
Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais

Anabela Viana Dias 

Julho de 2014 

Guimarães nos finais do século XIX: 
o monumento-estátua a D. Afonso Henriques 
(1882-1887) 

U
M

in
ho

|2
01

4
 A

na
be

la
 V

ia
na

 D
ia

s 
G

u
im

a
rã

e
s 

n
o

s 
fi

n
a

is
 d

o
 s

é
cu

lo
 X

IX
: 

o
 m

o
n

u
m

e
n

to
-e

st
á

tu
a

 a
 D

. 
A

fo
n

so
 H

e
n

ri
q

u
e

s 
(1

8
8

2
-1

8
8

7
) 



Trabalho realizado sob a orientação da
Professora Doutora Maria de Fátima da 
Cunha Moura Ferreira  

Universidade do Minho
Instituto de Ciências Sociais

Anabela Viana Dias 

Julho de 2014 

Dissertação de Mestrado 
Mestrado em História 

Guimarães nos finais do século XIX: 
o monumento-estátua a D. Afonso Henriques 
(1882-1887) 





 
 
 

iii 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar deixo o meu especial agradecimento à Professora Doutora Fátima Moura 

Ferreira pela sua orientação, coordenação, apoio, força e disponibilidade, para além da 

aprendizagem adquirida derivada da sua grande experiência e conhecimentos. Gostaria de referir 

que a minha admiração e respeito já vem da época da licenciatura, tendo sido um prazer ter tido 

o seu apoio na concretização deste projeto. 

Ressalto também o meu agradecimento à Dr.ª Isabel Fernandes, na altura diretora do Museu 

de Alberto Sampaio pela sua receção e disponibilidade ao longo do estágio e à Drª Maria José de 

Queirós Meireles pela sua coordenação e orientação.  

O meu agradecimento à Márcia Oliveira pela sua disponibilidade e apoio na revisão deste 

trabalho. Sem dúvida um auxílio excecional.  

De seguida agradeço aos meus pais, porque sem o apoio e amor incondicional deles não 

teria sido possível.  

Termino, com o especial agradecimento ao meu marido, Pedro Araújo, pela paciência, pelo 

carinho, pela compreensão, pelo encorajamento e pelo apoio efetivo na investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

iv 
 

 

 

 

folha m bnco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

v 
 

Resumo 

 

Guimarães nos finais do século XIX: o monumento-estátua a D. Afonso Henriques 

(1882-1887) 

 

O projeto de investigação enquadra-se no curso do 2º Ciclo de Mestrado em História. Consta 

de duas partes: uma experiencia de estágio, desenvolvida no museu de Alberto Sampaio e um 

projeto de investigação centrado sobre os processos de construção da memória histórica, 

nacional e local, partindo de um estudo de caso a reconstrução do processo de edificação da 

estátua de Afonso Henriques de Soares dos Reis, nos finais de Oitocentos. Antes, porém, faz-se 

o enquadramento do projeto no quadro das comemorações dos 900 anos do nascimento de 

Afonso Henriques.  

Inúmeros estudos evidenciam a importância da memória histórica nos processos de 

construção da identidade nacional e local. As comemorações e a edificação de monumentos 

correspondem a momentos altos desses programas, no âmbito do ciclo comemorativo português 

(1880 – 1900).   

A base deste trabalho prende-se com a reconstituição do processo de implantação do 

monumento-estátua ao rei símbolo da nacionalidade: desde os promotores e os protagonistas do 

projeto até à sua concretização. 
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Abstract 

 

Guimarães in the nineteenth century: the monument-statue of D. Afonso  

Henriques (1882-1887) 

 

The investigation project fits in the 2nd cycle of the master degree in history. It consists of two 

parts: the first one is about an internship experience developed on the Alberto Sampaio museum 

and the other one is a project investigation focused on the construction processes of historical 

memory, national and local, starting with a case study, the reconstruction of the building process 

of the Afonso Henriques de Soares do Reis statue in the late nineteen century. Before that, 

however, the framework of the project within the celebrations board of the 900 years of the 

Afonso Henriques’s birth is done.  

Several studies show the importance of the historical memory in the construction processes of 

national and local identity. The celebrations and the edification of monuments represent 

highlights of these programs under the Portuguese commemorative cycle (1880-1900). 

The basis of this work is related to the reproduction of the deployment process of memorial-

statue to King symbol of nationality: from promoters and protagonists of the project until its 

completion. 
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Capítulo1 - Apresentação: Estado da Arte 

 

O estudo que se apresenta faz parte do projeto que desenvolvemos no Museu Alberto 

Sampaio1 (doravante identificado pela sigla MAS), no ano letivo de 2009. É de salientar que 

neste ano tiveram lugar as comemorações dos 900 anos do nascimento do rei fundador, 

iniciativa impulsionadora para a elaboração deste projeto de investigação. Reitera-se que o 

programa comemorativo2 intitulado 900 anos 900 horas é da responsabilidade da Câmara 

Municipal de Guimarães, o qual celebra a figura do rei nas mais variadas formas, demonstrando 

que o fundador da nacionalidade portuguesa continua a fazer parte do quotidiano dos 

vimaranenses.  

Antes de entrarmos na apresentação das linhas orientadores que sustentam este trabalho de 

investigação, torna-se pertinente expor de forma sintética o programa das comemorações de 

2009. O objetivo central deste programa prendeu-se com a abordagem da figura histórica de 

Afonso Henriques, numa perspetiva contemporânea, de forma a perceber como a imagem do 

monarca é encarada pelos jovens vimaranenses, e paralelamente compreender o lugar que o rei 

ocupa nas mais variadas áreas como a música, o teatro ou artes plásticas atuais. A originalidade 

deste programa residiu no facto de ser concebido e dedicado aos vimaranenses, envolvendo 

assim as várias instituições públicas da cidade de Guimarães desde a Biblioteca Municipal Raul 

Brandão, o Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, a Sociedade Martins Sarmento, o Museu de 

Alberto Sampaio e até ao Paço dos Duques de Bragança. Cada instituição contribuiu para as 

celebrações e função dos seus objetivos. O Museu de Alberto Sampaio inaugurou as 

comemorações com um cortejo cívico constituído por crianças da cidade representando as 

diferentes etapas da vida do fundador da nacionalidade portuguesa. Iniciativa que 

simultaneamente envolveu a população. Para além, da exposição na Muralha de Guimarães 

composta por imagens nascidas da criatividade de 900 crianças vimaranenses, resultantes de 

uma atividade de expressão plástica promovida, dando a conhecer o modo como as crianças 

                                                           
1 O Museu de Alberto Sampaio é um museu estatal, dependente do Instituto Português de Museus. Foi criado em 1928, para albergar o espólio 

de extintas instituições religiosas locais então na posse do Estado, tendo sido aberto ao público em 1931. Situa-se no Centro Histórico de 

Guimarães e está instalado em edifícios de valor histórico e artístico que pertenceram à Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, e que se 

desenvolvem em torno de um belíssimo claustro. O programa museográfico atual data, no essencial, dos anos 60. Estão expostas valiosas 

coleções de arte antiga, em que avulta o legado dos séculos XIV, XV, e XVI, e cuja peça de maior significado histórico é o loudel do rei D. João I 

(séc. XIV). Um dos tratos mais característicos do Museu é a harmonia entre as peças e os espaços em que são apresentadas. A escolha de 

Alberto Sampaio como patrono do Museu constituiu uma homenagem aquele historiador vimaranense, que se dedicou sobretudo à história 

regional (1841 - 1908).O acervo do Museu de Alberto Sampaio é diversificado, mas coerente na sua diversidade e homogéneo na qualidade. É 

constituído pelas seguintes coleções: Ourivesaria, pintura, escultura, talha, têxteis, cerâmica, azulejaria. Cf. www.geira.pt consultado em 24 de 

agosto de 2014.  
2Consultar o programa comemorativo dos 900 anos do nascimento de D. Afonso Henriques elaborado pela Câmara Municipal de Guimarães.  
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retratam a imagem do rei. O Arquivo Municipal Alfredo Pimenta promoveu uma exposição 

denominada «Afonso Henriques: o Dux que se fez Rei», com o objetivo de apresentar a faceta de 

político do rei fundador, para além da imagem de lutador, que conquista e alarga o território. No 

mesmo dia a Biblioteca Municipal Raúl Brandão inaugurou mais uma exposição denominada 

«Heróis e Mitos da Idade Média». A intenção desta iniciativa era revelar que durante um período 

marcado por dificuldades, também houve lugar a grandes criações e obras de excelência. A 

Sociedade Martins Sarmento apresentou a 23 de Junho a exposição «Os Rostos de Afonso 

Henriques», que expõe 23 imagens de rostos do rei fundador produzidos desde o século XII/XIII 

até ao século XXI. A representação do rosto do monarca varia muito em função da época 

histórica em que é reproduzido, aumentando o número de imagens representacionais a partir 

dos finais de Oitocentos, período em que emerge a ideia de se construir uma estátua em 

homenagem ao rei em Guimarães. A Câmara Municipal organizou um Torneio Medieval 

interpretado pela Companhia Legend (ESP) e Espada Lusitana (POR), no Castelo e no Campo de 

S. Mamede. O propósito desta atividade era recriar o torneio em honra do nascimento de Afonso 

Henriques que o pai, o conde D. Henrique, organizou na época, convidando os melhores 

cavaleiros de toda a Hispânica. Em 24 de Junho foi inaugurada no Centro Cultural Vila Flor a 

«Exposição Iconográfica D. Afonso» que tem como objetivo compreender o lugar único que o rei 

ocupa ainda hoje no imaginário dos portugueses, em particular, dos vimaranenses. As 

comemorações atingiram o seu auge com a presença do Senhor Presidente da República Aníbal 

Cavaco Silva, no dia 24 de Junho, a quem foi confiada a Medalha de Ouro do município, 

atribuída a Afonso Henriques. Cavaco Silva ainda visitou o Paço do Duque de Bragança, onde 

assistiu à inauguração da exposição «Paços dos Duques: 50 anos de residência de Presidentes», 

seguida do lançamento do selo comemorativo dos 900 anos do nascimento de D. Afonso 

Henriques3.  

Após esta breve alusão ao programa comemorativo, vamos apresentar a conceção como se 

estruturou o nosso trabalho de investigação. 

Segundo a ideia inicial, o projeto desenvolvia-se em duas frentes. De uma banda, a realização 

de um estágio no Serviço Educativo da instituição que permitisse aprofundar competências 

profissionais em espaço metodológico, na sequência de uma experiência semelhante que tinha 

desenvolvido no passado recente4. De outra banda, a realização de uma investigação sobre o 

movimento que esteve na origem da edificação da estátua de Afonso Henriques. O objetivo 

                                                           
3 Consultar o programa comemorativo dos 900 anos do nascimento de D. Afonso Henriques elaborada pela Câmara Municipal de Guimarães.  
4 No período entre Maio de 2005 e Junho de 2006 (um ano) integrei o Programa Cultura e Emprego, realizado no Museu dos Biscainhos (Braga).  
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primeiro da investigação consistia em levantar documentação da época, passível de alimentar a 

produção de material pedagógico a ser utilizado em ateliers futuros a desenvolver sobre a 

temática pelo Serviço Educativo da instituição. Tratava-se assim de uma investigação orientada, 

centrada na revisão crítica da bibliografia da especialidade sobre o tema e na revisitação dos 

respetivos fundos documentais, e que congregava o apoio da direção do museu pelo interesse 

da matéria junto a um segmento privilegiado do público da instituição: a população escolar5.  

Por razões logísticas, a instituição teve necessidade de reconfigurar o estágio. O novo 

programa traduziu-se num estágio a desenvolver nas diversas valências da instituição, 

nomeadamente na área da Gestão de Coleções Museológicas6, sob a orientação da Dr.ª Maria 

José de Queirós Meireles, com a execução dos seguintes trabalhos: estudo, acompanhamento 

da conceção e montagem da exposição sobre D. Afonso Henriques, com peças em ferro forjado 

da autoria do ferreiro vimaranense Gaspar Carreira e integrada nas Comemorações dos 900 

anos de D. Afonso Henriques e a reorganização e inventário das Coleções de Desenho e de 

Gravura do MAS (ver anexo 1 – Certificado de Estágio do Museu de Alberto de Sampaio). 

Foi assim necessário reformular o projeto inicial. Este passou a constar de uma experiência 

de estágio multifacetada num espaço museológico, completada pela realização de um trabalho 

de investigação sobre o tema assinalado. 

O estágio realizado, num total de 315 horas, constitui um importante espaço de 

aprendizagem das técnicas de investigação no estudo das coleções (inventariação); 

aprofundamento das competências metodológicas no domínio museológico; na conceção dos 

projetos e iniciativas promovidas pelo Serviço Educativo, com repercussões em termos de 

mercado de trabalho.  

Para além, da orientação da Dr.ª Maria José de Queirós Meireles, é de destacar o papel de 

apoio no desenvolvimento do estágio pela Diretora na altura da instituição, Dr.ª Isabel 

Fernandes, tendo sido fundamental para sua concretização.  

Foi possível centrar-nos, então, no trabalho de pesquisa, de acordo com o delineamento 

fixado – em breve, interrompido, por termos começado a trabalhar, razões que explicam o 

tempo dilatado de conclusão do trabalho que hoje se apresenta. 

                                                           
5 O Serviço Educativo do MAS assegura a relação entre o Museu e a comunidade escolar através da realização de diferentes atividades. Neste 
sentido, ressalva-se que são responsáveis por oficinas de ocupação de tempos livres no período de férias escolares e contam com uma 
população numerosa. As atividades desenvolvidas destinam-se a todos os graus de ensino, do pré-primário à pós-graduação universitária e atingiu 
em 1997 6.500 alunos visitantes.  
6 O Gabinete de Gestão de Coleções assegura a correta salvaguarda das coleções do museu, responsável pela gestão, conservação, inventariação 
e estudo das peças e compete-lhe colaborar na preparação de exposições.  
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Dois grandes objetivos presidiam à investigação. O primeiro consistia na revisão da 

bibliografia de referência sobre o tema, internacional e nacional, com o fim de enquadrarmos o 

estudo de caso nas suas grandes linhas de análise. O segundo objetivo prendia-se com a 

revisitação do «processo da estátua de D. Afonso Henriques», reproduzindo a designação do 

núcleo documental alojado no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (doravante designado de 

AMAP), em Guimarães. Tratava-se de explorar mais detalhadamente a ideia da construção de 

um monumento em Guimarães, conhecer os seus promotores, financiadores e o impacto da 

iniciativa sobre a cidade, a comunidade, para além do papel esperado das elites locais (e não só) 

neste processo. Ao mesmo tempo, conhecer as reações do empreendimento no plano local e 

distrital, através da exploração de alguns títulos de jornais mais representativos de Guimarães e 

de Braga, indo ao encontro da ideia original de elaborar um anexo documental. E neste ponto 

reside a originalidade do nosso trabalho: a reconstituição exaustiva do processo em estudo, 

permitiu ir mais longe relativamente ao registo fixado pelo estudo de Manuel Alves Oliveira 

(erudito local) intitulado «Centenário de uma Estátua e a sua História», publicado no Boletim de 

Trabalhos Históricos e conhecer, sobretudo, esclarecer dimensões menos exploradas.  

Cumpre salientar o quanto este trabalho é tributário dos estudos de especialidade que nos 

devolvem as motivações mais profundas deste empreendimento. Concretamente, os estudos 

sobre a memória e a história e suas relações. Entre os autores de referência salientam-se o 

sociólogo Maurice Halbwachs (1877-1845), responsável pelos estudos pioneiros sobre a 

memória, nas suas diferentes aceções: memória individual, memória social e memória histórica. 

