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maria joão pereira coutinho*

A Irmandade de São José dos Pedreiros e 
Carpinteiros de Lisboa: a feição religiosa de uma 
instituição corporativa na Idade Moderna**

The brotherhood of Saint Joseph of Stonemasons 
and Carpenters of Lisbon: the religious side of a 
corporate institution in the Modern Period

Nota prévia
No ambiente organizacional corporativo que se fez sentir na Época Moderna em 

Portugal, com raízes na criação da Casa dos Vinte e Quatro em Lisboa, por D. João, 

Mestre de Avis (1357-1433), onde os mesteres passaram a ser embandeirados pelo santo 

padroeiro de cada ofício, mas onde também passaram a ter poderes e deveres e a respon-

der perante o governo da cidade, emergiram irmandades que estreitaram o comprome-

timento de irmãos/mesteirais. Essas irmandades, que se multiplicaram após a Reforma 

Católica, foram ao encontro de decisões contra-reformistas, como as que determina-

ram a exaltação dos santos, ou então, ao contrário do que Martinho Lutero (1483-1546) 

 IHA – Instituto de História de Arte, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal. E-mail: mjpereiracouti-

nho@gmail.com.

** Este estudo foi realizado no âmbito do projecto de pós-doutoramento (SFRH/BPD/85091/2012), apoiado pela 

Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com financiamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por 

fundos nacionais do Ministério da Educação e Ciência.

 Acerca deste assunto já nos referimos nas comunicações: “‘Izenções & Privilegios’: arquitectos, pedreiros e 

outros construtores no contexto das irmandades lisboetas (1600-1750)”, apresentada a 18 de Setembro de 2015 

no Encontro Irmãos por devoção: artistas e relações de trabalho no tempo das Irmandades, do IHA/NOVA FCSH, 

e “A irmandade de São José dos Pedreiros e Carpinteiros de Lisboa: a feição religiosa de uma instituição corpo-

rativa na Idade Moderna”, apresentada a 20 de Junho de 2017 no Colóquio Internacional Martinho Lutero e o 

Novo Rosto Político-Religioso da Europa, do CHAM (NOVA FCSH-UAc). 
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afirmou, valorizaram a importância das esmolas, que neste contexto subsidiaram o papel 

assistencial aos irmãos, assim como custearam obras no seio dos espaços que detinham.

Nesse quadro mental, uma das irmandades mais expressivas que teve lugar em 

Lisboa, pelo desempenho não só corporativo, como assistencial, no que ao auxilio mate-

rial e espiritual concerne, foi a Irmandade de São José, só fundada em 1532 na igreja de 

Santa Justa e Santa Rufina, e com capela própria no lugar de Entre-as-Hortas a partir 

de 1545 – data do início do Sacrossanto Concilio Tridentino1 –, apesar de o Regimento 

de Carpinteiros e Pedreiros “da bandeira do bem aventurado São Jozeph” datar de 24 

de Agosto de 15012. Essa irmandade deu assim continuidade à bandeira que tinha por 

rosto pedreiros e carpinteiros, ou ao que actualmente consideramos como construto-

res, o patriarca São José, não só pelo facto de ser o patrono dessas actividades labo-

rais, mas também pela vantagem de ser um dos santos mais significativos da centúria 

de Quinhentos. Não querendo isolar esta irmandade de outras que existiram no mesmo 

espaço e tempo, e que foram igualmente significativas, importa-nos pois tomá-la como 

estudo de caso de um organismo aparentemente laico, que nos alvores da Reforma 

Católica se afirma através da constante participação em actos públicos de fé, dinami-

zando o culto eucarístico, cuja expressão máxima foi a procissão do Corpus Christi3.

Estado da Arte
Num estudo desta natureza, impõe-se, ainda que de forma abreviada, fazer um apanhado 

do que se escreveu sobre o tema das irmandades corporativas no âmbito da cidade de 

Lisboa. Em 1926, a compilação de Vergílio Correia Livro dos Regimêtos dos Officiaes 

mecanicos da mui nobre e sêpre leal cidade de Lixboa4, os estudos de José Martins de 

Almeida, de 1937, sobre “Um capítulo de História Económica. As Corporações de Artes 

e Ofícios”5, e de Marcello Caetano, em 1942, sobre A Antiga Organização dos Mesteres 

da Cidade de Lisboa6, foram essenciais para a visão que hoje temos do que foram estas 

instituições da Época Moderna. Às anteriores fontes, somamos ainda as investigações 

de Rocha Martins e Manuel Lopes de Oliveira, que, em 1946, publicaram Os Direitos 

do Povo: A Casa dos Vinte e Quatro7, e os estudos de Franz Langhans, que, entre 1948 

e 1949, dedicou duas publicações ao mesmo assunto8. E embora o tema não se tenha 

esgotado nesse período, certo é que durante algumas décadas parece ter sido votado ao 

esquecimento, sendo mais recentemente retomado em alguns trabalhos académicos, de 

1 Acerca do recebimento em Portugal dos dogmas proclamados em Trento, consulte-se, entre outros estudos 

sobre o mesmo assunto: Castro 1944-46, Caetano 1965, Barbosa 2000, 405-413.

2 Arquivo Municipal de Lisboa (AML), Livro 1.º de acrescentamento dos regimentos dos oficiais mecânicos, 

fls. 197 v.º – 215; publ. por Loureiro (transc.) 2014, 289-313.

