qualidade com inegável va-
lorização e reconhecimento 
público das instituições e, por 
outro, que perante estudos 
ou produções, nomeadamen-
te que tenham como ponto 
central a história local, terão 
de considerar como fonte 
de informação pertinente a 
documentação existente na 
Biblioteca Pública de Braga 
que tem sempre algo para 
poder revelar.
Em síntese: foi uma expe-
riência particularmente de-
safiadora e interessante, por 
ter sido organizada por duas 
importantes, distintas e pres-
tigiadas instituições culturais 
de Braga, com benefícios para 
cada uma delas e que certa-
mente terá contribuído para 
ancorar a Biblioteca Pública 
no roteiro cultural e de frui-
ção da cidade. 
Isto correu bem …  porque 
tivemos a capacidade e ou-
sadia de “Pular os muros do 
Palácio”. w

Particulares
Familiares de João de Moura 
Coutinho; Familiares do fun-
dador Cândido Martins; Hen-
rique Barreto Nunes; Paula 
Preza, filha do Coronel Lucínio 
Preza, ex-Governador Civil de 
Braga.

Documentário
Amadeu Sousa; Eduardo Pires 
Oliveira; Elisa Lessa; Henrique 
Barreto Nunes; Fátima Moura 
Ferreira; Ivone Paz Soares; 
João Rui Moura Coutinho 
(bisneto do Arq. João Moura 
Coutinho); José Herminio da 
Costa Machado; Luís Soares 
Carneiro; Luís Costa; Maria 
Esteves; Pedro Gil Costa de 
Almeida (trineto do fundador 
Cândido Martins); Ricardo 
Silva.

Valeu a pena!?
Em jeito de balanço desta 
parceria manifestamos, an-
tes de mais, a satisfação da 
Biblioteca Pública de Braga 
em ter participado na come-
moração do centenário de 
tão importante equipamento 
cultural. Importa também 
referir que o resultado final 
do protocolo celebrado entre 
o Teatro Circo de Braga e a 
Universidade do Minho – Bi-
blioteca Pública de Braga 
para a valorização do espólio 
documental relativo ao Thea-
tro Circo foi integralmente 
cumprido: realizaram-se as 
exposições temáticas e a sua 
articulação com as conferên-
cias programadas bem como 
a edição da monografia co-
memorativa do centenário. 

Este projeto foi certamente 
para o Theatro Circo, mas, 
sem qualquer dúvida, para 
nós muito enriquecedor 
porque nos ajudou a sair do 
“casulo” onde estamos habi-
tuados a trabalhar passando 
para um outro local, estabele-
cer relações de trabalho com 
um grupo de pessoas com 
formações completamente 
diferentes, com formas de 
raciocinar muito diversas e 
sermos capazes de criar entre 
ambos harmonia e um proje-
to comum.
A avaliação que fazemos 
desta experiência é particu-
larmente positiva sob o pon-
to de vista dos critérios de 
exigência colocados na sua 
organização e dos resultados 
alcançados, nomeadamente:
i) os critérios de exigência 
inerentes às boas prática 
expositivas, desde a seleção 
dos documentos expostos à 
sua referenciação (junto dos 
objetos e dos documentos e 
na folha de sala), aos supor-
tes para a sua exibição, à sua 
segurança e estabilidade das 
peças, tudo foi acautelado;
ii) a criteriosa e especial-
mente complexa escolha dos 
participantes nas conferên-
cias, no documentário e na 
monografia uma vez que se 
procurou envolver persona-
lidades locais e nacionais, 
de comprovado mérito, com 
conhecimentos relevantes e 
provas dadas nas matérias a 
abordar que incluiu o urba-
nismo, a arquitetura, a músi-
ca, as artes cénicas, o cinema, 
entre outras;
iii) a diversidade, a moder-
nidade e a abrangência dos 
suportes de comunicação e 
informação concebidos para 
os vários momentos deste 
projeto foi especialmente re-
levante para a sua promoção 
e visibilidade;
iv) a forma perfeita como 
funcionou esta aliança graças 
ao envolvimento das equipas, 
ao talento dos profissionais 
das instituições bem como ao 
dos outros profissionais ex-
ternos chamados a colaborar 
no projeto;
v) a grande abertura e dispo-
nibilidade das instituições e 
dos particulares que, anima-
dos pela genuína vontade de 
participar, nos franquearam 
as portas e generosamente 
colaboraram neste projeto 
emprestando objetos, docu-
mentos ou mesmo mobiliário 