Este sociólogo, discípulo de Émile Durkheim, realçou nos seus trabalhos, a importância da 

memória social, compondo uma espécie de «sociologia da memória coletiva»7. Os indivíduos 

fazem parte de diferentes grupos sociais desde a família, a escola, o trabalho, entre outros. É, 

precisamente através destes grupos que adquirem, localizam e evocam as suas memórias, e 

pelo facto de pertencerem aos mesmos grupos adotam o mesmo passado8. 

 Nos anos 80 do século XX, a historiografia francesa e internacional explora intensamente 

esta temática, a partir dos estudos do historiador francês, Pierre Nora9, e do seu livro Les Lieux 

de mémoire, que evidenciam a importância da comemoração e dos ritos comemorativos na 

produção de memória histórica. Este autor introduziu o conceito de «lugares de memória», 

                                                           
7Consultar sobre o assunto as seguintes obras Maurice Halbwachs, Les quadres sociaux de la mémoire (Paris: Librairie Félix Alcan, s.d.) e 
Maurice Halbwachs, La memóire collective (Paris: Les Presses universitaires de France, 1950). 
8 José Manuel Sobral, «Memória e Identidade nacional: considerações de carácter geral e o caso português», em Nação e Estado Entre o global e 
o local, ed. Manuel Carlos Silva (Porto: Edições Afrontamento, 1999), 28.  
9Consultar a obra de Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, (Paris: Gallimard, 1984-1992). 
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versando sobre a diferença entre a memória e a história. Seguiram-se outros trabalhos que se 

destacam: The Invention of Tradition de Eric Hosbsbawm e Terence Ranger (1983), e Memória, 

Esquecimento, Silêncio e Identidade Social de Michael Pollack10 (1989 ano da tradução para 

português). No ano de 1986, Jacques Le Goff11, com a obra História e Memória, que aborda 

pontos fundamentais da relação da história com a memória, a construção da memória, entre 

outros pontos.  

Vale a pena fixarmos alguns dos conceitos centrais que presidiram à nossa investigação, 

como sejam o da memória individual, social, coletiva, histórica, nacional, local, comemoração, 

monumentos e estatuária.  

 Podemos começar por invocar o papel de relevância que a memória desempenha nas 

sociedades, pela capacidade de rememoração, preservação e perpetuação do legado histórico às 

gerações presentes e às vindouras. Sendo assim, a memória traduz-se num processo de 

reconstrução e representação do passado elaborado no presente, e não se resume a uma mera 

lembrança do passado.  

 

      Memória Individual 

 

Quando estamos a falar de memória reportámo-nos, num primeiro momento, a capacidade 

humana de conservar e reproduzir ideias e noções, ou seja, à memória individual que deriva da 

memória íntima de cada indivíduo – recordações pessoais. Trata-se de uma memória subjetiva e 

única, sujeita a distorções históricas e temporais e espaciais, construída por várias memórias 

desde de pessoais, familiares, nacionais, entre outras. Neste sentido, a memória individual só 

existe a partir de um quadro social de comunicação. 

 

 

 

 

                                                           
10 1989 ano da tradução da obra para português.  
11Consultar a obra de Jacques Le Goff, História e Memória, (Lisboa: Edições 70, 2000). 
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Memória social e coletiva 

 

No entanto, a memória deve ser entendida como um fenómeno coletivo e social, visto que é 

construída coletivamente, estando sujeita a mudanças constantes. É de realçar, que são vários 

os investigadores que defendem o caráter social da memória, em particular, o investigador 

Maurice Halbwachs, que sustenta a ideia que a memória individual existe a partir da coletiva, 

uma vez que é uma construção social. Os indivíduos fazem parte de diferentes grupos sociais 

desde a família, a escola, o trabalho, entre outros. É, precisamente através destes grupos que 

adquirem, localizam e evocam as suas memórias, e pelo facto de pertencerem aos mesmos 

grupos adotam o mesmo passado12. Recordemos que a memória coletiva resulta de um processo 

de reprodução e de conservação intencional, uma vez que não deriva de uma forma cumulativa, 

linear e espontânea.    

 

Memória histórica 

 

A memória histórica desempenha nas sociedades um papel relevante pelo seu potencial de 

rememoração, preservação e perpetuação do legado histórico às gerações presentes e às 

vindouras. Como se sabe, a memória histórica consiste num processo de reconstrução e de 

representação do passado, elaborado a partir do presente. A memória histórica «fixa e transmite 

um saber “exterior” à vivência dos grupos sociais, de acordo com regras e exigências 

engendradas racionalmente que estão para além da tradição vivida»13. De acordo com a ideia de 

Maurice Halbwachs, reproduzida na obra de Fernando Catroga Memória, História e 

Historiografia, «memória histórica é um produto artificial, com uma linguagem prosaica e 

ensinável, destinado ao desempenho de papéis sociais úteis»14.  

A memória histórica apresenta-se como um processo complexo, uma vez que reconhece, 

descreve, reconhece, evoca, regista e comemora. A memória histórica permite, num primeiro 

momento, reconhecer (perceção), ou seja, identificar alguém ou algum acontecimento, depois 

                                                           
12Sobral, «Memória e Identidade Nacional…», 28. 
13Sérgio Campos Matos, Historiografia e Memória Nacional 1846-1898 (Lisboa: Edições Colibri, 1992), 56. 
14Fernando Catroga, Memória, História e Historiografia (Coimbra: Quarteto Editora, 2001), 39. 
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permite evocar por associação, evidenciando assim a importância do registo (isto é, a sua 

materialização) e da comemoração como meio de atualizar e difundir, ou seja, comunica 

(exteriorização)15. A construção da memória histórica é atravessada por critérios de 

hierarquização: os acontecimentos e as individualidades que são destacados têm a ver com as 

preocupações e os interesses do presente em relação a outros, conforme os propósitos vigentes. 

Daí, os especialistas sublinharem que a memória está sujeita a um «processo sempre em 

revisão, sendo reatualizado em cada presente»16. E concluírem que a memória histórica não é 

estática, porque dependente dos contextos que a produzem e promovem, de acordo com 

objetivos políticos17.   

Lembrança e esquecimento são dois pares contidos no conceito da memória histórica. A 

operação de lembrança implica uma seleção dos atributos e das qualidades a enaltecer, uma 

seleção das figuras tidas como símbolos ou heróis nacionais, que atuam como força 

aglutinadora dos valores e princípios reputados como emblemáticos do país18.  

 

Memória nacional e local 

 

A memória nacional decorre da experiência de vida de um espaço determinado como nação, 

resultante da produção intencional de um passado distinguido como memória19. Nação é «uma 

população humana específica, que partilha mitos e memórias, uma cultura pública de massas, 

um solo pátrio identificado, uma unidade económica e direitos e deveres iguais para todos os 

membros»20. Sendo assim, o principal significado da nação reside na dimensão política, ou seja, 

é composta por um conjunto de cidadãos, em que o poder coletivo forma um estado. A 

instauração do regime liberal altera a relação dos cidadãos com o rei, uma vez que a sua 

fundamentação se apoia em fatores históricos, políticos, geográficos, étnicos, culturais, entre 

outros. É nesta conjuntura que se despoleta variados mecanismos de incorporação da nação, 

tais como: a existência de um único sistema legislativo e de tribunais, de um único sistema de 

política fiscal, a construção de um sistema unificado de transportes e comunicações, a existência 

                                                           
15 James Fentress e Chris Wickham, Memória Social – Novas Perspectivas sobre o passado (Lisboa: Teorema, 1992), 42. 
16Sobral, Memória e Identidade nacional…, 32. 
17 Catroga, Memória…, 16. 
18 Sobral, Memória e Identidade Nacional…, 31. 
19Sobral, Memória e Identidade Nacional…, 32. 
20Anthony D. Smith, Nações e Nacionalismo numa era global (Oeiras: Celta Editora, 1999), 50. 
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de um aparelho administrativo, a formação dos quadros profissionais e de pessoal especializado 

para as principais instituições administrativas e a criação de instituições militares. E, 

posteriormente criam-se medidas de apoio social, proteção ao trabalho, seguros, saúde e 

educação. Com efeito, paralelamente, a estes processos cresce uma forte consciência nacional, 

o que verifica através da preservação e transmissão de memórias, símbolos e mitos comuns à 

sociedade. Neste sentido, desenvolvem-se processos com a finalidade de formar e unir a 

comunidade: a educação pública, os meios de comunicação e as comemorações.  

Recordemos que o propósito deste trabalho é o caso de Guimarães, e torna-se pertinente 

abordar a memória local. As cidades criam os seus símbolos e memórias através dos 

monumentos, lugares de referência e identidades repletos de história, de mensagens e de 

realidades. Há uma clara relação entre a identidade e o lugar, uma vez que o território define a 

ligação dos indivíduos a um determinado espaço, e por consequência, a uma coletividade. 

 

As comemorações 

 

No advento da época contemporânea, as comemorações são uma das principais formas da 

construção da memória coletiva. Estamos a falar de um fenómeno comum que abrange todas as 

sociedades, que procuram através da celebração dos grandes homens e de acontecimentos 

reputados como marcantes do processo histórico, contribuir para reforçar os sentimentos de 

coesão nacional, e, desta forma, salvaguardar potenciais ameaças dos tempos futuros21. 

As rápidas transformações ocorridas e a modificação nas sociedades industriais e pós-

industriais levam à rutura com o passado e há necessidade constante de reencontrar o elo de 

continuidade e da rememoração através das comemorações. Sendo assim, as celebrações 

comemorativas tornam o passado presente e perpetuam no futuro22.  

É de salientar que na Europa as comemorações são promovidas, principalmente, pelo próprio 

Estado e centradas através dos serviços de dimensão pública, com o propósito de promover a 

afirmação da identidade e memória nacionais, a legitimação do poder e a preservação da 

                                                           
21João, Memória e Império…, 11 e Catroga, Fernando, Memória…,61. 
22João, Memória e Império…,12. 
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singularidade do país. Os alicerces das práticas comemorativas assentam no contexto da 

Revolução Francesa com o objetivo de afirmação da identidade nacional. Os revolucionários 

procuram, assim, preservar a memória dos acontecimentos que levam ao termo do Antigo 

Regime, simbolizados pela emblemática tomada da Bastilha, e ao mesmo tempo, pretendem 

proteger o regime instaurado e forma cidadãos capazes de se identificarem com os novos 

valores laicos que aspiram aplicar a toda a sociedade23. No caso português, a implantação do 

regime liberal em 1820 conduz o estado a manter uma ligação com o povo, uma vez que 

depende da participação do cidadão comum. No entanto, só nos finais de Oitocentos é que se 

regista um grande investimento nas cerimónias comemorativas.  

As comemorações funcionam como uma forma de exaltação e valorização dos valores e 

símbolos da comunidade. Tendo em conta o universalismo dos valores de uma sociedade, as 

comemorações procuram na “rememoração” dos acontecimentos passados significado para a 

consolidação do presente. O que interessa comemorar é a grandeza da nação e do seu povo, 

como os grandes homens e os grandes acontecimentos, pois o que está em causa é a 

celebração «de uma grandeza que os indivíduos só podem realizar através do sentimento de 

pertença a uma entidade coletiva – Nação, Civilização, Humanidade – que os transcende e lhes 

pode fornecer tanto a sua identidade como o sentido de continuidade»24.  

Os rituais comemorativos procuram alcançar o consenso e as bases da concórdia, criar um 

movimento de solidariedade em torno do sentimento nacional, sendo que os fins confluem na 

ideia da construção do estado-nação, da pátria e de patriotismo. No entanto, as comemorações 

não são imunes aos contextos culturais de cada época, tendo em conta os interesses e os 

propósitos iminentes, sendo assim o passado é selecionado e utilizado em função do que se 

pretende comemorar.  

As comemorações assumem um carácter duplo: cívico e nacional. O carácter cívico desponta 

na demarcação em relação às festas religiosas e, assim, determina o cunho laico e nacional, 

uma vez que o objeto de manifestação é a própria nação e ambiciona uma identificação de todos 

os cidadãos com os acontecimentos celebrados. O ato comemorativo resulta da evocação de 

                                                           
23João, Memória e Império…,13-14. 
24João, Memória e Império…, 643.  
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grandes acontecimentos, de grandes homens, datas importantes e de lugares marcantes com 

importância reconhecida25.  

A nível interno a intenção das comemorações é que a população se identifique com os seus 

símbolos, fundadores, os grandes acontecimentos, os heróis rememorados e criem uma 

identidade comum, enquanto que a nível externo o objetivo prende-se com a demarcação da 

singularidade do país e a manifestação que a nação se encontra numa fase de progresso e com 

uma estrutura sólida26.  

Vale a pena registar que as celebrações comemorativas apresentam duas dimensões, uma 

mais restrita que envolve diretamente os interessados, ou seja, os promotores das iniciativas e 

outra mais alargada que tem como fim o público a quem se destinam as comemorações. 

Segundo o historiador Fernando Catroga as comemorações assumem-se como «autênticas 

lições móveis de história»27. Com efeito, as comemorações através da repetição e da 

regularidade conduzem a continuidade histórica das nações, contradizendo o esquecimento da 

história coletiva, e permitem a produção ou reprodução de uma nova memória28. 

 

Os monumentos e a estatuária  

 

Os monumentos ocupam um lugar de destaque a par das comemorações na representação 

do passado. Sendo assim, é possível inferir que a memória não se desenvolve no interior dos 

indivíduos sem suportes materiais sociais e simbólicos, tal como sublinha o historiador Fernando 

Catroga: «Não há representação memorial sem traços»29.  

 Entre 1880 e 1960 regista-se uma notável construção de monumentos resultante da 

realização dos centenários. Neste sentido, é de realçar a importância da estatuária na 

representação de figuras emblemáticas da história, não sendo a única, a par de edifícios e 

padrões30. Todavia, ressalta-se que desde da década de 60 do século XIX que se levanta 

estátuas, evocando figuras políticas, históricas associadas à gesta das Descobertas e à 

                                                           
25 João, Memória e Império…, 706. 
26 João, Memória e Império…, 13-14. 
27Fernando Catroga, «Ritualizações da História», em História da História em Portugal Século XIX-XX, org. Luís Reis Torgal e J. Maria Amado 
Mendes (Lisboa: Temas e Debates, 1998), 223.  
28 Catroga, Ritualizações…, 224.  
29 Catroga, Memória…, 42.  
30 João, Memória e Império…, 395. 
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Revolução Liberal31. Populariza-se, no entanto, em meados de Oitocentos, a construção de 

monumentos, erguendo-se estátuas em memória dos reis e dos «grandes homens», que 

rememoram e comemoram a história32. Regista-se que a edificação de monumentos pretende 

contribuir para a construção da «memória da nação», daí a escolha de determinadas figuras 

emblemáticas e momentos da história nacional, auxiliando no processo de legitimação do estado 

nacional e no apelo à consciência cívica da sociedade. 

É, em Paris que o fenómeno despoleta, e acaba por influenciar outras cidades francesas e o 

resto da Europa, sendo que Portugal não fica alheio a esta propagação comemorativa. Em 

Lisboa (capital) é erguido um monumento a Camões (1860-1867) e no Porto ao Infante D. 

Henrique (1894-1900), sendo que é neste contexto comemorativista que se propaga a ideia de 

se levantar monumentos em memória dos «grandes homens». Regista-se, que a estátua do 

poeta se destaca pelo seu valor simbólico e ganha projeção para além da esfera política. 

Justifica-se referir que o termo «monumento» deriva da raiz «nem» que se relaciona com 

uma das funções nucleares da consciência, a memória. Portanto, o monumento constitui um 

traço do passado, que revive e desencadeia sentimentos de partilha comunitária33.  