3 Acerca desta procissão, consulte-se Machado 1759 e Raggi 2014, 87-109. 

4 Correia 1926.

5 Almeida 1937, vol. 91. 

6 Caetano 1942.

7 Martins e Oliveira 1946.

8 Langhans 1948 e 1949.
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que destacamos “Confrarias e Irmandades: A santificação do quotidiano”, de Laurinda 

Abreu9, “Confrarias Portuguesas da Época Moderna: Problemas, resultados e tendências 

da investigação”, de Pedro Penteado10, bem como a entrada sobre esse assunto do ante-

rior autor no Dicionário de História Religiosa de Portugal11. Parte da dissertação de dou-

toramento, de Carlos Ruão, intitulada “O Eupalinos Moderno”: Teoria e prática da arqui-

tectura religiosa em Portugal: (1550-1640) (2006)12, bem como de Glaydson Gonçalves 

Matta, Tradição e Modernidade: Práticas corporativas e a reforma dos ofícios em Lisboa no 

século XVIII (2011)13, os nossos estudos e de Sílvia Ferreira sobre a irmandade de oficiais 

mecânicos de Nossa Senhora da Doutrina, sediada na igreja de São Roque14, e o artigo 

de Beatriz Catão Cruz Santos “Os ofícios mecânicos e a procissão de Corpus Christi no 

Arquivo Municipal de Lisboa – séculos XVII e XVIII”15 ajudaram, no nosso entender, a 

revitalizar um tema cuja pertinência é aqui comprovada.

O mesmo estado da arte pode ainda ser traçado para a mesma Irmandade de São José 

dos Carpinteiros em outros locais que não Lisboa, e particularmente para o Brasil. Sem ter-

mos a pretensão de sermos exaustivos, não podemos deixar de assinalar o trabalho doutoral 

de José Newton Coelho Meneses, Artes Fabris e Ofícios Banais. O controle dos ofícios mecâ-

nicos pelas câmaras de Lisboa e das vilas de Minas Gerais (2003)16, a investigação de Luiz 

Antônio Cunha sobre o ensino de ofícios artesanais e manufatureiros no Brasil (2005)17, o 

estudo de Mônica de Souza N. Martins, Entre a Cruz e o Capital: As corporações de ofícios no 

Rio de Janeiro após a chegada da família real (1808-1824) (2008)18, e, mais recentemente, o 

artigo de Marcelo Maccord “A irmandade de São José do Ribamar e o fim das corporações 

de ofício: Recife, primeiras décadas do oitocentos”, na Portuguese Studies Review (2011)19.

A importância de São José no quadro mental da Reforma Católica
Enunciado que foi o tema em consideração, não podemos deixar de começar por enqua-

drar São José à luz dos novos programas doutrinais da Reforma Católica, não só por ser 

parte integrante da Sagrada Família, mas também por ter sido autonomizado, sobretudo 

a partir de 1621, aquando da fixação da sua festa a 19 de Março por Gregório XV (1554-

-1623). Aliás, se tivermos em conta que essa devoção foi, desde muito cedo, alimentada 

por vários teóricos, é-nos mais fácil compreender que obras como o Officium parvum in 

honorem Sanctissimi Patriarchae Joseph adjectis quidbusdam… (1567) de Fr. Gaspar dos 

9 Abreu 1992, 429-440.

10 Penteado 1995.

11 Penteado 2002, 459.

12 Ruão 2006.

13 Matta 2011.

14 Coutinho e Ferreira 2004, 201-215 e 2014.

15 Santos 2015, 461-491.

16 Meneses 2003.

17 Cunha 2005.

18 Martins 2008.

19 Maccord 2011, 135-150.
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Reis (m. 1577), que, como se sabe, era do círculo de Fr. Jorge de Santiago (m. 1561) e de 

Fr. Jerónimo de Azambuja (m. 1563), estejam na génese de uma profunda devoção para 

com esse venerável20. A imensa produção panegírica que suscitou, aferível no Officium 

S. Josephi (1618), de Fr. Manuel das Chagas, na Memoria da Devoção do Espozo da Virgem 

(1652), de Fr. Pedro de S. Tomás, ou na Devoção que se ha de fazer cada dia ao Sr. São 

José (s.d)21, de Nicolau da Maia Azevedo, entre outras que poderíamos nomear, exaltou 

as virtudes desse venerável, contribuindo assim para a ideia da proliferação deste culto. 

Para além desses aspectos, se também dissecarmos a história da igreja em Portugal, 

nos séculos XVI e XVII, para além de constatarmos o quanto foi particularmente glo-

rificado no contexto secular, verificamos a importância que teve no interior de algu-

mas ordens religiosas, bem como o facto de ter tido um enorme apreço, por parte dos 

monarcas de então. O facto de o dia desse santo ter sido o do nascimento de D. João IV, 

situação já de si considerada como um bom presságio para o bom desempenho do rei, 

juntamente com a circunstância de ter sido eleito como santo tutelar do reino no período 

da Restauração, consolida esta perspectiva. 

A sua acção intersectora junto de Cristo e Deus pai, na qualidade de “casto esposo 

de Maria”, proclamada em frases como: “não espera Christo que S. Ioseph ou peça, ou 

mande, porque o mesmo Christo se dà por obrigado em o Ceo de acodir em a terra a 

todo o deuoto de seo pay S. Ioseph”22 – e ao invés do que sucedeu no contexto luterano, 

onde se baniu a ideia de intersecção dos santos –, foi ainda efectivada através da multi-

plicação de imagens, que, só no contexto da irmandade em análise, sabemos ter existido 

em número considerável, como veremos mais adiante.