Exposição no salão nobre do Theatro Circo

NOTAS:
*Diretor da Biblioteca Pública de Braga.
**Técnica Superior da Biblioteca 
Pública de Braga.
1 Figueira Mestre, citado por João 
Ventura em Bibliotecas e Esfera Pública 
(2002, p. 119)

Apresentação da monografia no pequeno auditório do Theatro Circo
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Iniciam-se na próxima 
sexta-feira, dia 21 de 
julho, no Recolhimento 
das Convertidas, em 
Braga, as festividades 
em honra de Santa 
Maria Madalena. 
As celebrações 
prolongam-se até 
ao dia 23 de julho, 
domingo. A esse 
propósito, publicamos 
hoje um trabalho sobre 
o Recolhimento das 
Convertidas, da autoria 
de Fernando Mendes.

Maria Madalena, natural de 
Magdalena, cidade do mar da 
Galileia. A Igreja Católica, para 
além de a identificar como a 
“pecadora”, diz ser ela Maria 
Betânia, irmã de Lázaro, que 
esteve presente na crucificação 
e no enterro de Cristo.
O Arcebispo de Braga Dom Jor-
ge da Costa criou, em 1486, na 
Alameda de Santa Ana, uma Er-

Recolhimento das Convertidas 
– da origem aos nossos dias

mida, tendo-lhe colocado o seu 
brasão de fé. “Possivelmente”, 
foi cofundador Tomé da Cor-
da, que viera viver para Braga 
no ano de 1448, no Campo de 
Santa Ana – tabelião, vereador 
da câmara e escrivão secular 
em 1530.
Em 1720 é demolida a capela 
de São Bartolomeu para dar 
lugar ao Recolhimento das 
Convertidas, tendo sido essas 
pedras de armas entregues a 
Duarte Mendes de Vasconcelos, 
da Casa das Carvalheiras, que 
era o 5.º neto de Tomé da Cor-
da e 6.º neto de Dom Jorge da 
Costa. O Cardeal de Alpedrinha 
mandou-as colocar à porta do 
quintal das Carvalheiras. Poste-
riormente seriam transferidas 
(1946) para a frente da casa 
pertença do Dr. Jerónimo da 
Cunha Pimentel.
Dom Rodrigo de Sousa, no 
início do Século XVI, mandou 
construir uma capela em terre-
nos rurais de acesso a São Vic-
tor, com ligação a Chaves, mais 
tarde chamada de Santa Ana. 
Certamente por se encontrar 
um tanto distante, era pouco 
frequentada, o que levou o Ar-
cebispo Moura Teles a adquirir 
algumas casas contíguas.
Dom Rodrigo nascera em Alcá-
cer do Sal em 1644, oriundo de 
uma família nobre. Estudou em 
Coimbra, onde viria a ser no-
meado II reitor (1690). Adiante, 
a partir 1704, com 60 anos, foi 
feito Arcebispo de Braga, por 
designação do Papa Clemente 
XI, permanecendo à frente da 
Diocese 24 anos. Faleceu em 
1728 com 84 anos, ficando 
sepultado na Capela de São 
Geraldo da Sé de Braga. Em 10 
de dezembro de 1704 efetuara 
a sua entrada solene na cidade 
e, a 22, recebera o pálio, na 
Catedral, pelo Bispo de Hipona, 
D. António Botado. Dom Ro-
drigo de Moura Teles comprou 
algumas casas, como se disse, 
junto à Capela de São Gonçalo, 
que mandou demolir para que 
nesse sítio fosse construído 
o Recolhimento. A 8 de julho 
de 1720 expediu um decreto à 

