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VESTIR E DESPIR A ARQUITECTURA: DESMONTAGEM E 
DISPERSÃO DE TALHA BARROCA NOS ALVORES DO 

SÉCULO XX, EM PORTUGAL
Sílvia Ferreira1

IHA/FCSH/NOVA

Resumo: O presente texto analisa a problemática dos restauros levados a cabo pela Direcção-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais no mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, em Portugal, e o seu impacto 
na dispersão e destruição da obra de talha da sua igreja. Empregando os critérios de restauro de Eugène 
Viollet-le-Duc (1814-1879), o nacionalismo do Estado Novo (1926-1974) português optou pela pureza de 
estilo dos edifícios, nomeadamente os medievais, expurgando-os das artes aplicadas.  
Palavras-chave: Portugal, mosteiro de Alcobaça, restauros, talha dourada, dispersão.

Abstract: This text analyses the restorations carried out by the Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, in the monastery of Santa Maria de Alcobaça in Portugal and their impact on the dispersal and 
destruction of the woodcarved altars of its church. Using the criteria of restoration of Eugène Viollet-le-Duc 
(1814-1879), the nationalism of the Portuguese Estado Novo (1926-1974) opted for the purity of style of the 
buildings, especially the medieval ones, expuging them of the applied arts.
Keywords: Portugal, monastry of Alcobaça, restoration, gilded woodcarving, dispersion.

1. INTRODUÇÃO
No período barroco, em Portugal, a retabulística de talha dourada desempenhou um papel fulcral na 

organização dos espaços arquitectónicos, marcando forte presença nos edifícios sacros, independentemente 
da sua periodização construtiva.  

A constante modernização das igrejas das ordens religiosas ditava a aquisição de retábulos e demais 
equipamentos litúrgicos, que se adequassem às imposições da doutrina e ao gosto do tempo. A renovação 
barroca dos interiores dos edifícios sacros, que teve o seu apogeu, em Portugal, entre os anos de 1680-1730, 
ditou o apeamento de muitas estruturas retabulares góticas e maneiristas, relegadas para a esfera do obso-
leto, em termos catequéticos e estilísticos. É assim que, muitos edifícios contruídos entre os séculos XIV 
e XVI, receberam novos retábulos concertados com as novas dinâmicas de pensamento católico, herdeiras 
das directrizes tridentinas, que as Constituições Sinodais das diversas dioceses do país fizeram desenvolver 
e que as Visitações impunham com força de lei.

Em virtude da extinção das ordens religiosas, em 1834, que determinou a saída imediata dos religiosos 
masculinos e que adiou a partida das suas congéneres femininas até à morte da última ocupante, foi gradual 
a degradação de muitos edifícios históricos dos religiosos, que os construíram e rechearam. Em finais do 

1 Bolseira de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com projecto intitulado “Presença, Memória e Diáspora. Destinos da 
arte da talha entre o Liberalismo e a actualidade” (SFRH/BPD/101835/2014), apoiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia com finan-
ciamento comparticipado pelo Fundo Social Europeu e por fundos nacionais do Ministério da Educação e da Ciência.
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século XIX e princípios do XX era avassaladora a quantidade de edifícios em mau estado de conservação, 
muitos deles tidos como símbolos na construção da identidade nacional, como, por exemplo, o mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, na Batalha, o de Santa Maria de Alcobaça ou o de Santa Maria de Belém. Os monu-
mentos a intervencionar serão aqueles considerados como emblemáticos de períodos da história da constru-
ção da nacionalidade. O Mosteiro de Santa Maria da Vitória simbolizava o triunfo sobre os castelhanos e o 
início de uma nova dinastia, a de Avis. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça estava ligado à conquista de 
Santarém aos mouros, por D. Afonso Henriques, a Sé de Lisboa representava mais um passo na reconquista 
do território ao mesmo povo, igualmente pelo primeiro rei de Portugal, enquanto o Mosteiro de Santa Maria 
de Belém transportava a mística dos tempos gloriosos dos descobrimentos marítimos.