Com efeito, a construção de monumentos relaciona-se com a invocação da consciência 

histórica, e desta forma, contribui para a memorização do passado. Os monumentos estimulam 

e envolvem diretamente as populações, uma vez que passam a fazer parte da produção social 

da organização do espaço urbano.  

A iniciativa de se erguer um monumento prende-se com a evocação e celebração de algum 

acontecimento ou individualidade que exprime «um sentido elevado, grandioso e solene»34. Esta 

evocação relaciona-se com a construção da nação, reforçando a identidade, sendo, sobretudo, 

nos momentos de crise que mais emergem.   

Vale a pena registar que as estátuas não se destinam simplesmente a embelezarem os 

espaços urbanos. Com efeito, as estátuas tal como as esculturas e os edifícios atribuem 

centralidade e importância a um local, pelo seu significado monumental e artístico, traduzindo e 

reproduzindo as referências identitárias da população. A disposição dos monumentos altera a 

                                                           
31 Fernando Catroga, «A Militância Laica e a Descristianização da Morte em Portugal 1865-1911», (tese de Doutoramento em Letras, Coimbra, 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1988), 988.  
32 Isabel M. Martins Moreira, Museus e monumentos em Portugal 1772-1974, (Lisboa: Universidade Aberta, 1989), 96. 
33 João, Memória e Império…, 309. 
34 Catroga, Ritualizações…, 309-310.  
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organização estabelecida nos lugares, levando à regeneração urbana, uma vez que são evidentes 

as potencialidades culturais, sociais e o crescimento do espaço público. Neste sentido, conclui-

se que as estátuas invocam a memória coletiva, recordações e vivências do passado com o 

objetivo de criar um espaço público simbólico35.  

Afigura-se relevante afirmar que os monumentos são considerados um «bem-comum», para 

além da homenagem que englobam, representam um conjunto de ideias, acontecimentos 

dedicados aos homens e, também são simultaneamente obras de caráter artístico com uma 

intenção decorativa. 

Através da estatuária os heróis, os reis, os «grandes homens» continuam vivos e produzem 

história, ou seja, continuam a dar sentido e ajudam a interpretar a realidade presente. 

 

A formação da identidade portuguesa  

 

O processo de formação da identidade portuguesa remonta ao período medieval, uma vez 

que apresenta características próprias, tais como o nome da entidade e dos habitantes, a 

existência de uma língua e de um território delimitado, surgindo as primeiras demonstrações de 

identificação com esse coletivo. Regista-se que a partir do século XVI as elites intelectuais 

produzem narrações sobre a entidade, estudam e codificam a língua, divulgam mitos de 

ascendência, ou seja, nesta época já se começa a falar de nação ou pátria para denominar a 

entidade portuguesa36. 

A formação da identidade nacional estrutura-se tendo em conta fatores internos e externos, 

distinguindo o que é ser português de estrangeiro37. 

É no século XIX que se incrementa meios de construção da identidade nacional produzidos 

por uma minoria. Neste processo de legitimação da nação e da consolidação identitária, o 

Estado assume-se como o principal interveniente que impulsiona o sistema educativo, a 

                                                           
35 José Guilherme Pinto de Abreu, «A Escultura no Espaço Público do Porto no Século XX» (tese de mestrado, Porto, Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, s.d.), 6-7. 
36José Manuel Sobral, «A formação das nações e nacionalismo: os paradigmas explicativos e o caso português», Análise Social, XXXVII, nº 165 
(2003):1118.  
37 Sobral, A formação…, 1118. 
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imprensa, a unificação económica, a par da promoção das comemorações e construção de 

monumentos («dispositivos mnemónicos de uma dada memória»)38.  

 Com efeito, a história desempenha um papel de extrema importância na estruturação das 

nações, tendo vista a promoção do nacionalismo, e cada nação usa a história à sua maneira, de 

forma valorizar o país. Neste âmbito as elites intelectuais e políticas portuguesas efetuam um 

trabalho indispensável39.  

Vale a pena contextualizar o século XIX português é marcado por variadas conjunturas de 

crise económica, financeira, política e moral. A primeira metade do século no plano externo, 

pelas invasões francesas (1807-1811), pela ocupação inglesa (1807-1820) e pela guerra civil 

(1832-1834), no que se refere ao plano interno, o contexto do ponto de vista político e 

económico é volúvel agravado pela ida da Família Real para o Brasil (1822), factos que 

acentuam os problemas financeiros, uma vez que a situação económica portuguesa assentava 

nas remessas vindas da colónia portuguesa40. No ano de 1850 Portugal encontra-se numa 

situação preocupante a nível político, económico e social. Porém, o ano de 1851 traduz-se numa 

tentativa através de Fontes Pereira de Melo em impulsionar a estabilidade do país, que fica 

conhecido como o período da Regeneração. O fontismo é um modelo liberal a nível político e 

económico que procura explorar as vantagens da nação portuguesa no sistema económico 

internacional que se encontra em rápida transformação. Todavia, este modelo só funciona 

parcialmente e, em 1880, entra em crise, uma vez que os mercados de exploração começam a 

falhar, levando a um endividamento público significativo. Assinala-se que esta conjuntura 

desencadeia nos anos 90 uma instabilidade derivada da crise do regime constitucional 

monárquico, do desprestígio dos partidos políticos, agravada com o ultimato britânico e com as 

dificuldades de 1890-9241.  

Com efeito, Portugal ao longo do século XIX enfrenta diferentes adversidades desde a 

implantação do regime liberal (1820), a consciência de crise e a criação de um sentimento de 

decadência entre as elites intelectuais e políticas. Neste contexto, surgem algumas correntes de 

opinião que tentam através da evocação do passado força para abrir novos caminhos de 

Portugal.  

                                                           
38 Sobral, A formação…, 1119.  
39 Sérgio Campos Matos, Consciência Histórica e Nacionalismo – Portugal Séculos XIX – XX (Lisboa: Livros Horizonte, 2008), 43.  
40 Matos, Consciência Histórica…, 51.  
41Sérgio Campos Matos, «A crise do final de Oitocentos: uma revisão», em Crises em Portugal nos Séculos XIX-XX, Sérgio Campos Matos coord. 
(Lisboa: Centro de História da Universidade de Lisboa, 2002), 112. 
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A implantação do regime liberal, em 1820, conduz o estado a manter uma ligação mais 

estreita com o povo, pois depende da participação do cidadão comum, daí os estados modernos 

recorrerem a meios cada vez mais poderosos para alcançarem a lealdade dos cidadãos. Uma 

das consequências da implantação do liberalismo é a separação entre o Estado e a Igreja. Neste 

contexto os estados-nações apoiam o desenvolvimento de uma religiosidade cívica, em 

substituição dos rituais de cariz religioso que promovesse a rememoração dos «grandes 

homens» e dos grandes acontecimentos, com o papel determinante na construção da história 

das comunidades. Portanto, verifica-se uma perda da fé religiosa, a qual é substituída pelo 

crescente secularismo. É importante salientar que Oitocentos é um período marcado pela ideia 

do museu público para concretizar os ideais liberais e pela extinção, em 1824, das ordens 

religiosas que eram consideradas um entrave ao desenvolvimento das novas ideias, sobretudo 

no que diz respeito à origem do estado-nação, que se queria secular. Neste sentido, as lealdades 

devem passar pelo poder do estado-nação e não mais pelo religioso. Até ao momento o 

património religioso era identificado logo com a religião, que passou a ser reconhecido com o 

secularismo nacional42. O despoletamento do ciclo comemorativo relaciona-se diretamente com a 

separação entre a Igreja e o Estado (laicização das sociedades), e sendo assim, são criados 

novos objetos de veneração e de culto público43.  

 

Em Portugal os estudos sobre esta temática multiplicam-se ao longo dos anos, sobretudo nas 

décadas de 80 e 90, destacando o historiador Fernando Catroga com a sua dissertação de 

doutoramento intitulada A Militância Laica e a Descristianização da Morte em Portugal (1865-

1911), onde analisa a problemática da festa cívica, do culto cívico dos mortos e do fenómeno da 

comemoração44. A publicação em 1998 da obra História da História em Portugal (sécs. XIX-XX) 

da autoria de Luís Reis Torgal, José Maria Amado Mendes e Fernando Catroga, obra que se 

destaca pela importância dada a história nacional dos séculos XIX e XX, destacando o papel das 

comemorações na construção da memória e identidade nacionais. Outro especialista do tema é 

a Maria Isabel João que desenvolve a sua tese de doutoramento nesta temática, denominada 

Memória e Império Comemorações em Portugal (1880-1960), para além da elaboração de 

artigos científicos e de divulgação associados ao tema. Por seu turno, o historiador Sérgio 

                                                           
42Fernando Magalhães. Museus Património e Identidade – Ritualidade, Educação, Conservação, Pesquisa, Exposição (s.n.:Escola Superior de 
Educação, Instituto Politécnico de Leiria, Profedições, 2005), 41-42. 
43João, Memória e Império…,15. 
44Consultar sobre o assunto Catroga, A Militância Laica…. 



 
 
 

15 
 

Campos Matos produziu vários estudos, salientando-se a sua tese de doutoramento publicada 

1998, intitulada Historiografia e memória nacional no Portugal do Século XIX (1846-1898). Na 

História de Portugal de José Mattoso, o tema da memória também é desenvolvido em alguns 

volumes. Destacamos também o autor José Manuel Sobral, que entre vários temas, dedica-se 

também a memória social, o nacionalismo e a identidade nacional, entre os estudos publicados 

citamos a obra publicada em 2012, intitulada Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional45. 

Através deles estamos bem informados sobre os fundamentos e as razões da onda 

comemorativa que atravessa o país e o império, na linha do exemplo francês que serve de 

modelo às cerimónias e ritos comemorativos. Beneficiámos, ainda, de um conjunto de trabalhos 

sobre Guimarães, em que destacamos o artigo de Sérgio Campos Matos sobre as 

comemorações de Afonso Henriques designado D. Afonso Henriques na cultura histórica 

oitocentista, a tese sobre urbanismo de Maria José de Queirós Meireles «O Património Urbano 

em Guimarães no contexto da Idade Contemporânea (Séc. XIX-XX) Permanências e alterações» e 

a tese de antropologia sobre Guimarães de Alice Maria Pinto de Azevedo, intitulada «O 

Património Reencontrado Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade: A cidade 

enquanto memória, espaço de identidade e cidadania», que no seu todo evidenciam o trabalho 

de memória que tem sido produzido na cidade. Apontem-se, ainda, o leque de publicações 

significativas lançadas sob o impulso das comemorações dos 900 anos do nascimento de D. 

Afonso Henriques: o catálogo intitulado D. Afonso com a coordenação de Ivo Martins, Vera Velez, 

Pedro Silva e com textos de Francisca Abreu, Ivo Martins, Jean.Yves Durand e Joana de Deus 

publicado do Centro Cultural Vila Flor e o catálogo Os Rostos de D. Afonso Henriques, divulgado 

pela Sociedade Martins Sarmento e contempla textos de vários autores. A produção do catálogo 

D. Afonso do Centro Cultural Vila Flor relaciona-se com o objetivo de demonstrar como a figura 

do rei fundador permanece presente no quotidiano dos vimaranenses através de diferentes 

formas. Por sua vez, o catálogo da Sociedade Martins Sarmento tem como objetivo primordial 

reunir as diferentes reproduções dos rostos de Afonso Henriques criadas até ao século XXI. E 

inclui um conjunto de textos importantes e atualizados, tendo como propósito explicar a 

construção do retrato de Afonso Henriques. 

O presente projeto apresenta-se dividido em três partes. O Capítulo 1 reporta-se às 

motivações que fundamentam a elaboração deste trabalho, as bases de desenvolvimento, a 

                                                           
45Consultar sobre o assunto José Manuel Sobral, Portugal, Portugueses: Uma Identidade Nacional (Lisboa: Ensaios da Fundação, 2012).  
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metodologia e os constrangimentos que surgiram. Apresenta os estudos da especialidade, os 

conceitos basilares, a produção portuguesa sobre a temática, as obras específicas sobre o caso 

de Guimarães e a estrutura final do projeto.  

O Capítulo 2 faz o enquadramento teórico das comemorações em Portugal no período entre 

1880 e 1898. A contextualização do ciclo comemorativo português consolida o caso concreto de 

Guimarães, desenvolvido no capítulo seguinte.  

O Capítulo 3 incide no caso concreto de Guimarães, inserido no panorama comemorativo dos 

finais de Oitocentos, através da apresentação do processo de construção do monumento de 

Afonso Henriques, suportado pelas fontes documentais existentes no AMAP e pela imprensa 

vimaranense.  

A cidade de Guimarães e os vimaranenses mantêm desde de sempre, uma relação estreita 

com o seu Património, conservando até aos nossos dias uma ligação às origens da fundação da 

nacionalidade portuguesa e à imagem do primeiro rei português, figura histórica ligada à história 

da cidade que se assume como identificadora de Guimarães.  

Guimarães, após a sua classificação como património da humanidade pela Unesco, a sua 

imagem foi ainda mais divulgada pelo mundo, ressaltando-se nessa propaganda a sua origem 

histórica46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46Alice Maria Pinto de Azevedo Carneiro, «O Património Reencontrado Centro Histórico de Guimarães, Património da Humanidade: A cidade 
enquanto Memória, espaço de identidade e cidadania» (tese de mestrado em Antropologia, Braga, Instituto de Ciências Sociais Universidade do 
Minho, 2004), 171.  
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Capítulo 2 – As comemorações em Portugal (1880-1898) 

 

O contexto comemorativo português 

 

Os finais do século XIX caraterizam-se por uma «verdadeira explosão comemorativa no 

mundo e, em especial, nos países ocidentais»47. Nesta época, a promoção de eventos 

comemorativos transforma-se numa prática corrente nas sociedades europeias, salientando-se, 

entre outros, três grandes centenários: o centenário da declaração da independência americana 

(1876), o centenário da Revolução Francesa (1889) e o centenário do próprio século (1900)48.  

No contexto histórico francês, as comemorações adquirem um significado muito especial no 

âmbito das políticas de afirmação e consolidação da identidade nacional. Com efeito, a prática 

comemorativa provém diretamente das festas cívicas derivadas da Revolução Francesa (1789). 

Refira-se que as elites cultas europeias celebram os seus pensadores e escritores como símbolos 

da identidade nacional. Na Alemanha exalta-se Schiller, Petrarca é festejado tanto por franceses 

como por italianos e Rubens é enaltecido na Bélgica e, em 1878, a França celebra as festas 

centenárias de Voltaire e Rousseau49. 

A promoção de práticas e cerimónias comemorativas em finais do século XIX encontra-se 

relacionada com as orientações governativas dos Estados. Pretende-se consolidar a coesão 

interna e glorificar os valores nacionais através da exaltação da memória histórica e coletiva.  

As comemorações implicam uma (prévia) revisitação dos ciclos de apogeu da história 

nacional e uma seleção das figuras tidas como «grandes homens». O seu fim é estimular 

sentimentos de partilha e de pertença entre as populações como forma de congregar a 

comunidade em torno dos símbolos e mitos nacionais. Nesta sentido, promovem e celebram o 

passado no presente e pelo presente ao mesmo tempo que pretendem projeta-lo no futuro.  