não nos revela a divisão de 
todo o seu espaço, dispõe de 
uma área coberta de 599 m2, 
terraço com 155 m2 e logradou-
ro com 523 m2. Em forma de 
U com dois pisos, contém 32 
celas de 2 x 2 m2, um pequeno 
jardim, terreno para a micro-
-agricultura e várias árvores 
de fruto, uma belíssima capela 
barroca com uma porta lateral, 
como era norma nos conventos 
femininos, e outra, no átrio, que 
servia de barreira relativamente 
ao exterior, reforçada por cinco 
ferrolhos de ferro que só eram 
abertos pela governanta (es-
colhida pelo Arcebispo) após o 
toque da sineta que dava aces-
so à roda que se destinava aos 
donativos.
Do átrio segue-se, pelas esca-
das de madeira, muito estreitas, 
de acesso às celas do 1.º e 2.º 
piso. No topo do edifício um 
mirante com gelosias para 
olhar a cidade e descansar o 
espírito. No 1.º Piso existem 

Câmara Municipal a conceder 
licença para tomar o terreno 
público necessário a aumentar 
o espaço e alinhar o edifício. 
Dom Rodrigo acordou então 
com o conde de Carcavelos 
ceder três penas de água como 
compensação do alargamento 
da rua que vinha do Campo 
Novo, no gaveto, hoje rua de 
São Gonçalo, com a então 
Alameda de Santa Ana, agora 
externato Paulo VI.
Dom Rodrigo, conforme a 
História local vem confirman-
do, foi uma personalidade 
grande do seu tempo. A sempre 
lembrada estatura física,1,27 
m, apenas serve para gracejos 
fáceis e benévolos. Poderoso, 
de certo modo e a seu jeito se-
nhor da justiça e das decisões 
administrativas, determinado, 
empreendedor, engrandeceu 
a diocese com critério, “para 
glória de Deus”, nas mais de 
duas dezenas de obras que 
mandou edificar e a que ficou 
ligado o seu nome. Entre elas, 
a reedificação do Bom Jesus, 
com 8 capelas de estilo barro-
co, o Convento de São Francis-
co da Penha, o Recolhimento 
das Convertidas, Santa Maria 
Madalena, o Convento dos 
Remédios, São Sebastião das 
Carvalheiras, Guadalupe, Arca-
da, alguns pelourinhos e chafa-
rizes.Demolidas as casas atrás 
referidas, Dom Rodrigo terá 
pedido ao seu mestre pedreiro 
Manuel Fernandes da Silva um 
edifício em granito para nele 
se construir o Recolhimento 
de mulheres “transviadas” da 
cidade, visando corrigi-las das 
fraquezas humanas e levá-
-las, segundo o entendimento 
daquele tempo, por uma vida à 
luz das práticas religiosas. 
O Recolhimento seria uma ins-
tituição de clausura, penitência 
e oração por tempo determina-
do, como forma de reinserção 
social. Tinha que ser um local 
seguro e fora das lisonjas do 
mundo. Foi construído inicial-
mente com 20 celas, separadas 
por paredes de tabique, somen-
te com uma pequena janela vi-

rada para o pátio interior. A sua 
construção custou 2.800$000 
reis, aos quais igual quantia foi 
acrescentada pelo Arcebispo, 
também do erário por si gerido, 
para funcionamento da Insti-
tuição.
Foi inaugurado a 25 de abril 
de 1722, com pompa e a par-
ticipação de várias confrarias 
em procissão, vindas do Paço 
Arquiepiscopal. Iniciou-se com 
doze mulheres e duas filhas do 
mestre pedreiro Manuel Fer-
nandes da Silva – com auto-
rização do Arcebispo – como 
supranumerárias, auferindo # 
200 reis diários e meio alqueive 
de pão semanal. 
O Recolhimento vê-se cons-
truído em duas partes. O Re-
colhimento com as celas; na 
ala norte a cozinha, o refeitório 
e os quartos de banho. No 2.º 
Piso uma ampla varanda vol-
tada ao pátio, por detrás um 
jardim com árvores de fruto. O 
edifício, cuja fachada principal 