A relevância patrimonial e afectiva destes e de outros edifícios históricos, e o correlativo estado de 
ruína que apresentavam, esteve na base da criação, em 1929, da Direcção-Geral de Edifícios e Monumentos 
Nacionais (DGEMN), com o objectivo imediato de efectuar levantamento do estado de conservação dos 
referidos imóveis para, num segundo momento, decidir como intervir em cada um particularmente2. 

O panorama era desolador na maior parte destes monumentos. Durante longo tempo votados ao aban-
dono e à desadequada utilização, a sua recuperação tornava-se, com o decorrer do tempo, cada vez mais 
difícil e, essencialmente, mais onerosa para o Estado.

Empregando os critérios de restauro de Eugène Viollet-le-Duc (1814-1879), o regime nacionalista 
do Estado Novo (1926-1974) português optou pelo critério do regresso à pureza de estilo dos edifícios em-
blemáticos da nação, nomeadamente os medievais. O quadro mental e ideológico do regime acarinhava a 
exaltação dos períodos gloriosos da pátria, da memória dos quais faziam parte os monumentos românicos 
e góticos.

A arquitetura, considerada como uma das belas-artes, sobrepunha-se a todas as outras, particularmen-
te às decorativas.  No decorrer destas acções, vários monumentos foram despojados do seu recheio: azule-
jos, estuques, talha, imaginária, foram removidos, deixando os espaços arquitectónicos despidos da pele que 
os revestiu, conservou e caracterizou.

2. O CASO EMBLEMÁTICO DO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA
A informação concreta referente aos critérios de apeamento e de direcionamento e recolocação ou 

alienação dos equipamentos móveis decorativos é escassa e encontra-se frequentemente dispersa em vários 
arquivos e fontes. Os documentos concernentes às obras que a DGEMN levou a cabo, essencialmente, entre 
os anos 30 e 60 do século XX, e que se encontram à guarda do arquivo da antiga instituição, apresentam-se 
lacónicos quanto aos processos específicos de remoção de altares de talha. Sabemos que o arquitecto res-
ponsável pelas obras, Baltasar de Castro, determinou o seu apeamento, mas que critérios ou singularidades 
inerentes à situação específica estiveram na base da sua preservação e local de recolocação ou, simplesmen-
te, da sua alienação, são questões para as quais não temos ainda resposta cabal. Genericamente, as interven-
ções da DGEMN suprimiram o estado de abandono e degradação a que muitos edifícios históricos tinham 
chegado, empregando equipas multidisciplinares, que abordavam as questões teóricas e técnicas relativas às 
acções de salvaguarda e restauro desses equipamentos. No caso das decisões da remoção de altares de talha 
e outros elementos decorativos considerados não consonantes em termos estilísticos com os edifícios onde 
foram erguidos, os casos multiplicam-se um pouco por todo o país. A divulgação de algumas destas inter-
venções foi feita pela DGEMN, através dos seus boletins, editados na esteira do trabalho que empreenderam 
de Norte a Sul do país, em edifícios e estruturas tão díspares quanto igrejas seculares e regulares, bem as-
sim como em conventos e mosteiros de antigas ordens religiosas, muralhas, castelos, palácios, entre outros 

2 NETO, M.J. (1999). A Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais e a Intervenção no Património Arquitectónico em Portugal (1929-
1999). Caminhos do Património. Lisboa: DGEMN e Livros Horizonte, pp. 23-27. 
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equipamentos3. Interessante e esclarecedora da acção da DGEMN é o texto 
do seu director geral, Henrique Gomes da Silva, que integra o número um 
do Boletim da mesma instituição, publicado em 19354.

Tomando como caso de estudo particular a igreja do antigo mostei-
ro de Alcobaça5 reconhece-se que o edifício se encontrava em assinalável 
estado de degradação e significativamente alterado relativamente à sua con-
cepção medieval. A obra mais faustosa era, como habitualmente em todos 
os templos, aquela da capela-mor. Esta estava preenchida com escultura e 
talha, executadas entre os séculos XVII e XVIII. As directrizes tridentinas 
e as Constituições Sinodais, daquelas decorrentes, proclamavam o reforço 
das devoções aos Santos, à Virgem Maria e o dogma da presença efectiva do 
corpo e sangue de Cristo no momento da Eucaristia. A glorificação implica-
va a sedução pelos sentidos, no caminho espiritual do crente. 