Portugal não fica alheio a este movimento. A influência francesa é notória e materializa-se na 

contextura que marca as celebrações do tricentenário da morte de Camões, em 1880, que 

constituem a iniciativa símbolo da vaga comemorativa desta época. Assinale-se que as 

comemorações do tricentenário da morte de Camões têm lugar em 1880, dois anos após as 

                                                           
47 João, Memória e império…, 11. 
48 João, Memória e império…, 18.  
49 Catroga, Ritualizações…, 226. 
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comemorações de Voltaire e Rousseau, evento que influenciou diretamente os intelectuais 

portugueses, conduzindo-os à consagração do poeta como símbolo nacional. Camões, figura 

cimeira do Renascimento, é exaltada de forma entusiástica pelos meios intelectuais e políticos, e 

reúne o consenso dos portugueses. Na época apresenta-se mais polémico envergar por uma 

figura política, em que seria mais difícil alcançar a unanimidade entre os meios políticos e 

culturais portugueses. O poeta lusitano é, assim, a individualidade que dentro da mitologia 

cultural congrega condições mais favoráveis para ser celebrado. 

A estas festividades segue-se um ciclo que compreende as celebrações realizadas nas 

décadas de 80, 90 e 1900, a saber: centenário da morte do Marquês de Pombal (1882); sétimo 

centenário da morte de D. Afonso Henriques (1885); quinto centenário da Batalha de Aljubarrota 

(1885); participação portuguesa no centenário da viagem de Colombo (1892); quinto centenário 

do nascimento do Infante D. Henrique (1894); sétimo centenário do nascimento de Santo 

António (1895); quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia (1898); 

segundo centenário da morte do Padre António Vieira (1897); e, por fim, o quinto centenário do 

descobrimento do Brasil (1900)50. Da enumeração assinalada apreende-se, por um lado, a 

intensidade do fenómeno, que se distribui por quatro celebrações no decénio de 1880, cinco na 

década de 1890, e uma em 1900 referente ao descobrimento do Brasil, em 1900. Por outro 

lado, constata-se o relevo atribuído a um conjunto de figuras da história política, cultural e 

religiosa do país pertencentes a diferentes épocas históricas: período de fundação da 

nacionalidade e de consolidação da independência (D. Afonso Henriques e Batalha de 

Aljubarrota); época dos descobrimentos (Infante D. Henrique e Vasco da Gama), figuras-símbolo 

da cultura e da modernização do país (respetivamente Camões e Marquês de Pombal), sem 

esquecer o capítulo da religião católica expressa na figura cara de St. António.  

Do leque de cerimónias comemorativas realizadas em finais de oitocentos, no país, 

atribuímos uma atenção privilegiada ao estudo das comemorações camonianas, uma vez que 

estas constituíram o modelo-tipo das comemorações subsequentes. 

 

 

 

                                                           
50 Matos, Historiografia e Memória Nacional…, 434. 
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1.1. As comemorações camonianas como modelo do ciclo comemorativo (1880)  

 

Centremo-nos na análise das grandes linhas diretivas que marcaram o programa 

comemorativo do tricentenário da morte de Camões, dada a envergadura que revestiram no 

plano nacional, para além do seu êxito. Camões foi a figura escolhida por se considerar que a 

sua obra exemplar e parte integrante da cultura da humanidade.  

Seguindo a interpretação de Fernando Catroga: 

«Camões simboliza tanto a Nação como a humanidade, ou melhor, permitia 
reivindicar para a Nação uma parcela na construção da mancha ascendente da 
humanidade, ao mesmo tempo que o seu canto das glórias e as suas denúncias das 
vilezas passadas não deixavam de gerar confrontações críticas em relação ao mundo de 
«apagada e vil tristeza» em que Portugal se tinha transformado»51.  

Este historiador sublinha as qualidades que o poeta lusitano reunia e que concorreram em favor 

da sua mobilização, permitindo tanto glorificar e projetar as glórias portuguesas além-fronteiras, 

como refletir criticamente sobre o presente histórico de então. Nas palavras de Alexandre Cabral, 

as comemorações de Camões personificaram a «consagração da maior figura simbólica da 

nacionalidade e da cultura portuguesa, e marca[ram] o ponto de partida para aquilo que Teófilo Braga 

designa de uma «revivescência nacional»”52. Teixeira Bastos53, intelectual coevo, vai mais longe, ao 

considerar que as comemorações do centenário do poeta iriam instaurar uma «nova era», 

criando assim uma nova ordem das coisas. Por sua vez, Teófilo Braga54, através da publicação 

de um conjunto de artigos de fundamentação positivista, divulga a importância das práticas 

comemorativas, sendo o responsável pelo esboço da ideia, em torno das comemorações 

camonianas. Ideia partilhada e consensual entre outros intelectuais de referência dos finais de 

oitocentos, assim como políticos, o que explica a unanimidade que preside à escolha do 

celebrado.55  

Importa lembrar que a emergência da ideia comemorativa no país surge nos finais dos anos 

70, período em que começam a surgir sinais ilustrativos de um relativo desgaste dos valores 

monárquicos-liberais, que se traduzem no despontar de ideias políticas, republicanas e 

socialistas, cultivadas, fundamentalmente, por franjas das elites culturais e intelectuais. Aliás, a 

                                                           
51Catroga, Ritualizações…, 226.  
52Alexandre Cabral, Notas Oitocentistas, vol. II, (Lisboa: Plátano Editores, 1973), 32.  
53Nasce em 1857, em Lisboa, e morre em 1902, na mesma cidade. Poeta, jornalista e ensaísta destaca-se por ter ser um dos principais difusores 
do positivismo.  
54Nasce em 24 de Fevereiro de 1843 e morre em 28 de Janeiro de 1924. Professor, erudito, escritor destacou-se por ser defensor do 
republicanismo e presidiu ao Governo Provisório aquando da sua implantação. 
55Fernando Catroga, A Militância…, 921.  



 
 
 

20 
 

ideia das festividades nacionais é, justamente, avançada por figuras afetas a este movimento 

político, exterior ao campo monárquico. A materialização do ideal comemorativo vem a realizar-

se na década de 1880, numa conjuntura particular sobre a qual importa fazer uma breve 

descrição.  

Os anos 80 registam vários sinais de contestação. A começar pelas críticas lançadas ao 

Tratado de Lourenço Marques (1881), considerado nefasto em termos dos interesses coloniais 

do país. As forças republicanas alargam, progressivamente, a sua rede de influência através da 

contestação que desenvolvem via imprensa. O dinamismo republicano manifesta-se também 

através da criação de numerosas agremiações, que contribuem para a divulgação dos valores 

republicanos56. Por seu turno, o modelo económico da Regeneração, assente na política de 

melhoramentos materiais e nos seus pilares financeiros (recurso ao empréstimos e dívida 

pública), denota sérias dificuldades57. Os grupos republicanos procuram explorar as fragilidades 

reinantes em benefício da afirmação da respetiva ideologia58. A conjuntura internacional é 

atravessada pelo recrudescimento do interesse colonial pelo continente africano. As potências 

europeias põem em causa o princípio da legitimação histórica das colónias e defendem um novo 

princípio de soberania: o princípio da «ocupação efectiva». A reunião dos estados coloniais (e/ou 

com pretensões coloniais) tem lugar em Berlim, entre novembro de 1884 a fevereiro de 1885, e 

o encontro diplomático toma a designação da cidade onde teve lugar.  

As disposições aprovadas na dita conferência foram nefastas em relação aos interesses 

coloniais portugueses: o direito de soberania passa a assentar na ocupação efetiva do território, 

ao invés do antigo princípio baseado no direito histórico da descoberta. A delegação portuguesa, 

composta por António de Serpa Pimental, Luciano Cordeiro e Marquês de Penafiel 

(representante diplomático em Berlim), não consegue opor-se às novas orientações da política 

colonial internacional. Portugal não dispunha dos meios materiais e humanos suficientes para 

enviar para as possessões, como forma de afirmar a sua soberania.  

É nesta atmosfera de renovado interesse pelas colónias e possessões extraeuropeias que em 

Portugal é lançada a ideia comemorativa em torno do tricentenário da morte de Camões. É seu 

fim, como referimos, contribuir para influir na reabilitação moral do país, tido por decadente, 

através do conhecimento do passado mais heroico. Refira-se que os finais de Oitocentos 

                                                           
56 Amadeu Carvalho Homem, «O avanço do republicanismo e a crise da monarquia constitucional», em História de Portugal – O Liberalismo, vol. 
5, dir. José Mattoso, (Lisboa: Editorial Estampa,1998), 116.  
57Matos, A crise de Oitocentos…, 102.  
58Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal da Formação ao 5 de Outubro de 1910, (Coimbra: Faculdade de Letras, 1991), 46-47.  
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correspondem a um momento de crise de confiança por parte da elite política e intelectual, 

conjuntura que conduz à reelaboração nacionalismo cultural59. 

Entremos nas comemorações camonianas, propriamente ditas, tendo presente a vasta 

bibliografia produzida sobre o tema. Vale a pena registar, em grandes linhas, a origem da ideia, 

o seu programa e os impactos públicos, pois, como dissemos atrás, constituem a referência 

modelar dos eventos comemorativos futuros que terão lugar, na cronologia em análise. Daí, 

justificar-se uma exposição detalhada que nos informe sobre a sua natureza e características, 

meio de enriquecer a análise comparativa a realizar ao caso em estudo. 

O lançamento da ideia camoniana60 é da autoria de Joaquim de Vasconcelos61 e foi 

apresentada, numa reunião da Sociedade de Geografia de Lisboa62, a 17 de maio de 1879.  

Após algum silêncio inicial, os apoios públicos começam a manifestar-se, nomeadamente, 

através de uma série de artigos de autoria de Teófilo Braga, publicados na revista O Positivismo, 

nos primeiros dias de janeiro 63, sob o título, «O centenário de Camões em 1880». O Comércio 

do Porto associa-se ao projeto, reproduzindo os artigos assinalados.  

A proposta da consagração do dia 10 de junho como dia de Camões e feriado nacional é 

apresentada no Parlamento a 16 de fevereiro, pelo deputado Simões Dias. Apenas a 12 de abril 

é que o governo anuncia, através do Ministro do reino, José Luciano de Castro, apoiar e auxiliar 

as comemorações camonianas. Segue-se o apoio da Coroa e das demais instituições ilustres do 

país, como a Academia das Ciências e a Universidade de Coimbra. 64  

Em breve, os responsáveis pelos jornais principais de Lisboa promovem novo encontro na 

Sociedade de Geografia, a 3 de abril de 1880, onde são apresentadas várias propostas sobre o 

evento. Transatos apenas cinco dias, a 8 de abril, voltam a reunir-se, decidindo formar a Grande 

Comissão Executiva de Lisboa que ficaria responsável pelo programa das comemorações e seria 

constituída pelos delegados dos jornais da capital. A Grande Comissão Executiva nomeia uma 

subcomissão, designada Comité de Salvação Pública, como organismo dirigente do programa 

                                                           
59 Matos, A crise de Oitocentos…, 115.  
60 Catroga, Ritualizações…, 227.  
61 Nasce em 19 de Novembro de 1849 e morre em 2 de Março de 1936. Erudito, arqueólogo, professor, publicista, historiador e crítico de arte 
destaca-se pela sua atividade associativa: Associação Arquitetos Civis e Arqueólogos de Portugal, da Academia Real de Música de Florença e da 
Sociedade Martins Sarmento. 
62 Fundada em 1875, por um grupo de individualidades, onde se destaca Luciano Cordeiro, Rodrigo Afonso Pequito, Leonardo Torres, Jaime 
Batalha Reis, entre outros. O seu objetivo prende-se com o ensino e a exploração científica da Geografia. A associação desempenha um papel 
muito importante na propaganda e na consolidação do colonialismo português.   
63A publicação dos artigos data dos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 1880. Cabral, Notas…, 63.  
64Catroga, Ritualizações…, 227. 
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comemorativo65. Do Comité fazem parte: Teófilo Braga, Eduardo Coelho66, Luciano Cordeiro67, 

Ramalho Ortigão, Rodrigues da Costa, Magalhães Lima68, Batalha Reis, Pinheiro Chagas69 e o 

Visconde de Juromenha, figuras ligadas à intelectualidade, professores, escritores e jornalistas, 

entre destacados representantes das novas ideias políticas70.  

É, de facto, a partir destas reuniões entre os delegados da Imprensa de Lisboa que se dá o 

passo decisivo para a concretização do Tricentenário. A imprensa, que incluiu personalidades de 

distintas sensibilidades políticas e partidárias (a intelectualidade), desempenha um papel motor 

neste movimento.  

Atentemos em alguns dos preparativos especialmente significativos. Por deliberação da 

Grande Comissão Executiva de Lisboa, o jornal Diário de Notícias foi designado órgão oficial das 

comemorações. Ao mesmo tempo, foi solicitado aos demais periódicos a abertura de uma 

secção designada Centenário de Camões para informar e cativar a população para o evento.  

A mobilização da imprensa foi central nas operações de propagação do centenário, não só 

através da divulgação de iniciativas tendentes a espalhar a ideia e captar o apoio junto do 

público – conferências a realizar nos mais variados espaços associativos profissionais, culturais 

e recreativas – como na cobertura dos acontecimentos ligados ao evento. Teófilo Braga, um dos 

grandes impulsionadores, estava consciente da necessidade de acender o entusiasmo popular e 

imprimir aos festejos “o carácter democrático de um autêntica «revivescência nacional»”71, 

atraindo todos os estratos sociais.  

As comemorações camonianas tiveram por palco privilegiado a capital, ainda que se 

registassem ramificações noutras cidades e localidades do país72. 

                                                           
65Cabral, Notas…, 62-63. 
66 Nasce em 23 de Abril de 1835 e morre em 14 de Maio de 1889. Jornalista, fundador do Diário de Notícias destaca-se pela vasta produção 
literária, e por ter feito parte dos festejos do Centenário de Camões e por ter sido um dos fundadores da Sociedade de Geografia de Lisboa. 
Paralelamente pertenceu a diferentes organismos nacionais e estrageiros.  
67 Nasce em 21 de Junho de 1844 e morre em 24 de Dezembro de 1900. Historiador, geógrafo, jornalista, funcionário e político destaca-se por 
ter sido secretário perpétuo da Sociedade de Geografia de Lisboa. Analogamente é uma das individualidades que apoia a propaganda africanista 
e colonialista de Portugal.  
68 Nasce em 15 de Outubro de 1859 e morre em 16 de Fevereiro de 1936. Escritor.  
69 Nasce em 19 de Maio de 1872 e morre em 27 de Janeiro de 1935. Escritor e jornalista e destaca-se por ter trabalhado no Correio da Manhã. 
70Cabral, Notas…, 66. 
71Francisco Reis Santos, «O Tricentenário de Camões em 1880. O acordar da nação e o movimento republicano», em História do Regime 
Republicano em Portugal, org. Luís Montalvor, vol.1,(s.n; s.n, s.d.), 296. 
72 Regista-se que da bibliografia consultada não nos foi possível descortinar quais as localidades que aderiram às comemorações camonianas.  
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As comemorações desenrolaram-se entre os dias 8, 9 e 10 de junho de 1880. O programa73 

oficial englobava duas vertentes: uma primeira designada «comemorativa» e uma segunda 

designada «festival», seguindo a historiadora Maria Isabel João74.  

  A componente comemorativa do programa apresentava uma variedade de iniciativas 

históricas, tendentes a promover valores de cultura, de educação e de solidariedade social. Entre 

as manifestações relacionadas com a difusão da cultura são de salientar a realização de 

exposições sobre a vida e a obra de Camões, apoiadas em estudos prévios; a cunhagem de uma 

medalha comemorativa do centenário, patrocinada pelas associações de Lisboa; a edição de 

obras musica, escritas em homenagem ao poeta; e o envio de uma saudação especial por  

telégrafo a todos os escritores estrangeiros que contribuíram para a divulgação da obra 

camoniana75.  