Por

Fernando Mendes
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duas portas (uma de cada lado 
das Celas) que dão para o pátio 
interior, uma sala de convívio 
com 5,70 x 2,80 para passatem-
po de leitura, elaboração de 
trabalhos manuais, tais como 
cerâmica, crochet, bordados, 
pinturas em azulejos e vidro, 
costura, que eram necessários, 
uma vez vendidos. para prover à 
sua sustentação.
Dom Rodrigo tinha consignado 
a dotação das rendas da mesa 
Arquiepiscopal na quantia de 
224,340 reis anuais, bem como 
as resultantes do celeiro do mi-
lho, o que acabaria aceite, 14 de 
agosto de 1720, pelo Papa Cle-
mente XI. No Convento vivia-se 
o tempo da clausura: mulheres 
internadas (regras da época), 
sem qualquer contacto com a 
sociedade, entre grades de ferro 
e bloqueamentos em todas as 
janelas não internas, uma for-
ma extrema de as “proteger” do 
mundo exterior.
Usavam o hábito de São Fran-
cisco, com roupa ajustada ao 
pescoço, mangas estreitas, à 
cintura uma corda de esparto, 
cabeça coberta com uma touca 
apertada à cara, tendo por cima 
uma toalha a não passar dos 
ombros, uma manta que não 
excedesse quatro dedos os joe-
lhos. Calçado raso. Não podiam 
sair sem estar compostas. Só 
viriam a abandonar este hábito, 

em 1834, com a extinção das 
ordens religiosas.
Residente que desobedecesse 
às normas do regulamento do 
Paço e controlado pela gover-
nanta, poderia passar alguns 
dias a pão e água no tronco 
(cadeia), situado num recanto 
térreo, que mais não era que 
um diminuto quarto, próximo 
do pátio interior e de algumas 
lojas para arrumos. Em 1723, 
por se ter esquecido das chaves 
na porta, a guardiã foi levada 
para o tronco da instituição, 
assim expiando a culpa pela 
fuga de uma das pessoas sob 
sua custódia. Sabe-se que a re-
gente Amélia Cândida de Jesus 
desapareceu, levando consigo 
alguns objetos, uma custódia 
de prata dourada, um turíbulo, 
uma naveta, três sacras de prata 
e três pares de brincos de ouro.
A capela tem acesso exterior 
pela porta lateral, Avenida Cen-
tral, para entrada dos cristãos 
que desejem assistir às cele-
brações. As residentes estavam 

impedidas de a frequentar, as-
sistiam aos atos junto às grades 
de ferro e gelosias, separadas 
10 cm entre elas, quer no coro 
baixo com 3,70 x 4,50 m, quer 
no coro alto com 4,60 x 9,10m, 
onde se tinha que rezar sete 
vezes por dia. Existia, nas grades 
do coro baixo, uma pequena 
abertura de 25 x 20 cm, para 
poderem receber a comunhão. 
No seu interior notável, sen-
timos a beleza da arquitetura, 
do retábulo barroco, com a 
elegância das inúmeras ima-
gens de onde sobressai a de 
Santa Maria Madalena. O teto, 
ao estilo nacional barroco de 
Manuel Furtado de Mendonça, 
o arco de cruzeiro, setecentista, 
o belo sacrário, as peanhas de 
sustentação dos santos e um 
púlpito bem lavrado, a capela-
-mor – apenas 4,40 x 3,90 m –, 
a sacristia e o altar completam 
o esplendor da talha dourada. 
Avulta ainda, ao fundo do coro 
baixo, um oratório de século 
XVII, certamente oriundo da 