Organização da irmandade e figuras de vulto 
Retomando então em traços gerais a história da irmandade para melhor se compreender 

a sua inserção num novo quadro de devoção e piedade, importa reconhecer alguns dos 

aspectos que configuraram esta nova instituição pós-tridentina. Sendo, como foi acima 

mencionado, aparentemente constituída por indivíduos com mesteres ligados ao lavor 

das madeiras (carpinteiros, marceneiros e entalhadores), a Irmandade de S. José revelou 

ser na realidade dedicada a construtores e sobretudo a mestres pedreiros. Essa evidência, 

visível no título do compromisso da irmandade – “Regimento, & Compromisso da Meza 

dos Officios de Pedreyros, e Carpinteyros, da Bandeyra do Patriarcha S. IOSEPH, Anno 

1709” –, atesta essa precedência dos mestres da arte de pedraria, indiciando também o 

seu peso no seio dessa agremiação23. 

20 Todos eles participaram no Concílio Tridentino, como se pode verificar em diversos estudos, de que destaca-

mos os últimos dados à estampa de Gomes e Baptista 2006, 151-192, e de Russo 2016, 81-90. 

21 Todos referidos por Machado 1965-1967, 2: 369 e 3: 219; cit. por Marques 2000, 2: 634. 

22 Graça 1672, 38.

23 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Livro de regimento e compromisso da bandeira do bem-aventurado 

São José dos ofícios dos carpinteiros e pedreiros.
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Espaço naturalmente devocional, mas também corporativo, instituiu exames de 

admissão, onde o bom desempenho era condição necessária para a sua integração. Se no 

caso dos carpinteiros era necessário, acima de qualquer devoção, saber fazer uma casa 

madeirada e branquiada, bem como mais uma casa madeirada para forrar com painéis 

repartidos, suas prumadas e entablamento, e mais uma escada repartida e uma porta de 

“duas fasias embasiada e refendida e em huma genela de regoa com sua bandeira em sua 

conta”24, já no caso dos mestres pedreiros, canteiros e alvíneos, o exame era menos exigente. 

Numa análise mais apurada, observa-se que, entre 1588 e 1692, 32,7% dos pedreiros 

referenciados concorreram com 28% dos carpinteiros, 8,56% dos marceneiros, 6,66% 

dos torneiros, 4,58% dos caixeiros, 2,93% dos carpinteiros de casas, 2,75% dos ladrilha-

dores, bem como outros, que não constituíram percentagem suficiente para aqui serem 

mencionados, dando-se curiosamente o auge da admissão de mestres pedreiros no ano 

de 164025.

Torneiro
6,66%

Violeiro
2,44%

Caixeiro
4,58%

Carpinteiro
28,00%

Carpinteiro
de casas
2,93%

Ladrilhador
2,75%

Pedreiro
32,70%

Não se aplica
1,53%

Não diz
7,21%

Marceneiro
8,56%

Ofícios admitidos na Irmandade de São José entre 1588 e 1692. 

Levantamento efectuado pela autora a partir de AML, Irmandade de São José, Livro n.º 25 de 

registo da eleição dos irmãos do patriarca de São José (1588-1692).

24 Ibidem, Livro de Examinação da irmandade do patriarca São José (1650-1682). No interior do livro encontra-se a 

indicação de que este é o “Liuro Terceyro das Examinações” e que serviu de escrivão-geral Manuel Ferreira, mestre 

pedreiro, e como juízes da mesa: Manuel de Évora, pedreiro, e Miguel da Costa, mestre carpinteiro de casas; na 

qualidade de juízes do ofício de pedreiro serviram, António João, o Bispo, e António João, o Batalha, e como juízes 

do ofício de carpinteiro, Fernão Jorge, juiz velho, e Manuel João. O livro não tem numeração de fólios.

25 Ibidem, Livro n.º 25 de registo da eleição dos irmãos do patriarca de São José (1588-1692).
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Admissão de pedreiros na Irmandade de S. José entre 1588 e 1692. 

Levantamento efectuado pela autora a partir de AML, Irmandade de São José, Livro n.º 25 de 

registo da eleição dos irmãos do patriarca de São José (1588-1692).

Profundamente hierarquizado, este organismo laboral de cariz religioso contava 

com Mordomo, Juízes, Escrivão Secretário, Tesoureiro e Oficiais. Ao Mordomo cabia 

tratar da bandeira “com todo o ornato, & aceyo para as Procissões”26, enquanto aos Juízes 

do ofício competia:

fazerem Vestorias, & Exames das Obras, que judicialmente se fazem nesta Cidade, & seu termo; 

& Para que as ditas Vestorias se façam como convem, serão sempre eleytos hum Iuis do Officio de 

Alvineo, & outro Canteyro, & outro do Officio de Carpinteyro, para que cada hum em sua Arte 

possa com mais conhecimento determinar os erros & duvidas, que nas obras forem achadas, & 

arbitrar a justa estimação nas obras que avaliarem, & medirem.27 

Já os mestres não podiam tomar obras que não pertencessem ao seu ofício, pois, 

caso contrário, poderiam ser acusados, ter de pagar 6000 réis e incorrer numa pena de 

prisão28. Aspecto igualmente interessante, perpetuado do antigo compromisso, é a deter-

minação de que cada mestre deveria apresentar à mesa os aprendizes que ensinavam, 

e que estes não deviam ser em número superior a dois29. No seguimento dessa direc-

triz, compreende-se também que não deveria ser prática comum um mestre aceitar um 

aprendiz de um colega, sem o seu tempo com esse par ter terminado30.

26 Ibidem, Livro de regimento e compromisso da bandeira do bem-aventurado São José dos ofícios dos carpinteiros e 

pedreiros, fl. 43v.º.