A componente cultural ligada à vida e obra de Camões evidenciava-se central no programa 

comemorativo, pois correspondia ao núcleo a conhecer e a exaltar, de responsabilidade direta 

das franjas intelectualizadas.  

A valorização da educação, por seu turno, constituía outra importante valência pela sua 

importância no desenvolvimento cultural do país. Encontrava-se, igualmente presente no 

programa de comemorativo, através da instituição de prémios escolares e de iniciativas de 

fomento da educação feminina, (disso é exemplo o estabelecimento de uma recompensa 

pecuniária para a melhor aluna que frequentasse a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa) 76.  

A dimensão ligada à promoção da solidariedade social exprimia-se, nomeadamente, através 

da distribuição de géneros aos pobres da capital e na ementa especial destinada aos presos, 

que contou com o apoio material do município de Lisboa, na linha da prática assistencial e 

caritativa católica. Assinalem-se, ainda, as atividades lançadas para promover o espírito 

associativo, concretamente a construção do «bairro de Camões»77.   

A segunda parte do programa, designada «festival», continha uma vertente recreativa e lúdica 

mais evidente. Entre as atividades registadas, é de destacar o cortejo cívico, sem dúvida a 

manifestação que acusou uma maior recetividade entre a população. No desfile participaram as 

figuras do Estado, os representantes das corporações científicas e literárias do país, os dirigentes 

associativos de várias agremiações representativas e as figuras mais carismáticas da imprensa, 

                                                           
73Entre os projetos apresentados para celebrar Camões, este foi o programa definitivo. 
74 João, Memória e Império…,258. 
75 João, Memória e Império…, 258. 
76 João, Memória e Império…, 258. 
77 João, Memória e Império…, 258. 
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para além da presença da Família Real Portuguesa e da população que acorreu à capital. A 

historiografia realça o envolvimento das diferentes camadas sociais nestas comemorações, facto 

que vai ao encontro de um dos objetivos das mesmas, de acordo com os promotores da 

iniciativa: estimular a partilha de sentimentos positivos sobre a história e a cultura do país como 

meio de contribuir para a regeneração dos valores da pátria78.  

Registem-se, por fim, os ecos internacionais dos festejos. Foi no Brasil que estas colheram 

mais expressão, facto que se compreende-se em razão das relações históricas entre os dois 

países e, sobretudo, devido à existência de uma forte comunidade emigrante, que integra figuras 

com visibilidade nos meios da imprensa política brasileira79.  

As notícias sobre as celebrações circularam entre países europeus (França, Espanha, Itália e 

Alemanha) e Macau80. O centenário alcança, assim, um reflexo considerável no estrangeiro, 

principalmente, entre os círculos mais informados e cultos, onde a obra de Camões era muito 

apreciada. 

Retenhamos alguns dos ecos das festividades à escala local, tomando por ilustração 

Guimarães, cidade sobre a qual nos interessa reunir informação sobre os eventos 

comemorativos, realizados no arco temporal em estudo.  

 

1.1.1. Guimarães e as celebrações camonianas  

 

Na cidade de Guimarães, organizou-se uma comissão responsável pela celebração do 

tricentenário da morte de Camões.  

Os festejos iniciaram-se, no dia 10 de junho de 1880, com uma salva de tiros, repiques em 

todas as torres da cidade e os sons estridentes das bandas tocando o hino de Camões. 

Apregoava-se, nestes termos, aos vimaranenses o dia do terceiro centenário da morte do poeta e 

o arranque dos festejos.  

Às dez horas da manhã, realizou-se uma missa por sua alma, na Igreja da Colegiada, 

celebrada por um membro da comissão responsável pelas celebrações, o Padre António José 
                                                           
78 João, Memória e Império…, 258-259. 
79Teófilo Braga, «O Centenário de Camões no Brasil», O Positivismo, vol. II, (Porto: Livraria Universal de Magalhães Moniz Editores,1880), 513-
520. 
80Braga, O centenário…, 514. 
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Ferreira Caldas81. Nela se encontravam presentes os altos dignitários da Igreja (cabido, 

nomeadamente), da Câmara Municipal, do corpo judicial e administrativo, das autoridades 

militares, das Ordens Terceira e da Misericórdia, das direções de asilos, dos Bancos e das 

Companhias de Banhos de Vizela, da Assembleia Vimaranense e do corpo de bombeiros 

municipais e voluntários, da imprensa e do vice-consulado espanhol, por convite da comissão. 

No final da cerimónia religiosa, os convidados da comissão dirigiram-se para o edifício da 

Câmara, onde teve lugar o ato solene, que transcrevemos de seguida: 

«Auto da Celebração do Terceiro 
Centenário do Imortal Cantor das 

Glórias Pátrias – Luís de Camões»82 

O presidente da edilidade propôs à assembleia municipal que a rua das Oliveiras, artéria de 

relevo da cidade, passasse a designar-se rua Camões, ideia aceite por unanimidade. 

Foi, ainda, proposto que o Largo do Pelourinho se passasse a chamar Largo do Trovador, 

proposta aceite também por unanimidade.  

Na noite de 11 de junho, no teatro D. Afonso Henriques, teve lugar a realização de um 

espetáculo de gala. Os festejos terminaram no dia 12 de junho, no jardim do Toural, com uma 

iluminação extraordinária. No Pavilhão do Jardim, tocou uma banda musical até à uma hora da 

noite e, na praça do Mercado, foi lançado fogo-de-artifício, ao qual «assistiu uma multidão»83.  

A cidade associou-se, assim, aos festejos promovidos em honra do poeta, o qual eternizou 

nos seus versos as glórias pátrias, afirmando a nação portuguesa entre as mais gloriosas nações 

do Mundo84. A imprensa vimaranense, sobretudo o jornal Religião e Pátria, noticiou as 

manifestações comemorativas, enaltecendo o espírito de iniciativa dos promotores.  

Cinco anos mais tarde, a cidade encontrar-se-ia envolvida em novo programa comemorativo: 

o sétimo centenário da morte de Afonso Henriques, como teremos oportunidade de 

acompanhar, mais adiante. Refira-se, contudo, que na época os poderes públicos estavam 

centrados na ideia de construir um monumento ao rei fundador, deixando assim de lado as 

comemorações de 1885.  

As comemorações do tricentenário de Camões constituíram um êxito de acordo com os 

objetivos dos promotores: uma grande manifestação de nacionalismo, impulsionada pelo 

enaltecimento da obra de Camões. Constituiu um momento de grande confraternização cívica, 

congregando todos os sectores sociais e representantes políticos pertencentes a diferentes 

                                                           
81S.a., «As Festas do Centenário», Religião e Pátria, nº4, 16 de Junho, 1880 [1].  
82 António Ferreira Caldas, Apontamentos para a sua história, (Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 1996), 244.  
83Caldas, Apontamentos…, 243-250. 
84S.a., As Festas do …, [1]. 
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quadrantes ideológicos. Apesar do seu perfil nacional, as comemorações representaram também 

um momento alto na propagação dos ideais republicanos.  

Compreende-se, nestas circunstâncias, o reatualizar do espírito comemorativo, 2 anos mais 

tarde, desta vez em honra do Marquês de Pombal. A grandeza do Marquês é inegável, derivada 

de três grandes crises, nomeadamente: a destruição de Lisboa pelo terramoto de 1755; a 

conspiração do Duque de Aveiro em 1758 e a negociação com o Vaticano sobre a extinção da 

Companhia de Jesus em 1759. Neste sentido, a ação do Marquês de Pombal engrandece a 

história nacional.  

 

1.2. As comemorações pombalinas e a política anticlerical  

 

Ao contrário de Camões, a figura do Marquês de Pombal estava longe se apresentar 

consensual, sendo manifestamente controversa. Pombal era o símbolo do político moderno que 

aspirou modernizar o país, sob a liderança do Estado, pondo termo aos privilégios da Igreja e de 

algumas famílias da alta nobreza. Daí, que estas comemorações se tenham diferenciado 

relativamente às de Camões: desde logo, porque não assentaram numa ideia de projeto 

eminentemente nacional. Em larga media, constituíram um projeto impulsionado por 

republicanos e outros críticos do sistema político, como o ilustra o artigo de Z. Consiglieri 

Pedroso, no qual são apresentados os argumentos justificativos do valor exemplar do político, 

que permitem colocar Pombal na galeria dos grandes homens85. Note-se, ainda, que a ideia das 

comemorações de Pombal não foi estranha à atmosfera de radicalização da questão religiosa 

em França, no quadro da III República, e ao ambiente de relaxação do governo português em 

relação à entrada de novas ordens religiosas86. 

Os conteúdos programáticos das celebrações pombalinas incidiram na valorização da ação 

do antigo Ministro de D. José na educação, no ensino e na luta contra as congregações 

religiosas, nomeadamente, os jesuítas87. O esquema comemorativo reproduziu os moldes dos 

festejos de Camões. 

                                                           
85 Z. Consiglieri Pedroso, «O Marquez de Pombal», O Ocidente, nº 122, 8 de Maio, 1882, 107.  
86Matos, Historiografia e Memória Nacional…, 444. 
87Catroga, Ritualizações…, 306.  
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Segundo os estudiosos da época, apresenta-se difícil determinar a autoria da ideia da 

celebração de Pombal. Na História do Regime Republicano, Francisco Reis dos Santos afirma 

que as comemorações terão sido da responsabilidade da mocidade escolar, ideia apoiada por 

Brito Aranha88. O historiador Fernando Catroga secunda a ideia dos autores atrás mencionados. 

A juventude académica de Lisboa foi, no entanto, apoiada por um conjunto de personalidades, 

associações populares e políticas, bem como pela maçonaria89. Refira-se, contudo, que os apoios 

ao projeto comemorativo registam fortes censuras nomeadamente oriundos das franjas 

miguelistas e dos meios católicos mais ortodoxos, bem como divisões, entre aqueles que 

defendem a iniciativa.  

Com efeito, registou-se que a primeira referência pública ao centenário data de junho de 

1881, através do Boletim Official do Grande Oriente Lusitano Unido lança ideia da construção de 

um monumento em memória do ministro de D. José. No entanto, no início de janeiro de 1882, 

os estudantes de Lisboa reuniram-se e proclamaram a Comissão Académica que estabeleceu o 

primeiro documento público sobre o projeto comemorativo do 1.º centenário da morte do 

Marquês de Pombal. Pela mesma altura, foram apresentadas propostas e ideias para a sua 

materialização. A partir de então, são criadas outras comissões nas cidades de Coimbra, Porto e 

noutros locais do país, acompanhadas de programas festivos90. Ressaltamos que até o governo, 

a câmara dos pares e a câmara dos deputados impulsionaram meios com o objetivo de construir 

o monumento e promover os festejos, tendo até criado uma «comissão nacional» presidida por 

Rodrigues Sampaio. Todavia, o papel da comissão foi insignificante91. 

 As comemorações pombalinas alcançaram uma relativa expressão no território português 

(Porto, Aveiro, Tomar, Setúbal, Oliveira de Azeméis, Alcácer de Sal, entre outras localidades), 

mas é a capital e Coimbra que registam marcas mais significativas. Na capital do país, as 

festividades desenrolam-se entre os dias 7, 8 e 9 de maio de 1882. Iniciam-se a 7 de maio com 

a inauguração de uma exposição académica na Escola Politécnica. No dia seguinte, teve lugar o 

lançamento da primeira pedra do monumento92 que se pretendia erguer em homenagem do 

Marquês, na Avenida da Liberdade. Esta iniciativa constitui o momento alto do programa oficial 

do centenário e contou com a presença do Rei e do governo, denotando a preocupação de 

imortalizar a figura do político reformador. Seguiu-se a realização de um cortejo cívico, iniciado a 

                                                           
88 Rui Bebiano, «O 1º Centenário Pombalino (1882) Contributo para a sua comemoração histórica», Revista da História das Ideias, Tomo II, Vol. IV 
(1982): 442. 
89Catroga, A Militância…, 925. 
90 Bebiano, O 1º Centenário Pombalino…, 421- 423. 
91 Bebiano, O 1º Centenário Pombalino…, 423. 
92 O monumento só viria a ser inaugurado em 1925.  
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partir das artérias e ruas mandadas reconstruídas por Pombal. O cortejo suscitou recetividade e 

curiosidade entre a população e contou com a presença de representantes de organismos e 

associações nacionais. Na noite deste dia 8 de maio, teve lugar uma récita de gala no Teatro de 

D. Maria. As festividades culminaram no dia 9, com um passeio fluvial, seguido da marcha aux 

flambeaux, que percorreu as ruas de Lisboa, através da qual os estudantes de Lisboa 

homenageiam os seus camaradas de Coimbra e das outras academias do país93. Por sua vez, na 

cidade universitária, as manifestações revestem um carácter cultural mais académico, 

destacando-se a realização de um sarau literário e musical no Teatro Académico e de uma 

assembleia dos estudantes da Universidade, onde são discutidos assuntos académicos. 

Paralelamente, a Associação Liberal publica um folheto, reproduzindo as leis religiosas 

emblemáticas do Pombalismo: a lei de 3 de setembro de 1759, diploma que marca a expulsão 

dos jesuítas do país e o decreto de 28 de maio de 1834 que conduziu à expulsão das 

congregações religiosas, do nosso país, gesto portador de um significado político evidente, em 

termos da prossecução da política anticlerical94. Além da Associação Liberal, também o Centro 

Republicano de Coimbra e o Instituto de Coimbra promoveram outras manifestações em 

memória de Pombal.  

 

1.3. O ciclo comemorativo nos anos 90 

 

As comemorações dos anos 90 a que fizemos menção atrás evidenciam que a prática 

comemorativa se encontrava enraizada entre os meios intelectualizados e letrados nacionais e 

que encontrava nas populações acolhimento e recetividade em participar nos eventos recreativos 

e festivos. A conjuntura e crise generalizada que marca os primeiros anos da década do 90 

estimula o reatualizar da prática comemorativa, tendo por fim contribuir para a regeneração da 

pátria. Os indícios de crise económica e financeira e os sintomas de contestação ao sistema 

constitucional monárquico, que se manifestam desde meados dos anos 1880, agravaram-se 

pela conjuntura desenhada pelo Ultimatum britânico95. Este episódio foi vivido como um 

acontecimento profundamente humilhante para a nação portuguesa, um sinal incontestável da 

                                                           
93Gervasio Lobato, «Chronica Occidental», O Ocidente, nº122, 8 de Maio, 1882, 106-107.  
94 Bebiano, O 1º Centenário Pombalino…, 427. 
95 Apresentado pelo governo da Inglaterra ao Gabinete Português, em 11 de Janeiro de 1890, a propósito da ocupação do território africano 
compreendido entre o Niasa e o Zambeze, deu origem a uma agitação patriótica.  
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decadência do país, da fragilidade das instituições monárquicas no sentido de defenderem os 

interesses coloniais portugueses, bem como a subserviência dos governos face ao poderoso 

aliado britânico96. O episódio repercute-se ainda no agravamento da imagem do país no plano 

internacional, debilitada pelo grassar da crise financeira e pela declaração da bancarrota do 

Estado. Os tempos que se seguem ao Ultimatum, o recurso a soluções repressivas e autoritárias 

do evidenciam o esgotamento do sistema rotativista e o desgaste do parlamentarismo 

tradicional. O republicanismo registará um ciclo de crescimento breve, ao ser reconhecido, por 

alguns, como o «ideal de libertação, salvação e redenção da Pátria»97, ensaiado na revolta 

republicana frustrada do 31 de janeiro de 1891. A gestão política e económica da crise passará 

pelo recurso a governos extraparlamentares, que adotam um programa de reformas económicas 

pondo termo ao modelo económico da Regeneração98. A conjuntura de crise questiona e põe em 

causa a confiança das elites políticas e intelectuais na capacidade de regeneração da pátria, 

como o ilustram textos de perfil vário, tanto de critica e de reflexão, como de crónica de 

costumes ou outros, em que sobressaem as ideias expressas por autores como Oliveira Martins, 

Augusto Fuschini, Teixeira Bastos, Silva Cordeiro, Manuel Laranjeira, Fialho de Almeida e poetas 

como António Nobre e Alberto Oliveira99. O sentimento de crise abre-se, talvez por isso, ao élan 

comemorativo. Destacam-se as comemorações realizadas em torno do quinto centenário do 

nascimento do Infante D. Henrique (1894, Lisboa) e o quarto centenário do descobrimento do 

caminho marítimo para a Índia (1898, Lisboa), é chegado o tempo de comemorar a gesta 

heroica dos portugueses, através da mobilização da memória histórica e das marcas identitárias 

da nação. 