confraria de São Gonçalo.
Esta airosa capela de nave 
única, 7,10 x 4,40 m, do século 
XVIII, acolhia a confraria dedi-
cada a São Gonçalo. Dom Ro-
drigo queria evitar o contacto 
destas mulheres com os ho-
mens, mas acabou por permitir 
que a confraria permanecesse 
na capela, vindo a unir-se à do 
menino Deus da Igreja de São 
Victor em 1733. Em 1776 uniu-se 
à confraria de Santa Cruz. Era 
embelezada, limpa, assim como 
acontecia com os arranjos de 
flores e as toalhas do altar, saí-
das das mãos das “reclusas”, que 
as bordavam com carinho e de-
voção. A Capela estava em 1911 
sob a jurisdição da paróquia 
de São Victor, por se encontrar 
inserida na freguesia. Com a 
implantação da República e as 
alterações dela decorrentes, o 
Recolhimento passou para o Es-
tado, assim como muitas outras, 
por confisco, tendo assim per-
manecido até ao presente, com 
um breve intervalo.
As mudanças ocorridas levaram 
a que fosse efetuado um inven-
tário, nos termos da lei de 20 de 
abril de 1911, pelo Tenente Nor-
berto Guimarães e por Henrique 
José Alves, José Paixão e José 
Lemos Ramos, respetivamente 
administrador do Concelho, 
vogal paroquial, presidente da 
comissão, vogal agregado e 
secretário, que se concluiu e 
encerrou a 21-9-1911. 
O Recolhimento das Converti-
das foi vendido em hasta públi-
ca em 1922, vindo a ser doado 
em 1931 ao Governo Civil, 
mediante testamento.
Com a chegada da rede pú-
blica de eletricidade a Braga, 
em 1893, viria também a ser 
agraciado este Recolhimento, 
tendo no entanto as recolhidas 
que utilizar lâmpadas com o 
máximo de 5W para evitar o 
consumo excessivo de energia. 
Já em 1982, para melhorar um 
pouco as suas condições de 
habitabilidade e conforto, o Dr. 
José Oliveira da Silva – Secre-
tário-geral do Governo Civil, 
mandou construir uma nova 
zona de serviço com cozinha 
comum e refeitório, porque 
havia o hábito de se cozinhar 
as refeições dentro dos quartos, 
com máquinas de petróleo. Em 
1986 o Governador Civil ce-
lebrou com a Misericórdia e a 
Segurança Social um protocolo 
de transferência da gestão ad-
ministrativa do estabelecimento 
para fins de solidariedade social 
e terceira idade. A Misericórdia 

propôs adquiri-lo e proceder à 
sua recuperação. Passados dez 
anos, sem que até 1996 tivesse 
sido solicitada a sua transferên-
cia ao órgão competente, o ato 
administrativo foi considerado 
inválido, tornado caduco, tanto 
mais que não se encontrava 
sobre a administração da 1.ª 
entidade.
Em 1997 ainda lá viviam 17 
utentes. Em 2010 veio a ser 
classificado como monumento 
de Interesse público e confir-
mado pelo ZEP – portaria n.º 
665/2012. Em 2017 o edifício 
mantém ainda globalmente as 
estruturas de madeiramento e 
caixilharia da data da sua cons-
trução, tornando-se um caso 
raro no panorama Patrimonial 
Português. O seu restauro de-
verá respeitar toda a tipologia 
inicial e com um mínimo possí-
vel de alterações.
Tanto pela sua localização e 
qualidade arquitetónica como 
pela dimensão, sugere-se um 
aproveitamento cultural ligado a 
cidade, devendo a capela fun-
cionar como lugar de culto e os 
jardins como lugares abertos a 
atividades culturais. Com pra-
ticamente vinte anos de aban-
dono, foram três voluntários, 
cidadãos de Braga, que deitaram 
mãos ao trabalho de limpeza do 
edifício e de toda a área envol-
vente (com o inegável contri-
buto da Dr.ª Angélica Jorge, do 
MAI), à recolha dos objetos e 
de documentação deixados em 
cada uma das celas e corredo-
res. Por aqui andei cerca de dois 
anos, percorrendo corredores, 
cela a cela, a recuperar todo o 
material ali deixado para ser lim-
po, tratado e inventariado, com 
a participação dos técnicos do 
Museu D. Diogo de Sousa.
Muitas vezes me assolou o 
pensamento, no silêncio e 
na penumbra que se vivia no 
Recolhimento, de como seria 
difícil aqui viver. Se as paredes 
falassem, muito nos diriam das 
lamúrias, choros, desgostos, 
desesperos e alegrias ali vivi-
das durante décadas a fio, para 
algumas até ao último suspiro 
antes de sepultadas no coro 
baixo.
Finalmente, volvidos cinco 
anos, parece surgir uma luz 
verde cintilante no horizonte 
do futuro desta maravilhosa 
edificação com 300 anos, aco-
lhida como legado do nosso 
passado, que temos todos a 
obrigação de reabilitar e co-
locar de novo ao serviço da 
cidade e dos bracarenses.