Esta visão não era já a de inícios do século XX que, em sintonia, com 
as práticas de restauro preconizadas por Eugène Viollet-le-Duc, visava a 
limpeza de toda e qualquer “excrescência” adicionada ao edifício primitivo.

Colocadas no segundo registo da capela-mor observavam-se oito es-
culturas de barro cozido, de vulto perfeito, assentes sobre peanhas. As es-
culturas, que representavam personagens emblemáticas da Ordem de Cister 
e da história da Igreja, enquadravam ao centro a imagem de Nossa Senhora 
da Assunção, que ascendia ao céu transportada por dois anjos adultos. Entre 
os anos de 1768-1771, no abadessado de Frei Manuel de Mendonça, decidiu-se incluir no conjunto um 
grande resplendor que aureolava um sacrário esférico de prata, de grandes dimensões. Superiormente foi 
colocada uma imagem de Nossa Senhora6. (Fig. 1) (Fig. 2).

Na cabeceira da igreja observa-se deambulatório semicircular, que acolhia oito capelas ao longo do 
mesmo. Através de descrições de época reconhece-se que algumas destas eram de talha dourada, tendo re-
presentações pictóricas emolduradas com o mesmo material. De igual forma, o transepto possuía em cada 
um dos lados, da Epístola e do Evangelho, duas capelas. Na parte Norte pontuavam as capelas de Nossa 
Senhora da Conceição, de talha dourada e de S. Sebastião, decorada com recorrência à mesma arte. Na parte 
Sul observavam-se aquelas do Cristo Redentor ou de S. Pedro, em talha dourada, com a inclusão das figuras 
de Cristo e dos doze Apóstolos, em escultura de vulto pleno, de barro cozido e a do transito de S. Bernardo, 
que conservou o seu conjunto escultórico. Nos topos do transepto observavam-se as capelas de S. Miguel 
Arcanjo e de Cristo Ressuscitado. (Fig. 3) (Fig. 4).

Quanto às naves da igreja, apresentavam quatro altares, dois em cada nave. Tanto estes altares, quan-
to os dois púlpitos que pontuavam na nave central, resultaram de intervenções quinhentistas, sendo que, 
naturalmente, foram substituídos ao longo do tempo por exemplares consonantes com o gosto de cada 
época.  Depois do terramoto de 1755, os primitivos altares foram apeados, tomando o seu lugar outros mais 

3 Direcção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais (1935-1966). “Boletins da Direcção-Geral dos Monumentos e Edifícios Nacionais”. 
Consultado 3/3/2018 [Documento de Internet disponível em http://dgemn-digital.wikidot.com/].

4 Texto onde refere como propósito da acção da DGEMN no Mosteiro de Alcobaça: “E esta obra impunha-se…dando a todos a certeza de que o 
nosso Património Artístico e Monumental vai sendo refeito dos atentados que contra êle foram cometidos nos séculos XVII e XVIII”, SILVA, 
H.G. (1935). “Igreja de Leça do Bailio”. Boletim da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Vol.º 1, p. 14.

5 Sobre as obras de restauro levadas a cabo pela DGEMN na igreja e sacristia do Mosteiro de Alcobaça, a partir de 1930, o estudo mais recente 
e completo deve-se a MARTINHO, A. (2014). Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Contributos para a história do restauro da Igreja e da 
Sacristia Nova (1850–1960). Alcobaça: Sinapsis Editores.

6 Os grandes sacrários esféricos foram utilizados em Portugal com maior constância a partir da década de trinta de 1700. Vários exemplares da 
zona de Lisboa atestam este gosto. Destacam-se neste elenco, os sacrários do altar de Nossa Senhora do Rosário na igreja de Santiago de Lisboa, 
aquele do altar-mor da igreja de Santa Maria de Loures, o da Igreja de N.ª S.ª da Oliveira, em Samora Correia e o  de N.ª S.ª da Encarnação, do 
lugar de Encarnação-Mafra. Sobre o impacto visual deste conjunto, veja-se a apreciação feita por CORREIA, V. (1931). Alcobaça. O retábulo 
da capela-mór. Coimbra: Imprensa da Universidade, pp. 6-7.