 

1.3. 1. A expressão dos Descobrimentos no ciclo comemorativo dos anos 90 

 

As comemorações do quinto centenário do nascimento do Infante D. Henrique, em 1894, são 

consideradas como o segundo momento comemorativo de influência direta pela «questão 

                                                           
96Matos, A crise de Oitocentos…, 60. 
97Matos, A crise de Oitocentos…, 106.  
98Saliente-se que os problemas económicos e financeiros portugueses foram agravados pela conjuntura de instabilidade política reinante no Brasil, 
relacionada com a instauração da República Federal (1889) e o fim da escravatura. A instabilidade política repercutiu-se na quebra do câmbio da 
moeda brasileira e na consequente diminuição do valor das remessas dos emigrantes portugueses., fatores que afetam as finanças do governo 
português. Cf. Matos, A crise de Oitocentos…, 100.  
99Matos, A crise de Oitocentos…, 113. 
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colonial»100. A ideia da celebração das comemorações foi apresentada por um cidadão de 

ascendência alemã, Eduard Von Hafe101, à Sociedade de Instrução do Porto102, em 1882. Esta 

ideia foi potenciada pelo êxito das comemorações camonianas e pombalinas e reforçada pela 

campanha a favor da edificação de uma estátua na cidade do Porto, em memória do Infante D. 

Henrique. A opção pela cidade portuense deveu-se ao facto de o Infante ter lá nascido (4 de 

março de 1394). Depois de vencidas as resistências lisboetas, que pretendiam que a estátua 

fosse erguida na capital, formou-se no Porto um núcleo comemoracionista constituído pelo 

conde de Samodães, Bento de Sousa Carqueja, Henrique Kendall, Eduardo Cerqueira e 

Fernando Maia, ao qual se junta a própria Câmara Municipal103.  

A ideia comemorativa surgiu no ano de 1882, todavia, apesar dos apoios que despertou, só 

voltou a ser equacionada em 1889104. Certamente, o Ultimatum e a crise colonial contribuíram 

para criar alicerces para a sua concretização, indo ao encontro da revalorização do património 

histórico e da exaltação de símbolos e valores patrióticos. Assim, nesse ano (1889), alguns 

membros da Sociedade de Instrução do Porto formaram uma nova comissão e com agrado 

aceitam a proposta do escultor portuense António Soares dos Reis que, na qualidade de sócio da 

agremiação, se propõe apoiar o projeto de edificação do monumento, liberto de qualquer 

remuneração105. Voltam a reunir, já no ano de 1892, com o objetivo de defenderem a realização 

das celebrações henriquinas. A proposta para a sua materialização foi dirigida ao município do 

Porto, a quem caberia a organização do centenário que se pretendia ter uma dimensão 

eminentemente nacional106. Aceite o empreendimento, apenas em abril de 1893 tem lugar uma 

reunião camarária que é decisiva, presidida pelo conselheiro António Ribeiro da Costa e 

Almeida107. Neste sentido, dirigiu as celebrações comemorativas, o próprio presidente do 

município. Foram aprovadas duas importantes deliberações: a gestão do centenário era de 

competência da municipalidade, contando com o apoio do governo e da Casa Real; e a 

nomeação de uma comissão executiva composta por figuras de referência da cidade do ponto de 

                                                           
100 Ideia reproduzida pelo historiador Fernando Catroga. Cf. Catroga, Ritualizações…, 230. 
101 Diretor do Colégio Von Hafe e vogal da Sociedade de Instrução do Porto.  
102 Fundada em Fevereiro de 1880, com sede no Porto. Reúne todos os nacionais e estrangeiros, de ambos os sexos, que quisessem concorrer 
para o progresso da instrução pública do país. Os seus fins são: promoção da instrução dos sócios nos diferentes ramos das ciências, 
aperfeiçoamento e desenvolvimento dos métodos pedagógicos, contribuindo para o aperfeiçoamento das ciências e para as suas aplicações ao 
bem-estar da humanidade. É desta sociedade que parte a subscrição para o monumento do Infante D. Henrique. 
103Catroga, Ritualizações…, 231. 
104Catroga, Ritualizações…, 230-231. 
105Maria Manuela Tavares Ribeiro, «O Centenário do Infante D. Henrique. Imagens e Ideologia», Separata da Revista de História das Ideias, vol.15, 
(Coimbra, 1993), 334.  
106 Ribeiro, O Centenário do Infante D. Henrique…, 338. 
107 Nasce a 21 de Setembro de 1828 (Viseu) e morre a 17 de Outubro de 1903. Exerce funções de vogal do concelho do distrito, e vogal e 
presidente da Junta Geral do distrito. Similarmente foi Vice-Presidente e Presidente da Câmara Municipal do Porto, exercendo finalmente o cargo 
de Governador Civil desta cidade a partir de Dezembro de 1887, cargo do qual se veio a demitir. 
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vista político, profissional e associativo. Os trabalhos preparativos do centenário revelaram-se 

além de longos, um pouco tumultuosos, o que é sugerido pelo número de comissões executivas 

nomeadas e destituídas108 até à constituição da definitiva – um total de 6109.  

Retenha-se, na linha dos exemplos anteriores, que a ideia das comemorações henriquinas 

partiu da sociedade civil, não tendo sido, à partida, movida pelos poderes públicos. A 

homenagem é pensada à escala nacional pelo simbolismo e projeção de D. Henrique na gesta 

dos Descobrimentos, meio de garantir bases materiais para a sua concretização110.  

O programa comemorativo segue o modelo camoniano e positivista. Contemplava a 

realização de um conjunto de manifestações plurais, congregando preocupações culturais, 

educativas, recreativas mas igualmente políticas e económicas. Incluía, na linha das festividades 

anteriores, a organização de conferências, sessões solenes e literárias, a realização de um 

concurso literário com o fim de estimular os estudos sobre o Infante e o valor histórico das ações 

e dos feitos que realizou e a publicação de trabalhos e de obras. As preocupações económicas 

refletiram-se na organização de duas exposições: a Exposição Agrícola e Industrial111, que teve 

lugar em Vila Nova de Gaia, e a Exposição Insular e Colonial112, realizada no Porto, no Palácio de 

Cristal, inaugurada em 2 de março, pelo rei D. Carlos. Ambas as iniciativas concorrem para a 

promoção de valores positivos associados ao trabalho, à coragem e à heroicidade dos 

portugueses, no passado e a reatualizar no presente113.  

O cortejo cívico teve lugar no dia 3 de março e percorreu as ruas da cidade Invicta, tornando-

se num dos momentos marcantes destas festividades, contando com a presença de 

representantes das instituições locais: Câmara Municipal, Associação Comercial, Bombeiros 

Voluntários, Ginásio Lauret, entre outras. Recorde-se que as festividades contaram com a 

presença do rei e da família real, no quadro da visita ao norte do país, bem como os seguintes 

                                                           
1081ª Comissão (Março de 1882) Joaquim de Vasconcelos, Tito de Noronha, Eduard Von Hafe, Augusto Luso da Silva, Júlio Moreira, Eduardo 
Sequeira e Isaac Newton; 2ª Comissão (1884) Dr. Frutuoso Gouveia, Conde de Silva Monteiro, Visconde de Barreiros, Eng. José Macedo Júnior, 
António Vieira de Castro; 3ª Comissão (1885) Dr. Frutuoso Gouveia, Eduardo Sequeira, Henrique Kendall, Dr. Correia Barros e Henry Murrat; 4ª 
Comissão (1887) Dr. Ayres de Gouveia, Eduardo Sequeira, Henrique Carlos de Meireles Kendall, Dr. José Augusto Correia de Barros e Henry 
Murrat; 5ª Comissão ( 1889) Dr. Paulo Marcelino, Joaquim António Gonçalves, António Soares dos Reis, António Nicolau d’Almeida, Fernando 
Maia, A. Malheiro Dias, FL. de Castro Monteiro, Dr. Adolfo Pimentel, José Vitorino Ribeiro, Simas Machado, Eduardo von Hafe, Francisco José 
Patrício, Dr. António de Oliveira Monterio, Pr. da Câmara Municipal, António José da Silva, Pr. da Associação Comercial; 6ª Comissão (1893) 
Conselheiro António Ribeiro da Costa e Almeida, Conde de Samodães, Bento de Sousa Carqueja, Augusto Luzo da Silva, Henrique Carlos de 
Meireles Kendall, Fernando Maia e Francisco José Patrício. Cf. Abreu, A Escultura no Espaço Público…, 38.   
109Abreu, A Escultura no Espaço Público…, 38.   
110 Na realidade, as festividades desenrolaram-se na cidade do Porto. Registaram ecos em algumas localidades do país (como são exemplo Lagos, 
Angra do Heroísmo e Lisboa) mas longe da projeção alcançada pelas camonianas. 
111 A exposição potencia os setores da indústria e do comércio com a promoção dos produtos, das artes e da indústria. 
112 Exposição de tecidos, peles, armas, objetos de madeira, sementes, conservas, frutas, moedas – mostram ao público as riquezas e domínios 
ultramarinos.  
113Ribeiro, O Centenário do Infante D. Henrique…, 370-371. 
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membros do governo: Ernesto Rodolfo Hintze Ribeiro (Presidente do Conselho de Ministros), 

João Ferreira Franco Castelo Branco (Ministro do Reino), Carlos Lobo D’Ávila (Ministro das Obras 

Públicas) e João António de Brissac das Neves Ferreira (Ministro da Marinha e Ultramar)114. O 

desfile pela sua grandiosidade atraiu um grande número de participantes, num evento que 

estimula a interação entre as pessoas. Foi, ainda, organizado um cortejo fluvial no rio Douro, da 

Foz até à Ribeira, que reuniu um número considerável de embarcações e uma assistência ampla 

e diversificada do ponto de vista social. O desfile era encabeçado por uma caravela quinhentista, 

que conduzia a primeira pedra, vinda de Sagres, para o monumento do Infante115. As festividades 

culminaram com a cerimónia do lançamento da primeira pedra, emblemática dos propósitos do 

centenário henriquino116. Comparativamente a outras festividades comemorativas, as henriquinas 

deram uma maior expressão às atividades e modalidades desportivas como o ilustram a partida 

de futebol entre a equipa do Clube Portuense e a do Clube Lisbonense, as corridas de 

velocípedes, as touradas e os concursos de tiro. Tudo se conjugou, enfim, para que os festejos 

se convertessem numa autêntica «lição móvel de história»117. 

Quatro anos após as comemorações henriquinas teve lugar o quarto centenário do 

descobrimento do caminho marítimo para a Índia. Lisboa é, assim, de novo o centro do 

fenómeno comemorativo.  

A iniciativa teve origem na Sociedade de Geografia de Lisboa, em 1889, pela voz de um dos 

sócios, João Veríssimo Mendes Guerreiro, engenheiro civil, mas só obteve reconhecimento oficial 

em 15 de maio de 1894, sob o rescaldo da crise de 1890-91118. A acutilância que a questão 

colonial apresentava então, justifica o forte empenho colocado na concretização do evento. Daí a 

importância dos apoios efetivos de outras instituições como sejam a Câmara Municipal de 

Lisboa e outros municípios, além de associações culturais e cívicas.   

O programa das comemorações desenrolou-se entre 17 e 20 de maio de 1898119. Traduz 

bem, nos seus contornos gerais, o entendimento que há sobre as finalidades das atividades 

destinadas a comemorar o acontecimento.  

                                                           
114Ribeiro, O Centenário do Infante D. Henrique…, 348-349. 
115Ribeiro, O Centenário do Infante D. Henrique…, 351.  
116 Abreu, A Escultura no Espaço Público…, 38.  
117 Ribeiro, O Centenário do Infante D. Henrique…, 334. 
118Matos, Consciência Histórica e Nacionalismo…, 124.  
119 Completavam-se quatro séculos da chegada da armada comandada por Vasco da Gama a Calecute.  
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A sessão solene de abertura das comemorações teve lugar na Sociedade de Geografia de 

Lisboa, na sala de Portugal, espaço imbuído de simbologia colonial e nacionalista. A cerimónia 

contou com a presença de altos dignitários do Estado bem como individualidades estrangeiras. 

Na cerimónia discursaram o conselheiro Ferreira de Amaral, Groot, condes de Brandis e de 

Sonos, representantes da Holanda, França, Áustria e Itália, lord Dunraven, João Monteiro, Eredit, 

marquês de Morseliére, Neuby, representantes das Sociedades de Geografia de Londres, Rio de 

Janeiro, Budapeste, Paris, Alger e Manchester, Ledlerq, representante do Estado Livre do Congo 

e rei, que agradece a presença de todos. Este centenário é enaltecido com presença das 

inúmeras personalidades estrangeiras120.  

O programa comemorativo reproduz os conteúdos habituais, os quais cruzam finalidades 

recreativas, culturais, cívicas e de regeneração (moral e económica) do país.  

O mar e os estudos de oceanografia tiveram um destaque particular, refletido em várias 

iniciativas, desde a grande reunião das forças navais do Tejo, passando pela inauguração de um 

Aquário marítimo e fluvial, a exposições, que incluíam resultados das campanhas oceanográficas 

realizadas por D. Carlos121. As festividades incluíram, ainda, um leque de cerimónias cívicas, 

religiosas e político-militares, bem como atividades de teor mais recreativo como sejam as 

provas desportivas, os espetáculos, as receções e os banquetes. A capital enfeitou-se com 

pompa e circunstância, recorrendo às tradicionais decorações e iluminações, tendo lugar um 

baile dedicado aos municípios122. No capítulo da assistência e solidariedade, estava previsto um 

projeto completo de habitação económica e de mobiliário português. No entanto, refira-se que 

não há registo da concretização do projeto lançado. E as festas contaram com o material 

propagandístico corrente como são exemplo a emissão de moedas, selos, medalhas ou a 

publicação de postais alusivos ao evento.  

Dos vários festejos, o cortejo cívico distingue-se como o momento alto das celebrações. Os 

lisboetas saem à rua para apreciarem as iluminações, as montras, as provas desportivas e para 

participarem na feira franca, nos arraiais e assistirem ao desfile de carros alegóricos. O cortejo 

registou a presença de várias associações culturais, assistenciais, de fomento económico, de 

comércio e da indústria, da Sociedade de Geografia de Lisboa, bem como figuras das elites 

politicas, dos governantes, monárquicos, republicanos, socialistas e maçónicos, tal como já 

                                                           
120 Fernando Castelo Branco, As comemorações do 4º centenário da viagem de Vasco da Gama à Índia, (Lisboa: Academia de Marinha, 1998), 7.  
121Branco, As comemorações do 4º centenário da viagem…, 7.  
122João, Memória e Império…, 261-262. 
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tivemos oportunidade de observar nas comemorações antecedentes123. As comemorações em 

memória de Vasco da Gama não deixaram de constituir, à sua maneira, uma reação aos 

acontecimentos coloniais recentes, evidenciando um sentido de resistência e de protesto à 

tirania inglesa e de censura, por parte de alguns setores minoritários, à monarquia e suas 

instituições124. 