VIII Diário do MinhoQUARTA-FEIRA, 19 de julho de 2017Cultura

EXPOSIÇÃO: O 
PATRIMÓNIO MUSICAL 
DA MISERICÓRDIA DE 
BRAGA 
Local: Centro Interpretativo 
Memórias da Misericórdia de 
Braga – Palácio do Raio 
terça a sábado: 10h-13h; 14:30-
18:30h 
 Data: 14 a 29 de julho 2017

Exposição, intitulada “O patri-
mónio Musical da Misericórdia 
de Braga”, dedicada ao patrimó-
nio musical da Santa Casa da 
Misericórdia de Braga, por meio 
da qual se pretende oferecer 
ao visitante uma mostra com 
fontes documentais manus-
critas e impressas alusivas à 
prática musical na Santa Casa 
da Misericórdia de Braga, desde 
a sua fundação no século XVI. 
A sua realização insere-se no 
projeto em curso “O Património 
Musical do Concelho de Braga”, 
da responsabilidade da Profes-
sora Elisa Lessa, numa parceria 
entre a Suonart – Associação 
Cultural e o Pelouro da Cultura 
da Câmara Municipal de Braga.
Esta mostra, com fontes docu-
mentais manuscritas e impres-
sas alusivas à prática musical 
na Santa Casa da Misericórdia 
de Braga, desde a sua fun-
dação no século XVI, acolhe 
resultados de conhecimentos 
diversos que incluem a ico-
nografia musical, o espólio 
musical, a prática musical e o 
seu contexto e ambiciona dar a 

conhecer, preservar e valorizar 
o património musical da Santa 
Casa da Misericórdia de Braga 
tornando-o acessível ao públi-
co em geral. 

Parceria: Professora Elisa Lessa, 
Suonart – Associação Cultural e 
o Pelouro da Cultura da Câma-
ra Municipal de Braga, Arquivo 
da Santa Casa da Misericórdia, 
Arquivo Distrital e Biblioteca 
Pública de Braga - UMinho. 

EXPOSIÇÃO ITINERANTE: 
“O THEATRO E A 
MEMÓRIA”.

Local/Datas:
Junta de freguesia de Palmeira
18 a 30 de julho | segunda 
a sexta, 08:30h às 11:30h e 
15:00h ás 19:30h

Junta de freguesia de Adaúfe
01 a 13 de agosto | segunda a 
sexta,18:00h às 19:30h

Esta exposição que correspon-
de à segunda fase do Projeto 
Memória com a itinerância do 
momento final organizado por 
ocasião das comemorações do 
Centenário do Theatro Circo, 
no âmbito do protocolo cele-
brado entre aquela instituição e 
a Universidade do Minho. 
Esta mostra que reúne a his-
tória centenária do Theatro 
Circo de Braga, permite a 

circulação de um conjunto de 
peças documentais, agregadas 
a imagens e visões disponíveis 
no documentário “Histórias e 
Memórias”, produzido por Vas-
co Mendes.
Saindo para fora das portas do 
Theatro e disseminando a sua 
história, espera-se que esta 
iniciativa crie novos diálogos 
com este teatro.