Fig. 1: Igreja do Mosteiro 
de Santa Maria de Alcobaça. 
Altar-mor antes do restauro 
da Direcção-Geral de Edifí-
cios e Monumentos Nacio-
nais. IHRU. SIPA. N.º IPA 

00004719. Foto 00500876 de 
Domingos Alvão.
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consentâneos com a estética do tempo. As suas invocações eram as 
seguintes: São Bernardo e Nossa Senhora do Rosário do lado do 
Evangelho e São Bento e São João Baptista do lado da Epístola. 
(1753-1756), sendo concluídos, mais tarde, durante o generalato de 
Frei Caetano de Sampaio (1762-1765)7.

Dois contratos de obra de talha destinada ao transepto da 
igreja, elucidam-nos sobre a vontade de permanente valorização e 
actualização estilística dos altares, por parte dos religiosos cister-
cienses. O primeiro, datado de 26 de Março de 1737, é celebra-
do no mosteiro de Nossa Senhora do Desterro, em Lisboa, entre o 
abade geral D. Nuno de Mascarenhas8 e Manuel da Costa Silva9, 
entalhador, morador ao pé da igreja do Paraíso, freguesia de Santa 
Engrácia. O ajuste notarial revela que:

[…]Por elle Reuerendissimo Abade e geral Dom Nuno 
Mascarenhas foi em minha prezensa e das testemunhas ao 
diante nomeadas que em o seu Real Mosteiro de Alcobassa 
em o cruzeiro de sua igreja tem sinco capellas as quaes quer 
mandar fazer de talha […] pella maneira seguinte a saber 
que fará as ditas sinco capellas todas de talha e de madeira 
de bordo executada sua obra na forma das duas capellas 
que se achão no mesmo cruzeiro as quaes siruirão como 
risco a estas […] as quaes capellas terão suas peanhas para 
nellas se colocarem Imagens de Santos10. 

Este contrato não se outorgou nesta data, pois para além de se 
encontrar incompleto e sem as assinaturas dos intervenientes, reco-
nhece-se a existência de outro semelhante, celebrado a 20 de Junho 
do mesmo ano de 1737, desta feita entre o padre João Nicolau vi-
sitador e procurador da ordem de S. Bernardo, com o mestre enta-
lhador José Gomes11. Acresce a informação neste ajuste legal do 
montante pago por cada altar: 700 mil réis e a data de entrega da 
obra, 15 de Abril de 1738. Uma das características interessantes 
neste contrato é a menção explícita à forma como se efectuariam os 
pagamentos e aos critérios dos mesmos: 

[…] recebeo elle dito Mestre Joze Gomes logo a quantia de 
trezentos mil reis que elle reverendissimo Padre frei João 
Nicolau lhe deo […] pelo poder que lhe fora concedido pelo 
mesmo seu reverendissimo padre D. Abade geral e esmoller 
mor a contribuir em o mês de junho a elle dito Mestre com 
setenta /fl. 93/ e dois mil reis per conta das tais capellas para 
as ferias dos offisiais que trabalharem na mesma forma em 

7 FIGUEIREDO, Frei M. et alii. (manuscrito depois de 1781). Memorias para a Historia dos capítulos geraes de Alcobaça. Biblioteca Nacional 
de Portugal, F. 1255 e CORREIA, V. (1931). Ob. cit., pp. 8-15.

8 Sobre o período de abadessado de D. Nuno de Mascarenhas veja-se: FIGUEIREDO, Frei M. et alii. (manuscrito depois de 1781). Ob. cit., fl. 99 
v.º e LOUREIRO J., PORTELA, M. (2017). Abades Perpétuos, Comendatários e Trienais da Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça e Gerais 
da Congregação. [S.L.]: Edição dos autores, p. 33.

9 Acerca do trajecto profissional deste entalhador veja-se: FERREIRA, S. “A retablística: presença e memória”, en SALDANHA. S. (ed.) (2010). 
Mosteiro de S. Vicente de Fora. Arte e História. Lisboa: Centro Cultural do Patriarcado de Lisboa, p. 293.