Paralelamente às festas cívicas, a Igreja Católica lança aquilo que Fernando Catroga intitulou 

de «contra-ofensiva» comemorativa125. Em 1884, na cidade de Braga, realizou-se o centenário do 

Bom Jesus do Monte e, em 1895, evoca-se S. José como alternativa ao 1.º de Maio. Estas 

comemorações seguem as celebrações tradicionais, contudo, as comemorações do sétimo 

centenário de Santo António (1895) registam uma expressão diferente, mais próxima da índole 

cívica, promovendo um congresso católico e um cortejo cívico na Baixa lisboeta. O cortejo 

representa a grande manifestação coletiva de resposta às de cariz arreligioso ou anticlerical e a 

confirmação dos ideais como a solidariedade, humildade e patriotismo126.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123Branco, As comemorações do 4º centenário da viagem…, 8-9. 
124Matos, Historiografia e Memória Nacional…, 462. 
125Catroga, Ritualizações…, 309.  
126Catroga, Ritualizações…, 309.  
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Capítulo 3 - A exaltação da memória de Afonso Henriques, em Guimarães, nos 

finais de Oitocentos 

 

1. A homenagem a D. Afonso Henriques: o projeto de edificação da estátua do rei fundador da 

nacionalidade: Guimarães 1882-1887  

 

1.1. Guimarães nos anos 80 do século XIX 

 

Em julho de 1882, um grupo de emigrantes portugueses residentes no Rio de Janeiro, 

autointitulado «grupo de patriotas», informa as autoridades da cidade do propósito em 

homenagear a figura de D. Afonso Henriques. Com esse fim, propõe-se impulsionar a construção 

de um monumento ao monarca-símbolo da nacionalidade, na cidade de Guimarães127. A 

imprensa vimaranense divulga de forma entusiástica o projeto, aderindo de imediato à iniciativa, 

como o evidencia o excerto da Religião e Pátria, jornal local: 

 «É sobremaneira significativo o modo como geralmente tem sido acolhida a ideia 
de perpetuar em mármore ou bronze a memória gloríssima do imortal fundador da 
monarchia portugueza»128.  

O empreendimento é vivido com grande entusiasmo entre a comunidade portuguesa 

emigrante no Brasil, ainda que suscite algum eco entre os cidadãos brasileiros, de acordo com a 

mesma fonte: 

«Ali, não só entre a numerosa colónia portugueza, mas até entre os próprios e 
mais importantes filhos daquele florescente império, reúna o mais decidido entusiasmo 
pela ideia de se pagar esta sagrada divida de gratidão»129.  

O projeto é apresentado como «pagamento de uma dívida nacional»130, à figura símbolo da 

nacionalidade portuguesa e um contributo para perpetuar a sua memória.  

                                                           
127Arquivo Municipal Alfredo Pimenta (Doravante assinalado por AMAP), «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº74 8-82, 17 de 
Julho de 1882, (Cota: 10-27-19-1).  
128S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, nº1, 16 de Dezembro, 1882, [1] (Ao longo deste trabalho optámos por atualizar a 
grafia dos nomes dos jornais).  
129S.a., Monumento…, [1].  
130AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº 74 8-82, …. 
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 Esta manifestação de patriotismo agita os vimaranenses, sobretudo um grupo de ilustres da 

cidade que lidera a iniciativa, no período compreendido entre 1882 e 1887, e que congrega 

esforços tendentes à sua concretização.   

As décadas finais do século XIX evidenciam sinais de mudança do país, no quadro do 

crescimento tímido que atravessa a economia portuguesa. Seja como for, a política de 

melhoramentos materiais levada a cabo durante a Regeneração foi responsável pela construção 

de infraestruturas de transporte e de comunicações, que acabou por se repercutir na 

reorganização do espaço urbano das cidades.  

A imagem da cidade altera-se. Em vários pontos do país assiste-se à abolição das muralhas, 

consideradas obstáculos ao crescimento e à renovação da malha urbana, o que permite a 

abertura de praças e novos arruamentos. Gradualmente, abre-se espaço a uma nova 

representação da cidade, através da edificação de construções e monumentos que embelezam 

os núcleos urbanos e que dão expressão à onda comemorativa do passado histórico, iniciada 

com o tricentenário de Camões, em 1880131. Este movimento de renovação das cidades é 

impulsionado por razões de saúde e de higiene públicas, ainda que seja acompanhado por 

preocupações estéticas e artísticas132. A relação com o património histórico altera-se: a 

salvaguarda, a reconstituição e conservação da herança material são valores que se afirmam e 

que começam a ser protegidos, originando a criação de «lugares de memória». 

 A escultura intervém na organização, planeamento e qualificação dos espaços 

urbanos. Com efeito, as décadas terminais de oitocentos assistem à proliferação 

da estatuária, à escala do país, surgindo, tanto nas grandes, como em algumas 

cidades de província, estátuas em memória de militares e políticos, símbolos do 

liberalismo e também de escritores. Mencionem-se, a título ilustrativo, as 

estátuas em homenagem a Passos Manuel (Leça da Palmeira – 1877), Duque 

da Terceira (Lisboa – 1877), José Estêvão (Lisboa – 1878 e Aveiro – 1887), Eça 

de Queirós (Lisboa - 1903) e Camões (Lisboa - 1867). Há, ainda, lugar ao 

surgimento de monumentos comemorativos em memória de personalidades 

políticas pertencentes a épocas mais recuadas da história nacional, tais como D. 

                                                           
131Abreu, A Escultura no Espaço…, 6.    
132Maria José de Queirós Meireles, «O Património Urbano de Guimarães no contexto da Idade Contemporânea (séc. XIX-XX)», (tese de mestrado, 
Braga, Universidade do Minho, Instituto de Ciências Sociais, 2000), 28-29. 
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Afonso Henriques (Guimarães – 1887), Infante D. Henrique (Porto – 1900) e 

Afonso Albuquerque (Lisboa – 1901)133.  

A cidade de Guimarães participa neste movimento de valorização do passado, numa 

perspetiva patrimonial e cultural, ainda que a uma escala mais reduzida. O núcleo urbano 

apresenta uma série de vestígios materiais e arquitetónicos emblemáticos do período da 

nacionalidade, como são exemplo: o castelo (século X), símbolo do berço da nacionalidade; a 

capela de S. Miguel (século XII), local onde, segundo a tradição, foi batizado Afonso Henriques e 

que alberga a pia sagrada usada na cerimónia; e o paço dos duques de Bragança, edifício que 

ostenta uma grandiosidade das épocas passadas, ainda que datado de mais tarde (século XV). A 

ideologia nacionalista que atravessa o período leva, no caso particular da história de Guimarães, 

à glorificação e engrandecimento do ciclo da nacionalidade.  

Pela mesma altura, um conjunto de notáveis locais destaca-se na afirmação cívica e cultural 

da cidade. Sobressaem as seguintes personalidades: os irmãos Sampaio, José134 (1841- 1899) e 

Alberto135 (1841-1908), Francisco Martins Sarmento136 (1833 - 1889), Avelino da Silva 

Guimarães137 (1841 - 1901), Domingos Leite e Castro138 (1816-1916), Avelino Germano Freitas139 

(1842- 1908), João Gomes de Oliveira Guimarães140 (Abade de Tagilde) (1853-1912), António 

Mota Prego141 (1856-1933) e o Conde de Margaride (1836-1919)142. São estes vimaranenses que 

encontramos a liderar um conjunto de iniciativas em prol do desenvolvimento da cidade e do 

concelho, em termos económicos e culturais. Destacam-se os seguintes empreendimentos: a 

criação da Sociedade Martins Sarmento (1882), o lançamento da Revista de Guimarães (1884) e 

a organização da Exposição Industrial (1884)143. É neste horizonte de dinamização cultural e 

económica da cidade que se enquadra o projeto de edificação do monumento-memória ao 

primeiro rei português (1882 – 1887).  

                                                           
133Matos, Historiografia e Memória…, 428.  
134Futuro vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques.  
135Forma-se em Direito com apenas 22 anos, apesar de exercer a sua profissão por um período curto. Destaca-se no exercício de Diretor Executivo 
da Exposição Industrial de Guimarães de 1884. Debruça-se sobre o estudo de questões económicas, distinguindo-se pela sua ligação à 
Sociedade Martins Sarmento e à Revista de Guimarães.  
136Futuro 2º Secretário da Comissão do monumento a Afonso Henriques.  
137Destaca-se na atividade jornalística (Religião e Pátria, Comércio de Guimarães, O Progresso, Eco de Guimarães, Revista de Guimarães e Jornal 
Comércio de Lisboa). Ilustre vimaranense que se dedica a investigação de temas como a economia e a indústria. Está, ainda, ligado a questão 
brácaro-vimaranense.  
138Futuro vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
139Distingue-se por ser o primeiro médico português a diagnosticar a pelagra. Médico voluntário da Associação Artística Vimaranense e exerce 
gratuitamente o lugar de sub-delegado de Saúde do Concelho. Responsável pela secção da Crónica da Revista de Guimarães. Ainda, leciona na 
Escola Industrial de Guimarães a disciplina de física e mecânica.  
140Historiador, arqueólogo, numismata, epigrafista, diplomatista, genealogista, orador, escritor, jornalista e político mas sem qualquer referência.  
141Assume a presidência da Comissão do monumento a Afonso Henriques.  
142Futuro 1º vice-presidente da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
143Direção da Sociedade Martins Sarmento, «Apresentação», Em 1884 – o ano que mudou Guimarães (Guimarães: Sociedade Martins 
Sarmento,2010), 5.  
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 Registemos algumas notas emblemáticas sobre as iniciativas a que nos referimos e que 

ilustram os propósitos dos seus animadores.   

A Sociedade Martins Sarmento foi inaugurada em Março de 1882144. Foi pensada como um 

instrumento de fomento cultural, social e económico de Guimarães. Trata-se de um organismo 

cultural de utilidade pública, instituído em homenagem ao arqueólogo e etnógrafo vimaranense, 

Francisco Martins Sarmento, pela relevância dos seus trabalhos que conheceram projeção à 

escala europeia.  

De acordo com os primeiros estatutos da Sociedade (datados de 7 de janeiro de 1882), os 

seus fins eram contribuir para o fomento da instrução popular (art. 1º, ponto 1), através do apoio 

à criação de escolas e institutos, bem como promover ações que concorressem, no seu 

conjunto, para a valorização cultural e social da cidade e para o fomento económico145. 

É neste quadro que é lançado o primeiro número da Revista de Guimarães146 (1884), 

publicação dependente da Sociedade Martins Sarmento e que pretende contribuir para a 

dinamização histórica e cultural da cidade, a partir de um leque de colaboradores altamente 

qualificados. Nas palavras do historiador António Amaro das Neves, a revista constituía um 

«mosaico» cultural ao mesmo tempo que atuava como canal de difusão das iniciativas e dos 

projetos da respetiva associação147. 

Da primeira direção da Sociedade Martins Sarmento fizeram parte alguns dos ilustres 

cidadãos a que aludimos atrás, como são os casos do Dr. José da Cunha Sampaio, irmão de 

Alberto Sampaio, que ocupou a presidência, de Avelino da Silva Guimarães que exerceu a vice-

presidência, de António José da Silva Basto148 que desempenhou o lugar de tesoureiro, de 

Domingos José Ferreira Júnior e Domingos de Castro Meireles que exerceram funções de 

secretários, do Dr. Avelino Germano da Costa Freitas e de Domingos Leite Castro que tomaram 

assento como vogais149, dignos representantes das profissões liberais, como juristas, intelectuais 

e médicos.   

Domingos Leite Castro, secretário da Sociedade, merece ser destacado por ter sido o autor 

da proposta relativa à organização de uma exposição industrial, proposta que apresentada numa 
                                                           
144 A ideia da sua criação resulta do empenho de um conjunto de ilustres vimaranenses, numa reunião da Assembleia em 1881.  
145Cf. os Estatutos da Sociedade Martins Sarmento disponível em www.csarmento.uminho.pt. consultada em 7 de Julho de 2011.  
146 A proposta para sua criação é apresentada pela Direção da Sociedade Martins Sarmento à Assembleia Geral, em 7 de Fevereiro de 1883. E a 
mesma é aprovada e o primeiro número é publicado em 1884.  
147 António Amaro das Neves, «O ano que mudou Guimarães», Em1884 o ano que mudou Guimarães, (Guimarães: Sociedade Martins Sarmento 
2010), 12.  
148 Vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques.  
149 Anthony De Seife Kinnon, «A Sociedade Martins Sarmento», em Guimarães Século XIX de Vila a Cidade, (Guimarães: Artes Gráficas, 2006), 86.  
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das primeiras assembleias dos sócios da Sociedade, que vem a ser recuperada nos finais do ano 

seguinte (1883), altura em que a linha férrea se avizinha da cidade nortenha150.  

Como se sabe, a realização da Exposição Industrial constituiu um acontecimento marcante 

na história da cidade. A concretização desta iniciativa relaciona-se com a conclusão da linha 

férrea de Guimarães, empreendimento que faz alimentar fortes expectativas em termos do 

fomento económico e social da região. Neste ambiente que é projetada a Exposição Industrial, 

empreendimento que faz de Guimarães a cidade pioneira na organização de exposições 

concelhias151. O arranque formal dos trabalhos iniciou-se com a convocação de uma assembleia-

geral, presidida pelo Conde de Margaride, que reunia comerciantes, industriais, proprietários e 

outras figuras de destaque de Guimarães, Desta assembleia resultou a criação de uma comissão 

central responsável pela Exposição Industrial de Guimarães. Esta era composta por um leque de 

personalidades pertencentes às elites da cidade e que pertenciam aos quadros da Sociedade 

Martins Sarmento. Importa listar os seus membros, uma vez que iremos encontrar uma parte 

significativa na comissão responsável pelo monumento a Afonso Henriques. São eles: Barão de 

Pombeiro152 (presidente), António Coelho da Mota Prego (presidente da Câmara Municipal de 

Guimarães), Manuel Castro Sampaio153 (administrador do Concelho), Visconde de Lindoso154, Dr. 

José da Cunha Sampaio, António Augusto da Silva Carneiro155, António José da Silva Basto, Dr. 

Avelino Germano, Domingos Leite de Castro, Dr. Avelino da Silva Guimarães, Adolfo Salazar, Dr. 

Joaquim José de Meira, Dr. Domingos de Castro Meireles, Manuel de Freitas Aguiar, José Miguel 

da Costa Guimarães, Eugénio da Costa Vaz Vieira, José Martins de Queirós, Dr. Alberto Sampaio, 

Domingos José de Sousa Júnior, Manuel Ribeiro de Faria156, Domingos Martins Fernandes, João 

Dias de Castro157 e José Ribeiro da Silva Castro.  

São, ainda, criadas outras duas comissões afetas à organização da Exposição Industrial. A 

comissão de meios, responsável pela angariação de fundos, é composta por quatro sócios da 

Sociedade Martins Sarmento: Padre João Gomes de Oliveira Guimarães, Domingos Martins 

Fernandes, Eduardo Almeida e António José Baptista Guimarães. Por sua vez, é constituída uma 

subcomissão executiva, por decisão aprovada em sessão da Comissão Central, formada pelo Dr. 