27 Ibidem, fl. 45.

28 Ibidem, fl. 48.

29 Ibidem, fl. 48v.º.

30 Ibidem, fl. 49.
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Especificamente sobre os mestres das artes visadas, definiu-se ainda que nenhum 

pedreiro ou carpinteiro podia fazer sacadas novas, nem balcões saídos, sem licença do 

Senado, sob pena de pagar 2000 réis, metade para as obras da cidade e a outra metade 

para quem o acusasse. “E o mesmo se [entendia] ainda que de antes houvesse a dita 

Sacada, ou Balcão: porque sempre que se [fizesse] de novo” precederia a dita licença31. Só 

sobre os mestres pedreiros se decretou ainda que “Da mesma sorte não poderá Pedreyro 

algum nesta Cidade, em Rua publica, nem nas Estradas, & Caminho do Concelho, abrir 

alicerces sem primeyro preceder Vestoria do Senado da Camara, & sua licença, debayxo 

da mesma pena do Capitulo precedente”32. Por fim, no que a determinações sobre o 

ofício de pedreiro concerne, convém destacar que nenhum dos oficiais podia medir ou 

avaliar obra alguma pertencente ao seu ofício, sem que estivesse presente o juiz do seu 

mester: “Nenhum official dos sobreditos Officios, poderá Medir, ou Avaliar obra alguma 

pertencente ao seu officio, sem que de prezente seja Juiz delle ou o tenha já sido algum 

anno”33.

O mesmo Regimento, & Compromisso da Meza estabelecia ainda que nenhuma pes-

soa estrangeira podia exercer a sua profissão, sem ter sido examinada, situação que tive-

mos oportunidade de verificar com os italianos João Batista Castello34 e Carlos Baptista 

Garvo35, que só após terem efectuado exame é que foram acreditados e registados na 

sobredita irmandade: “Nenhuma pessoa Estrangeira poderá nesta Cidade exercitar o 

Officio de Pedreyro, ou Carpinteyro, sem primeiro ser examinado do dito Officio, salvo 

como Official de algum Mestre, que o queira admittir na sua obra”36. 

Por último, e igualmente importante, constatámos que esse mesmo Compromisso 

evidenciava questões de natureza deontológica, relacionadas com a legitimidade com 

que um oficial terminava a obra começada por um seu par: 

Porque muytas vezes rezulta grande prejuizo aos Officiais de huns acabarem as obras que outros 

principiarão, por não serem satisfeytos de seu trabalho, & ajustes, que fizerão com os donos das 

obras; Nenhum official poderá acabar obra, que outro principio, sem ter certo que está de todo 

satisfeyto o Official, que a dita obra principiou, com pena de pagar o tal prejuizo ao Official, e mais 

dous mil reys para a Meza do Santo.37 

A esta mesa, temos conhecimento de ter pertencido também, por exemplo, o arqui-

tecto régio João Antunes (1643-1712)38, entre outros arquitectos e mestres pedreiros 

31 Ibidem, fl. 49v.º.

32 Ibidem, fl. 49v.º.

33 Ibidem, fl. 50v.º.

34 Sobre João Batista Castello, vide Coutinho 2013, 135-144.

35 Acerca deste artista, o último trabalho publicado que sintetiza a sua vida e obra é de Vale 2014, 175-187.

36 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Livro de regimento e compromisso da bandeira do bem-aventurado 

São José dos ofícios dos carpinteiros e pedreiros, fl. 50 v.º.

37 Ibidem, fl. 51.

38 Cf. o assento da entrada para a irmandade, publ. Birg 1988, 78. 
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do seu tempo, pelo prestígio que lhe estava afecta, bem como o entalhador Matias 

Rodrigues de Carvalho, que consta, em 1702, como testemunha em dois empréstimos, o 

primeiro de 400 000 réis, solicitado ao mestre pedreiro António Ravasco39, e o segundo 

de 2000 cruzados, pedido a Manuel Antunes do mesmo ofício40. Também o mestre 

pedreiro João da Silva, morador junto à igreja de Santo André, segundo conseguimos 

apurar, pertencia a esta importante confraria, como seu procurador, bem como o mestre 

pedreiro Inácio da Costa, morador à Cotovia, Manuel Pinheiro, do mesmo ofício, e o 

entalhador Francisco Lopes Ramalho, todos irmãos da mesa, cujos nomes constavam 

numa obrigação de 169841. Pertenceram ainda os arquitectos régios Jerónimo Rodrigues 

e João Antunes, o “engenheiro del Rei” António Simões, e os mestres pedreiros Adrião 

Luís, Diogo Vaz, assíduo colaborador de Teodósio de Frias, os já mencionados Leonardo 

Jorge, Gregório Luís e João Falardo, Gaspar dos Reis, Bartolomeu de Oliveira, os italia-

nos Carlos Baptista Garvo e João Baptista Castello, nomes resgatados de outros tipos 

documentais, entre muitos outros reputados artistas desse tempo42.

No que à relação entre a irmandade e seus confrades concerne, importa ainda 

salientar que pertenceram à mesma importantíssimos encomendadores do século XVII, 

como a filha da marquesa de Atouguia, a marquesa de Cascais, D. António Luís de 

Meneses, 1.º marquês de Marialva (1603-1675), os condes da Castanheira, Luís Mendes 

de Elvas, Capitão donatário da ilha Graciosa entre 1666 e 1674, e António Gomes da 

Mata, Correio-mor do reino, entre outros.

Consubstanciação da Fé Católica no seio da Irmandade de São José
Outro dos pontos acerca desta irmandade que no nosso entender merece algumas linhas 

prende-se com as suas posses, visíveis no que sabemos ter sido o seu espaço, os seus bens 

e as suas festas. 