10 ANTT (Arquivo Nacional da Torre do Tombo), Cartório Notarial de Lisboa, Nº 3 (antigo N.º 11) Cx. 124, Lº 542, ff. 57v.ºe 58, Obrigação da obra 
de cinco retábulos para o Mosteiro de Alcobaça.

11 ANTT, Cartório Notarial de Lisboa, N.º 1 (antigo n.º 12A), Cx. 101, L.º 453, ff.  92-93. Obrigação da obra de cinco retábulos para o Mosteiro de 
Alcobaça.

Fig. 2: Capela-mor do Mosteiro de Santa 
Maria de Alcobaça depois das obras da 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monu-
mentos Nacionais. IHRU. SIPA. N.º 

IPA 00004719. Foto 00500958 de autor 
desconhecido.

Fig. 3: Igreja do Mosteiro de Alcobaça. 
Braço Sul do transepto. Altar da entrega 
das chaves a São Pedro e altar da Morte 
de São Bernardo. IHRU. SIPA. N.º IPA 
00004719. Foto 00500879 de Domin-

gos Alvão.
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o mês de Julho lhe dará outra tanta quantia de setenta e dois mil reis 
e nos mais meses sucessivos athe o mês de Março do anno que hade 
vir de mil setesentos e trinta e oito sera elle dito Reuerendissimo 
padre ou quem seu poder tiver obrigado a dar todo o dinheiro que 
for necessário a elle mestre para pagar as ferias a seus oficiais con-
forme a quantidade de oficiais que trabalharem na dita obra12. 

No final do texto do contrato referem ainda que, se no fim da obra, o 
dinheiro que o entalhador tiver recebido até ao momento fosse inferior ao 
acordado, de 700 mil reis por capela, o mosteiro seria obrigado a dar-lhe 
essa quantia por inteiro. 

Será logo a partir de 1930 que a intervenção de restauro da antiga 
DGEMN13 se ocupa em apear a decoração da capela-mor, começando por 
remover as estátuas de barro e o retábulo quinhentista, prosseguindo para 
o apeamento do grande sacrário de prata e respectivo resplendor e mais 
conjunto decorativo. Paralelamente, iniciam-se os trabalhos de remoção 
dos altares do deambulatório da cabeceira da igreja e daqueles do tran-
septo, onde estariam incluídos os encomendados em 1737 por D. Nuno de 
Mascarenhas, tendo como seu procurador, frei João Nicolau. Entre os anos 
de 1931 e 1933 remove-se quase toda a presença de arte posterior à datação 
do edificado medieval da igreja. Assim, retiram-se todos os altares de talha do deambulatório e do transepto, 
remove-se a talha dourada barroca do arco triunfal da capela-mor, apeia-se e desmonta-se o órgão na nave 
e as quatro capelas de pedra das naves laterais. Tal acção encontra-se justificada pelo responsável das obras 
desta intervenção, Baltazar de Castro14, ao afirmar, a 19 de Março de 1931, que “a restauração completa das 
capelas da abside é uma obra que se impõe pela discordância profunda que se nota entre os enxertos existen-
tes e o conjunto geral da capela-mor e deambulatório em restauro”15. Esta noção de que as artes decorativas 
do espaço eram aditamentos espúrios e discordantes com o espírito inicial de construção do edifício, será 
basilar no critério de intervenção levada a cabo pela DGEMN nesta obra. (Fig. 5).

Na continuidade das acções de apea-
mento e desmontagem destas estruturas, 
uma questão impunha-se: que destino dar às 
várias obras retiradas? Inicialmente foram 
sendo acomodadas nas próprias dependên-
cias do mosteiro, sendo sistematicamen-
te removidas de um espaço para outro, ao 
sabor da continuidade das intervenções. 
Certamente que, neste processo, algumas 
se perderam pela difícil manutenção e ina-
dequado armazenamento. No entanto, está 