Parceria: Teatro Circo de Bra-
ga, EM e Biblioteca Pública de 
Braga – UMinho

EXPOSIÇÃO “SILÊNCIOS: 
UMA EXPOSIÇÃO PARA 
LER” – ITINERÂNCIA

Local: Espaço B-Lounge da 
Biblioteca Geral da UMinho 
segunda a sexta feira das 9:00h 
às 12:30h, das 14:00h às 17:30h
Data: 26 de junho a 8 de se-
tembro de 2017

Nesta exposição a que enten-
demos chamar Silêncios: uma 
exposição para ler, reproduz-se 
o trabalho fotográfico que Ana 
Carneiro produziu em 2001 e 
2002 em que identifica, de uma 
forma muito peculiar, alguns 
dos mais recônditos e belos 
espaços, lugares e recantos 
que esta Biblioteca Pública 
possui e a que Elísio Araújo deu 
voz através do texto de natu-
reza poética. Podemos assim 
acompanhar as sensações e 
emoções que a artista experi-
mentou nos momentos em que 
premia o botão da máquina e 
disparava a objetiva. Procura-se 
assim transmitir para o público 
a beleza que este espaço en-

cerra bem como a quietude, 
leveza e serenidade que aqui se 
podem experienciar.
Ana Carneiro nasceu no Porto 
em 1951 e faleceu em 2013. 
Possuía o Curso Superior de 
Escultura da Escola Superior 
de Belas Artes do Porto e fre-
quentou o Curso Superior de 
Fotografia da Árvore (Porto, 
1981/1984). Expôs fotografia 
em Coimbra (4º Encontro de 
Fotografia e Centro de Estudos 
Fotográficos da AAC), no Porto 
(Árvore, Galeria “Porto Porto” 
e Serralves), em Chaves (Gale-
ria Manifesto) e em Alcobaça 
(Refeitório do Mosteiro).

Parceria: Serviços de Docu-
mentação da UMinho e Biblio-
teca Pública de Braga

DOCUMENTÁRIO: COMO 
CHEGAMOS AQUI: UMA 
VIAGEM À BIBLIOTECA 
PÚBLICA E AO ARQUIVO 
DISTRITAL DE BRAGA

Local de exibição: Parque de 
exposições de Braga

A Biblioteca Pública de Bra-
ga, numa feliz parceria com 
a InvestBraga e o Arquivo 
Distrital, associou-se às come-
morações da 50ª edição da A 
AGRO – Feira Internacional de 
Agricultura, Pecuária e Alimen-
tação de Braga, realizada de 23 
a 26 de março de 2017, conce-
bendo o documentário; Como 
chegamos aqui: uma viagem à 
Biblioteca Pública e ao Arquivo 
Distrital de Braga, exibido na 
abertura da Gala desta Feira. 
Organizado na base dos docu-
mentos e dos conteúdos exis-

tentes nestas duas Unidades 
Culturais da UMinho, este vídeo 
apresenta-nos sumariamen-
te os antecedentes das feiras 
agrícolas realizadas em Braga 
desde o sé-
culo XVIII até 
2017. 
Aceda ao 
documentário 
através deste 
QR Code

Nesta mesma sessão, foi parcial-
mente interpretado, pelo Grupo 
Coral de Azurém, o Hymno da 
Exposição Agrícola de Braga, 
composto para a exposição 
de 1863 que integra o espólio 
documental 
da Biblioteca 
Pública de 
Braga. 
Conheça o 
hino através 
deste QR Code

Parceria: 
InvestBraga - Agência para a 
dinamização económica EM, 
Arquivo Distrital e Biblioteca 
Pública de Braga – UMinho w

Parcerias Biblioteca Pública de Braga