Porque as áreas que as irmandades detinham também eram alvo de recorrentes 

obras de beneficiação, com o intento de as dignificar e tornar admiráveis aos olhos de 

todos, eram particularmente apelativas para arquitectos e pedreiros. Assim, eram locais 

aspirados, não só por poderem proteger esses artistas em vida, como pelo facto de se 

encontrarem constantemente a ser modificados e engrandecidos, dando ainda emprego 

a alguns dos seus confrades e assegurando o sepultamento ao maior número possível de 

irmãos, em carneiros. 

Quanto às iniciativas que envolveram encomendadores e artistas, destacamos par-

ticularmente o facto de terem sido despendidos 205 000 réis com o conhecido mes-

tre pedreiro André Dias, pela obra realizada “em as duas genellas da trebuna de duas 

39 Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Cartório Notarial de Lisboa, N.º 7 A (actual n.º 15), Cx. 82, 

L.º 438, fls. 66v.º-67.

40 Ibidem, fls. 67v.º-68.

41 Ibidem, Cx. 80, L.º 423, fls. 63-65.

42 Sobre grande parte da actividade destes mestres pedreiros, consulte-se Coutinho 2010.
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couas que estão cobre os pispeterios”43, e 1200 réis com os papéis que o arquitecto João 

Nunes Tinoco fez para as obras que se empreenderam entre os anos de 1668 e 166944. 

Salientamos ainda a empreitada levada a cabo mais uma vez no interior desse templo, 

datada de 20 de Março de 1697, cujo conhecimento nos chegou pelo contrato celebrado 

com a Irmandade do Senhor, a fim de esta poder erguer uma capela consagrada ao 

Senhor Jesus, em correspondência com o local onde se encontrava aquela dedicada a 

Nossa Senhora da Fé. O mesmo testemunho fornece-nos ainda a informação de que 

nessa data se pediu licença para se abrir uma porta na zona da capela-mor, por “não 

poderem ter seruentia para a capella mor senão pelo meyo da igreia que he bastante 

indezencia para o culto divino”45. Numa obra desta natureza, e embora não tenhamos 

os nomes do arquitecto e dos mestres pedreiros necessários para levar a bom porto essa 

empreitada, foram certamente mobilizados vários indivíduos da própria irmandade, 

quer pela segurança que os seus préstimos ofereciam, quer pelo facto de serem certa-

mente do conhecimento das várias entidades envolvidas.

Quanto aos seus bens móveis, expressão material do culto ao santo, e da exaltação 

da Eucaristia, são vários os inventários que testemunham a fé e devoção, mas também 

o gosto requintado dos vários membros da mesa, irmãos e outros intervenientes que 

terão contribuído para o seu acervo. Se num inventário sem data, mas cuja letra nos 

permite compreender ser de finais do século XVII e inícios do século seguinte, prolifera 

a imaginária, como a de São José – “com seo Resplandor, e bordão com hum ramo de 

asucenas tudo de prata”, que pontuava o altar-mor –, de Santa Ana e de São Joaquim, do 

Menino Jesus, de Nossa Senhora do Egipto e várias de Nossa Senhora da Fé46, por outro 

lado, chegam-nos também informações sobre mobiliário, prata, têxteis e outros artefac-

tos. No contexto das festas realizadas entre 1648 e 1652, são veiculadas, por exemplo, 

informações da existência de “hum uestido de nosa senhora de tela branqua gronesido 

com pasamanes de ouri”, de “huns cristais com uinte e sinquo estremos de ouro e cua 

[sic]  crus de ouro” e de “huns corais com desaseis estremos de ouro e sua crus de ouro”47. 

Em 1652, no ímpeto de dignificar a liturgia, chega-nos a informação da feitura de uma 

nova cruz de prata, quadrada, lisa, com seus espelhos e uma charola, onde figurava o 

santo com o menino na mão, que pesava 16 marcos, 6 onças e 5 oitavas, realizada por 

43 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Livro de receita e despesa da irmandade do patriarca São José 

(1666-1677), fl. 45.

44 Ibidem, fl. 45v.º. No mesmo livro, para além destas obras de arquitectura, fica-se ainda a saber que no ano de 

1674 “Despendeo o tisoireiro com com [sic] a obra da tribuna com Francisco da Costa por conta dela sento e 

trinta e dois mil reis” (fl. [73 v.]); entre 1674 e 1675 “Despendeo na obra que se fes na capela de Nossa Senhora 

da fe e sacristia de pedraria e ladrilhador 60 040”(fl. 78) e na despesa que começou em Maio de 1676 e que aca-

bou em Abril de 1677 “Despendeo mais com Bento Coelho que fes o nosso paynel da trebuna quarenta e sinco 

mil reis … 45 000 r” (fl. [89]).

45 Ibidem, Cx. 79, L.º 414, fls. 31-32v.º.

46 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Cx. 141, fl. 321-322v.º.

47 Ibidem, Receitas e Despesas de Festas (1648-1652), fl. 10.
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Domingos Antunes e contrastada por António da Costa48. Já acerca da bandeira, impor-

tante tributo desta irmandade, a quem Luís Keil dedicou algumas linhas num artigo 

da Revista Municipal, importa referir que em 1673 foi celebrado um contrato com os 

mestres bordadores João Gomes, Manuel Antunes e Domingos Ribeiro49, a fim de se 

executar o referido estandarte. A obra deverá ser sido concretizada, pois foi avaliada 

por um vestimenteiro e dois juízes do ofício e foram pagas ao sirgueiro Manuel Lopes 

Delgado50 as passamanarias necessárias ao acabamento da peça51. Desconhecendo o que 

terá acontecido a essa bandeira, ou o que terá ocorrido no decurso desse processo, certo 

é que a 22 de Janeiro de 1683, os irmãos de São José contratam os mestres bordadores 

João Manhesa, flamengo, e António Junier, “tudesco”, moradores à Rua do Siqueira, para 

fazerem um novo painel do Desposório de S. José, com São Simão e o Espírito Santo em 

forma de pomba, conforme o rascunho do pintor João Rodrigues52. O painel teria de ser 

de matiz de ouro e seda muito fino, ao modo da bandeira dos alfaiates. Os rostos das 

imagens deveriam ser proporcionais aos corpos e de ponto muito fino, conforme um de 

São Pedro que tinha Luís Girão, bordador53, em “hum seu livrinho”, tudo pelo preço de 

180 000 réis54.