12 Ibidem, ff. 92v.º-93. Sobre o percurso do mestre entalhador José Gomes conhece-se apenas uma referência a obra sua destinada ao altar de S. 
Francisco Xavier, sito na igreja do colégio jesuíta de Santo Antão, de Lisboa. António da Costa foi convocado, juntamente com o mestre ental-
hador João Vicente, para verem, medirem e avaliarem a obra de talha do mestre entalhador José Gomes, na capela de S. Francisco Xavier, do 
colégio de Santo Antão. Cf.  ANTT, Jesuítas, Cx 16, Mç. 53, Nº 40. Avaliação de obra de talha por José Gomes e João Vicente. Publicado por 
MARTINS, F. (1994). A Arquitectura dos Primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 1542-1759. Cronologia. Artistas. Espaços. Dissertação de 
Doutoramento em História da Arte. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 857.

13 Sobre a intervenção da DGEMN no mosteiro de Alcobaça, veja-se MOREIRA, S. (2006). As Intervenções da Direcção-Geral de Edifícios e 
Monumentos Nacionais: o caso do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça – Igreja, Claustro D. Dinis e dependências monásticas. Dissertação de 
Mestrado em Recuperação de Património Arquitectónico e Paisagístico. Évora: Universidade de Évora, PRATA, J.  (2011). As obras da DGEMN 
no Mosteiro de Alcobaça: 1929-1960. Dissertação de Mestrado em Estudos do Património. Lisboa: Universidade Aberta. 

14 “Biografia do arquitecto/engenheiro Baltasar de Castro”. Consultado 2/3/2018 [documento de internet disponível em http://www.monumentos.
gov.pt/Site/APP_PagesUser/Entity.aspx?id=fbb795b6-247b-402c-bd3a 9d03136c4d83].

15 Citado por MARTINHO, A. (2014). Ob., cit., p. 73.

Fig. 4: Vista das capelas do 
deambulatório da igreja do 

Mosteiro de Alcobaça. IHRU. 
SIPA. N.º IPA 00004719. Foto 
00500877 de Domingos Alvão.

Fig. 5: Altar de Santa Umbelina. Autor desconhecido. PT/AML-
SB/ABB/001213 (CML).
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documentada a cedência de várias peças à Comissão de Iniciativa e Turismo de Alcobaça, entre as quais 
figuravam os quatro altares das naves laterais, mais onze altares de talha dourada, certamente oriundos das 
capelas do deambulatório e do transepto. Pela documentação disponível sobre o tema, infere-se que a ideia 
seria criar um museu regional, que viria a expor todo este espólio. A ideia não passou disso mesmo, já que 
os ofícios trocados entre a Fazenda Pública, alertada para a situação de precaridade em que se encontravam 
acomodados os objectos, particularmente os altares, e o responsável pelas obras de restauro do Mosteiro, 
Baltazar de Castro, demonstram a inércia da Comissão de Iniciativa e do Turismo de Alcobaça em constituir 
o almejado museu regional. A informação veiculada à Fazenda Pública era de que a denominada Comissão 
não envidara os esforços necessários para o correcto armazenamento dos altares de talha, que se encontra-
vam já bastante fragmentados, com as suas peças amontoadas sem critério16.

3. CONCLUSÃO
A igreja do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, de monges cistercienses, cuja fundação remonta 

a tempos medievais, foi palco de múltiplas intervenções artísticas, destacando-se aquelas que ocorreram 
nos séculos XVII e XVIII. Em virtude do estado de degradação do edifício, principalmente como resultado 
do abandono do mesmo, na sequência da extinção das ordens religiosas, em 1834, é levada a cabo pela 
DGEMN uma campanha de restauro, iniciada em 1930. Esta intervenção pautou-se pelos critérios preconi-
zados por Eugène Viollet-le-Duc, o que implicou a remoção de alguns componentes artísticos introduzidos 
durante o século XVI (nomeadamente a colunata pétrea do altar-mor) e todos aqueles dos séculos XVII e 
XVIII, onde se incluíam os retábulos de talha dourada.

As implicações desta acção, que não previu qualquer adaptação das peças apeadas, quer em outros 
locais de culto, ou em museus, levou ao abandono destas estruturas e ao seu consequente desmantelamento, 
dispersão e perda. 

16 Ibidem, pp. 88-90.
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