No que às festividades diz respeito, e sobretudo após a fixação da festa dedicada a 

São José, por Gregório XV, em 1621, compreende-se um significativo investimento por 

parte da irmandade na prossecução dessa tarefa, que ficou a cargo do já mencionado 

mestre pedreiro Leonardo Jorge a seguir a 165055. As procissões, que deveriam ser parti-

cularmente assistidas, foram mencionadas no Compromisso, sendo os eleitos obrigados 

a participar, sobretudo naquelas organizadas pelo Senado56. Aliás, essa determinação, 

para além de expressa nesse documento, foi ainda reforçada no Livro 1.º de acrescenta-

mento do Regimento dos Carpinteiros e Pedreiros, onde se explicitou que os mordomos 

e oficiais deviam fazer o que lhes competia, “asim para a festa do Corpo de Deos Como 

para outras quaisquer Couzas” que sobreviessem57. Inácio Barbosa Machado, na Historia 

48 Ibidem, fl. 5.

49 Trata-se possivelmente do bordador que dá entrada na irmandade de Nossa Senhora da Doutrina da igreja 

de São Roque, a 8 de Setembro de 1648, morador na Rua dos Ourives do Ouro; publ. por Coutinho e Ferreira 

2014, 83.

50 Trata-se de um sirgueiro que também pertencia à irmandade de Nossa Senhora da Doutrina da igreja de São 

Roque, desde 3 de Maio de 1666, morador na Rua Nova, e que faleceu em 1699; publ. por Ibidem, 259.

51 Keil 1947, 19-22.

52 Pode tratar-se do indivíduo que é mencionado em 1670-1671 e 1700 em Flor e Flor 2013, 71-78.

53 Consideramos a possibilidade de se tratar do mesmo bordador que dá entrada na irmandade de Nossa Senhora 

da Doutrina da igreja de São Roque, a 1 de Outubro de 1670, morador em São Julião; publ. por Coutinho e 

Ferreira 2014, 83.

54 ANTT, CNL, N.º 15 (antigo 7A), Cx. 74, L.º 376, fls. 22v.º-23v.º. Neste contrato aparece Manuel Rodrigues, 

mestre pedreiro, morador à Calcetaria, como juiz da irmandade.

55 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Receitas e Despesas de Festas (1648-1652), fl. 18.

56 Ibidem, Livro de regimento e compromisso da bandeira do bem-aventurado São José dos ofícios dos carpinteiros e 

pedreiros, fl. 39 e 40v.º.

57 AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Livro 1.º de acrescentamento dos regimentos dos oficiais 

mecânicos, fls. 197v.º-215.
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Critico-Chronologica da Instituiçam da Festa, Procissam, e Officio do Corpo Santissimo de 

Christo no Veneraval Sacramento da Eucharistia, menciona que todas as bandeiras dos 

ofícios mecânicos, onde se incluía a de São José, participavam na assombrosa “Procissão, 

ou Triunfo do Sacramento” com artificiosas bandeiras “bordadas, sendo humas de 

damasco, outras de brocado, e muitas de bordadura de ouro; sobre o mesmo ouro, repre-

sentavão em preciosas tarjas, e circulos de ouro, as Imagens dos Santos, que na vida 

exercitarão os seus officios mecanicos”58.

Nota final
A congregação conhecida como Irmandade de Pedreyros, e Carpinteyros, da Bandeyra do 

Patriarcha S. IOSEPH, conforme consta no seu Compromisso, que se destacou no que à 

protecção dos ofícios mecânicos diz respeito, emergiu num quadro mental e social pro-

fundamente ligado à Reforma Católica, onde os veneráveis, ao contrário do que ocorreu 

com as várias Igrejas Reformadas, foram confirmados como mediadores entre as esferas 

terrestre e celeste. 

Com efeito, São José, glorificado pelas suas virtudes, mas também pela proximidade 

à Virgem, numa época de reafirmação da ideia da Imaculada Concepção de Maria, cons-

titui-se como estandarte de uma corporação que, através de manifestações públicas e no 

seio da sua casa, materializa a importância do culto dos santos e da presença efectiva do 

corpo e sangue de Cristo durante a Eucaristia. Essa corporização, conseguida através da 

organização de significativas festas, da presença em procissões, como aquela do Corpus 

Christi, ou ainda da proliferação de imagens e alfaias litúrgicas no interior da sua igreja, 

dá-nos uma hoje perspectiva mais ampla de uma entidade com preocupações espiri-

tuais e assistenciais profundamente organizada, onde os ecos conciliares se fizeram ouvir 

quase até aos nossos dias.
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anexos59

Documento 1 
Certidão para uma cruz nova. 1649
AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Receitas e Despesas de Festas (1648- 

-1652), fl. 5.

“Certidão da cruz noua

Certifico Eu Antonio da Costa Contraste oficial desta cidade de que eu pasei a 

Antonio de Souza Juis da menza do Bem aventurado São Joze as pessas e pratas seguintes

Huma Cruz coadrada liza com seus espelhos e tera em baixo sua charola com[60] 

coatro metas e dentro o Santo com o menino na mão. E com todas suas pessas de prata 

pezou dezaseis marcos seis onssas e sinco oitavas que a rezão de tres mil coatrosentos e 

Constão no marco 

Sincoenta e sette mil oitosentos e nouenta reis  -------------------------------- 57.890

Conserarão se o dito Juis com Domingos Antunes que fes a dita Crus a mil e quinhen-

tos e sincoenta reis de feitio de cada marco que vem a fazer soma e feitio de uinte seis mil 

e sento E sesenta reis --------------------------------------------------------------- 26.160

E Pezei mais sinco canos de prata Lizos torneados que fazem ho pau da dita Cruz e 

puzerão de pratta tres marcos e huma onsa e duas oittauas que ual a dinheiro polo ditto 

presso dez mil oittosentos e sesenta reis ---------------------------------------- 10.860

/ fl. 5 v.º/ E de feittio se comsertara a dita Crus com[61] oriuis Domingos Antunez 

a oittosentos reis de feitio de Cada Marco que Vem a fazer soma o feitio de dous mil 

e quinhentos e uinte sinco reis -------------------------------------------------------- 2.525

E declarou o dito oriues custara a astia de madeira sento e sesenta reis e a aspa de 

madeira que uai dentro na Crus sesenta reis e hum prego de latão que uai enbaixo no 

59 As transcrições que se apresentam foram efectuadas segundo as regras do Professor Doutor Eduardo Borges 

Nunes (respeitando a acentuação e pontuação dos autores, desdobrando as abreviaturas, assinalando-se a 

mudança de fólios, não se transcrevendo os reclamos, modernizando-se a união e separação das palavras, 

introduzindo-se o uso de maiúsculas nos nomes próprios e mantendo os sublinhados do manuscrito).

60 Ms: repetido “com”.

61 Ms: repetido “com”.
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pau da Crus Sem reis e uem a fazer Soma as madeiras e o prego de latão trezentos e vente 

reis ---------------------------------------------------------------------------------------- 300

E asim mais pola feita que oie ha de prata se compra nesta Rua cada marco per 

mais sem reis e alem do dito presso e alem da prata que derão ao [ou]riuis na Crus uelha 

Comprou mais seis marcos e meio que uem a ser mais seissentos e sincoenta reis que 

he o que mais nesta oye saiu ------------------------------------------------------------- 690

Somão as seis adissois asima e atraz como paressem saidas a margem nouenta e oitto 

mil e Coatrosentos e sinco Reis as Coais adissois en todo o que me reporto ------- 98.405

E Por do sobredito me ser pedida a prezente a passei em Lixboa uinte e seis de mar-

sso de mil e seissentos e corenta e noue annos

Antonio da Costa”.

Documento 2 
Certidão para uma cruz antiga. 1649
AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Receitas e Despesas de Festas (1648-1652), 

fl. 6.

“Certidão da crus uelha

Aos des dias do mes de dezembro do Anno passado de 1648 pazei ao juis do Bem 

auenturado Sam Joze huma crus uelha coadrada couada com seus espelhos dourados e a 

Crus Branca tinha em baixo seu pedestal e sua panela e seu cano e conto das suas pessas 

de prata pezou treze marcos coatro onssas e tres oittauas e meia que a rezão de tres mil 

coatrosentos e Corenta reis ho marco monta Corenta e seis mil e seissentos e trinta reis 

------------------------------------------------------------------------------------------ 46.630

E ueio a emportar a Crus noua em frente mais que a uelha asima simcoenta e hum 

mil e settesentos e setenta e sinco reis entrando na noua pezo e feitio e mais custos e juro  

------------------------------------------------------------------------------------------ 51.775

98.405

E Por do sobredito me ser pedida a prezente a passei em Lixboa uinte e seis de mar-

sso de 1649 annos e mandada passar polo dito juiz Antonio de Sousa a quaal passei do 

meu livro a que me reporto Lixboa mesmo dia mes e anno

 

 Antonio da Costa”
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Documento 3 
Inventário de pratas e outros ornamentos da Irmandade de São José dos 
Carpinteiros. 1649
AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Receitas e Despesas de Festas (1648-1652), 

fls. 8-10

“Auentario das pesas de prata e mais ornamentos do sreuiso do bem auenturado 

são yuxe e nosa senhora do emgito as quais resebeo o tousoureiro Manoel de Euora por 

drº este ano de mil e seissentos e quarenta e noue ate dia de São yuxe de seissentos e 

sincoenta

# A sabre [sic]  prata tres alanpadas de prata duas grandes e huma piquena

# huma crus de prata com seu pão de prata

# huns castisais de prata grandes

# humas gualhetas de prata com seu prato de prata

# huma coroa de nosa senhora com seu respondouro [sic]  de prata

# dous respandores  [sic] de prata hum de são yuxe outro do menino yasus

# hum calis de prata com sua patena de prata 

# huma caixa das ostias de folha de frandes

# tres alanpadas de latão duas grandes huma piquena

# dous castisais piquenos de arame

# huma basia grande de arame

# duas basias piquenas de arame de pedri [sic]

/ fl. 8 v.º /

# humas galhetas de estanho com seu prato

# hum misal

# hum compremisio

# huma prouisão que esta dentor [sic] no compremisio

# mais huma sentensia

# mais os liuors [sic] da irmandade

# hum pano da mensa com seu courio

# huma uistimenta branqua com sua alua e amito e crodão [sic]

# huma uistimenta roxa com sua alua e amito e crodão [sic]

# trinta e quatro sirios do sreuiso da mensa e quatro brandois

# duas manguas huma roxa e outra branqua uelhas

# hum ornamento de damasquo branquo e uermelho que contem as pesas seguintes 

A sabre [sic]

# hum pano do pulpito dous frontais piquenos dos altares colotrais [sic] huma uis-

timenta com suas almaticas hum frontal do altar mor

# todo este ornamento não se podera negra pera sreuir na freguesia de são yuxe
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# noue chaues con sua cadea

/ fl. 9 /

# hum uestido de nosa senhora de tela branqua gronesido com pasamanes de ouri

# huns cristais com uinte e sinquo estremos de ouro e cua [sic] crus de ouro

# huns corais com desaseis estremos de ouro e sua crus de ouro

# quatro rosarios de comtas

# hum chapeo nouo outro uelho de são yuxe

# sinquo toalhas de nosa senhora entre uelhas e nouas

# hum uestido roxo 

# mais hum uestido de tafasilha com suas manguas

# mais hum uestido de tela uelha com seus mangitos

# mais hum uestido de damasco branquo gronesido de pasamanes negros

# mais hum uestido banquo

# mais outro uestido uerde

# mais tres camisas de nosa senhora

# mais hum uestido de tafasilha

# mais hum uestido de damasquo uermelho uelho

# tres bolsas de croporais [sic]

# hum brodão de prata com sua frol [sic] de lis em sima

# duas capas uelhas da irmandade bracas

/ fl. 9 v.º /

# Mais sasenta sirios brandois metidos em huma caixa fechada com sua fechadura 

e fiqua na nosa casa da comsulta

# huma caixa de couro que sreuia [sic] de metre [sic] a crus uelha

/ fl. 10 / [62] alem das pesas atras comteudas neste auentaria se emtregua mais ao 

tousoureiro o seginte huma crus de prata lisa otro com sua mangua de damasquo e seu 

crosefisio de metal

# e hum misal nouo que se fes

e sim se lhe emtregua mais hum bofete grande com oito guauetas que serue na casa 

da consulta da irmandade e seu couro negro com huma estanpa do santo e menino

# e sim mais quatro escabellos grandes com seus ra[ms: riscado] pratimentos pera 

neles se meterem sera e mais que fro [sic]nesesario o qual cada hum delles tem de com-

prido des seis palmos e com duas fechaduras cada hum

# emtreguarão o tousoureiro nouenta e dous brandois do sreuiso da irmandade 

emtre grandes e piquenos”

62 Trata-se de um aditamento.
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Documento 4 
Despesas com a festa do Bem-Aventurado São José. 1651.
AML, Irmandade de São José dos Carpinteiros, Receitas e Despesas de Festas (1648-1652), 

fls. 21-21 v.º.

“Rol dos gastos que fes o tizoureiro

Lionardo Jorge na festa do

bemaventurado São Jose

este anno de 651

# despendeo seissentos e sincoena reis nas trombetas da festa ------------------- 650

# despendeo oitosentos reis na chacota ---------------------------------------------- 800

# despendeo mil reis que deu a capeleira  --------------------------------------- 1.000

# despendeo mil e seissentos reis que derão aos padres das vesporas e misa ---- 1.600

# despendeo quatrosentos e vente reis em piuetes --------------------------------- 420

# despendeo duzentos reis que derão aos homens que dormirão na igreja a vespora 

da festa ------------------------------------------------------------------------------------ 200

# despendeo sem reis en ajeite das alampadas --------------------------------------- 100

# despendeo sento e vinte reis en caretos e de alimpar o adro e a rua ---------------- 120

# despendeo ao pregador frei Aluaro Leitão tres mil e quinhentos reis ------ 3.500

# despendeo des mil reis ao mestre da capela ---------------------------------- 10.000

# despendeo des mil reis ao armador -------------------------------------------- 10.000

28.390

/ fl. 21 v.º /

# despendeo o tizoureiro Liornardo Jorge mil reis que se derão aos dous padres 

capelõis dos defuntos para baretes os quais são ainda do anno pacado que lhos deu Pedro 

Alvares pedreiro e se caregão ao tizoureiro porque lhos deu a elle ---------------- 1.000

# despendeo o tizoureiro Liornardo Jorge dous mil reis que deu ao procurador 

Belchior Dias pera a demanda que trasemos com o padre vigairo e outras meudezas de que 

deu hum rol que fica nesta menza oi 20 de abril de 651 ----------------------------- 2.000

# despendeo o tizoureiro Liornardo Jorge en azeite das alampadas neste anno e en 

huma toalha pera Nossa Senhora mil e duzentos e oitenta reis -------------------------- 1.280

# despendeo mais oitosetos reis que se derão ao andador João Luis pera limpeza 

das casas --------------------------------------------------------------------------------- 800

# despendeo mais o tizoureiro Liornardo Jorge dezasete mil e oitosentos reis que 

deu a Pedro Alvares pedreiro de resto que lhe deuia das obras em que ficou pago de tudo 

de que deu quitação nas costas da sertidão que fica metida neste Livro ---------- 17.800

22.880

/ fl. 22 / soma a despesa atras que a mesa de folhas dezoito ate vinte e huma verso 

duzentos e sesenta e sete mil e vinte reis que tanto despendeo o tizoureiro Lionardo 
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Jorge – 267.020

Resebeo o tizoureiro Lionardo Jorge que seruio este anno que começou do primeiro 

de abril de 650 ate o deradeiro de marco de 651 – duzentos e trinta e sinco mil e oitosen-

tos e vinte reis ------------------------------------------------------------------------ 235.820

E por esta conta asima da reseita e despeza se fica deuendo ao tizoureiro Lionardo 

Jorge trinta e hum mil e duzentos reis de que eu Nuno Alvares carpinteiro fis estas contas 

como escriuão que sou da dita irmandade no dia en que se entregou a meza aos novos 

oficiais oie onze de abril de 651

+ Nuno Alvares”
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