                                                           
150 Direcção da Sociedade Martins Sarmento, Apresentação…,  e Cf. Manuel Alves Oliveira, «A Exposição Industrial de 1884 e as suas 
repercussões», Boletim dos Trabalhos Históricos, vol. XXXV, (1984): 219.  
151 Oliveira, A Exposição Industrial de 1884…, 225.  
152 2º vice-presidente da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
153 Vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques.  
154 Vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
155 Vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
156 Tesoureiro da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
157 Vogal da Comissão do monumento a Afonso Henriques. 
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Alberto Sampaio (presidente), Domingos Leite de Castro, Domingos Martins Fernandes e Manuel 

Ribeiro de Faria158. A angariação pública de fundos permitiu atingir uma quantia avultada159. 

Destacaram-se, em particular, os apoios financeiros de duas entidades: Câmara Municipal de 

Guimarães (200 mil réis) e Companhia do Caminho-de-ferro (100 mil réis)160.  

A exposição industrial foi inaugurada no dia 15 de junho de 1884161, no Palácio Vila Flor162. Foi 

perspetivada, nas palavras de Avelino da Silva Guimarães, membro da respetiva comissão 

central, como um ponto alto na vida económica da cidade, se possível de viragem na dinâmica 

da cidade:  

«A inauguração da Exposição inicia uma nova fase da sua actividade, é a entrada 
na rota de novo progresso, o convívio, o primeiro congresso dos industriais de todo o 
concelho, que, estudando reciprocamente os produtos das suas fábricas e oficinas, vão 
adquirir a certeza da sua aptidão, o valor dos seus esforços, a consciência da sua força 
pela associação, pela união das vontades, tendo por fim a realização de uma ideia, ou a 
conquista de melhorias e vantagens gerais, tecnológicas, ou mercantis»163. 

 A cerimónia de inauguração contou com a presença das autoridades oficiais da cidade 

(Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, autoridades judiciais e eclesiásticas), 

representantes da imprensa local e do Porto, quadros e membros das associações, entre outros. 

Registou-se a ausência de um representante do governo, apesar dos esforços desenvolvidos 

pelos promotores da iniciativa no sentido de envolver a administração central no 

empreendimento, concretamente através da proposta da elaboração de um estudo sobre a 

indústria do concelho, com o objetivo de mostrar as suas potencialidades na economia164. Seja 

como for, o balanço da exposição afigurou-se positivo, como o sugere o aparecimento de novas 

indústrias, reflexo do impulso desencadeado no tecido económico da cidade. Daí, a exaltação 

simbólica do ano de 1884, presente no título do catálogo – 1884, o ano que mudou 

Guimarães165, publicação da Sociedade Martins Sarmento, editada no quadro das comemorações 

realizadas em 2009.  

No decurso da Exposição Industrial, são traçados dois outros projetos. O projeto da criação 

da Escola Industrial Francisco de Holanda, em que a Sociedade Martins Sarmento, em 

                                                           
158 Avelino da Silva Guimarães, «A exposição industrial de Guimarães», Em 1884 – o ano que mudou Guimarães, (Guimarães: Sociedade Martins 
Sarmento, 2010), 140 e Cf. Oliveira, A exposição industrial de 1884…, 220. 
159 Nas fontes consultadas não foi possível saber qual o valor alcançado.  
160 Guimarães, A exposição industrial …, 140. 
161 Cf. sobre o artigo S.a., «Exposição Industrial», O Comércio de Guimarães, Suplemento ao nº7, 15 de Junho de 1884.  
162 Cf. sobre o artigo S.a., «O local da exposição», O Espectador, 26 de Junho de 1884.  
163 Guimarães, A exposição industrial …, 143.  
164 Guimarães, A exposição industrial …, 142.  
165 Direcção da Sociedade Martins Sarmento, Apresentação …, 5.  
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colaboração com os organismos oficiais da cidade, tem um papel preponderante concretizado no 

final do de 1884. E o projeto de criação de um museu industrial, ideia ainda hoje não 

concretizada166.  

Em síntese, entre 1882 e 1887 a cidade foi animada por uma corrente dinamizadora da vida 

local, em prol do progresso. É neste ciclo que se enquadra o projeto do monumento a Afonso 

Henriques. Pela mesma altura, tinha sido ainda sugerido um monumento em homenagem ao 

Papa Pio IX, a instalar na serra de Santa Catarina, e a ser custeado igualmente por subscrição 

pública167:  

«a glória de todos os portuguezes e prova da dedicação dos nossos conterrâneos 
nos ensinamentos da Santa Sé e de veneração a um dos mais ilustres sucessores de S. 
Pedro, o imortal Pio IX, vai continuando a erigir-se na Serra de Santa Catarina, graças aos 
esforços da comissão promotora»168. 

 A imprensa local, nomeadamente o jornal Religião e Pátria, informa sobre os 

preparativos e dá nota da formação de comissões para a organização e realização dos 

trabalhos e festejos do monumento a Pio IX169. É nesta conjuntura recetiva a iniciativas 

comemorativas que é anunciado o monumento em honra do primeiro rei de Portugal na 

cidade de Guimarães. Sublinhe-se que os gestos em memória de Afonso Henriques se 

multiplicam ao longo dos anos 80. Assim, neste mesmo ano, por iniciativa de um 

vereador da Câmara Municipal de Guimarães, foi proposto que o Campo de S. Salvador 

passasse-se a designar Campo de D. Afonso Henriques. Pela mesma altura, o teatro local 

ostentava o nome do rei fundador, ilustrações que denotam a preocupação e o interesse 

dos poderes públicos em perpetuar a memória do monarca na história da cidade.  

 

1.2. O projeto do monumento-estátua a Afonso Henriques e a comunidade emigrante no Brasil  

 

A existência de uma forte comunidade portuguesa residente no Brasil justifica o facto de a 

iniciativa ter tido aí origem. Vale a pena registar que, no período compreendido entre 1860 e 

                                                           
166 Neves, «O ano que…, 12.  
167 Direcção da Sociedade Martins Sarmento, Apresentação… 14.  
168 S.a., «Monumento a Pio IX», O Espectador, Guimarães, 25 de Novembro,1884, [1].   
169 «Há nomeadas comissões para os festejos, e a grande comissão promotora e executiva do monumento não se poupa a trabalhos e 

fadigas para que o acto se faça com o maior luzimento e aparato». Cf. S.a., «O monumento a Pio IX», Religião e Pátria, nº48, 3 de 
Junho, 1882, [1v]. 



 
 
 

42 
 

1890, se estima que cerca de 400 000 portugueses emigraram para terras de Santa Cruz170. A 

distância e a saudade da pátria estimulavam comportamentos e gestos de glorificação da pátria, 

gestos que concorriam em favor da afirmação e projeção da comunidade emigrante bem-

sucedida, não só em termos materiais, mas também em termos sociais, avaliados a partir da 

inserção na comunidade brasileira e da participação em iniciativas desta natureza e afins. Disso 

é exemplo o envolvimento nas comemorações camonianas, majestosamente celebradas através 

das associações de emigrantes e que contaram com a participação de representantes 

brasileiros171.  

Atendemos ao desfilar das diligências com vista à concretização do projeto. João Alves 

Pereira Guimarães, emigrante vimaranense e redator do jornal brasileiro A Nação Portuguesa, 

atua como representante da comissão emigrante brasileira junto da Câmara Municipal de 

Guimarães. Nesta qualidade, realça que os promotores do empreendimento pretendem que este 

seja realmente um evento patriótico, na linha de eventos congéneres realizados na Europa, no 

quadro das homenagens aos «grandes homens».  

Daí que, desde a primeira hora, seja intenção dos responsáveis pela iniciativa angariarem o 

apoio não só dos vimaranenses, mas igualmente de todos os portugueses, tanto dos residentes 

no reino, como nas colónias de África. É assim avançada a proposta de serem criadas 

comissões de angariação de fundos, em todo o território português, as designadas «comissões 

auxiliadoras», a serem coordenadas a partir da Comissão Central, a instalar na cidade de 

Guimarães. 

Analogamente, é pensado lançar no Brasil comissões locais de apoio, de forma a reunir as 

verbas necessárias à construção de uma estátua em bronze172.  

A correspondência expedida do Brasil evidencia a grandeza e o entusiasmo que é colocado 

no empreendimento, bem como a preocupação em garantir que o monumento-estátua seja 

implantado em Guimarães, acautelando-se a eventual transferência para Lisboa. Chega-se, 

inclusive, a sugerir o local da instalação: a praça do Toural, zona emblemática do centro da 

cidade173. Na mesma linha, é colocada a tónica na mobilização da população, concretamente ao 

nível dos preparativos necessários à recolha dos fundos. 

                                                           
170Rui Ramos, «Segunda Fundação (1890-1926)», em História de Portugal, org. José Mattoso, (Lisboa: Editorial Estampa, 1994), 86-87.  
171Ramos, Segunda Fundação…, 87.  
172AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº 74 8-82, …. 
173AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº 74 8-82, …. 



 
 
 

43 
 

No entretanto, são lançados preparativos análogos, na cidade do Rio de Janeiro, sede da 

iniciativa. Tem, então, lugar, a 29 de outubro de 1882, uma importante reunião no Salão Real da 

Sociedade Club Ginástico – espaço sociocultural privilegiado da comunidade luso-brasileira, 

fundado em 1868, por dois emigrantes portugueses, os irmãos Ferreira da Costa (João José e 

António José)174. O fim desta reunião é fixar a agenda dos trabalhos com vista à prossecução da 

iniciativa. Dela resulta a constituição da Grande Comissão do Rio de Janeiro, composta por 133 

elementos e a nomeação da equipa diretiva. A presidência e a vice-presidência são atribuídas, 

respetivamente, ao Conde de S. Salvador de Matosinhos e ao Visconde de Sistelo. Como 

tesoureiro é nomeado o Comendador Domingos José Pereira Ferreira Guimarães e os lugares de 

primeiro e de segundo secretários são atribuídos ao Dr. João António d’ Oliveira Magioli e ao 

Comendador Francisco Augusto Ferreira de Melo175 (ver Anexo 2 – Constituição da Grande 

Comissão do Rio de Janeiro).  

Só conseguimos encontrar dados biográficos significativos do presidente e do vice-presidente 

da Grande Comissão do Rio de Janeiro, que nos informam sobre a sua pertença à elite de 

notáveis da cidade brasileira. Relativamente aos demais vogais, apenas obtivemos informação 

sumária no caso dos titulares honoríficos ou nobiliárquicos e daqueles que exerciam cargos 

políticos.  

O presidente nomeado espelha uma trajetória de sucesso profissional, na área empresarial, 

tendo exercido, cumulativamente, a presidência em diversas empresas, tais como Companhia 

Brasileira de Navegação a Vapor, Banco Comercial do Rio de Janeiro. Com efeito, o Conde de S. 

Salvador de Matosinhos foi um emigrante português, que construiu um grande património ligado 

à navegação e ao sector bancário176. Por sua vez, o Visconde Sistelo, vice-presidente, era 

igualmente emigrante luso e distinguiu-se na atividade comercial, tendo desempenhado um 

                                                           
174Sobre a R. S. Clube Ginástico Português, conferir em www.clubeginastico.com.br. consultado em 12 de novembro de 2013.  
175AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº242 12 82, 11 de Novembro de 882, (Cota: 10-27-19-1).  
176 João José dos Reis, Conde de S. Salvador de Matosinhos, nasceu a 11 de maio de 1820, em Matosinhos e morreu em 25 de outubro de 
1888, no Rio de Janeiro.Com 13 anos emigrou para o Brasil, trabalhando no comércio. Em breve passa de empregado a patrão e constitui a 
primeira empresa comercial, base do seu património futuro, refletido na importante projeção que registou junto da comunidade empresarial 
brasileira. Foi presidente da Companhia Brasileira de Navegação a Vapor e do Banco Comercial do Rio de Janeiro, co-fundador do Brasilien and 
Portuguese Bank e fundador de outras empresas (Garantia, Confiança e Fidelidade, Companhias de Comércio e Lavoura). Distinguiu-se como 
presidente honorário das Associações Comerciais de Lisboa e do Porto, como Diretor – secretário do Banco do Brasil e da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro, como embaixador do sector comercial português. Foi membro da comissão consultiva do Consulado Geral de Portugal, na 
capital brasileira.Desenvolveu um a forte atividade benemérita e assistencial através do apoio a várias instituições portuguesas e brasileiras: Asilo 
Profissional de Beneficente Lusitana de Montevideu, Caixa de Socorros D. Pedro IV, Albergues Noturnos de Lisboa, Oficina de S. José, no Porto, 
entre outras. Foi membro de importantes sociedades culturais e científicas, nomeadamente do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro 
(sócio benemérito), da Sociedade de Geografia de Lisboa (sócio correspondente), do Liceu Literário Português do Rio de Janeiro (sócio). Foi 
agraciado pelo governo português que lhe conferiu mercês e títulos: de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, Fidalgo Cavaleiro da Casa 
Real, Comenda da Ordem de Nossa Senhora de Jesus Cristo, 1º visconde de S. Salvador de Matosinhos (1873) e 1º conde (1880). Cf. Museu 
dos Emigrantes, http://www.museu-emigrantes.org/Conde-de-S-Salvador-Matosinhos.htm consultado em 19 de novembro de 2013. 
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papel de destaque no campo das associações culturais e humanitárias177. Sobre o primeiro 

secretário, Dr. João António de Oliveira Magioli, sabemos apenas que se tratava de um 

conceituado médico brasileiro, enquanto que sobre o segundo secretário, Comendador Francisco 

Augusto Ferreira de Melo, que era um dos mais importantes negociantes do Brasil178.   

Para além da direção – 6 elementos –, a Grande Comissão do Rio de Janeiro era composta 

por 127 indivíduos, os quais desempenham funções de destaque no império brasileiro. O quadro 

I agrega o universo de titulares que compõem a Grande Comissão do Rio de Janeiro 

QUADRO I: Caracterização social da Grande Comissão do Rio de Janeiro 

Titulados e outros Totais % 

Título Nobiliárquico/Honorífico  39 31 

Título Nobiliárquico/Honorífico e Título Académico 3 2 

Título Nobiliárquico/Honorífico, com exercício de cargos 
políticos 2 

1 

Título Nobiliárquico/Honorífico e desempenho do cargo de 
cônsul 16 

14 

Título Nobiliárquico/Honorífico e Título Académico com 
desempenho do cargo de cônsul 1 

1 

Título Académico   5 4 

Título Académico com exercício de cargos políticos 3 2 

Título Académico e desempenho do cargo de cônsul 2 1 

Cônsules 45 35 

Sem qualquer referência 11 9 

Total 
 

127 
 

 
100 
 

Fonte: AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº74 8-82…. 

O quadro I agrega o universo dos titulares que compõem a Grande Comissão do Rio de 

Janeiro. Salienta-se que 53% (64) dos membros exercem funções consulares, o que indica uma 

forte presença de comerciantes, grandes comerciantes certamente, entre os vogais da Grande 

Comissão do Rio de Janeiro. Por sua vez, a presença de titulares com mercês nobiliárquicas 

e/ou honoríficas sugere o investimento social e simbólico como coroação de uma trajetória de 

vida marcada pela ascensão social. Estes representam 34% (43) do conjunto dos membros a 

que nos referimos. Mais lateral, mas nem por isso menos significante, apresenta-se o leque de 

                                                           
177O Visconde de Sistelo nasce na freguesia de Sistelo – Arcos de Valdevez, em 1834. Parte para o Brasil e inicia-se na atividade comercial. O 
título de visconde é-lhe concedido, em 1880, por D. Luís. Cf. Museu dos Emigrantes, http://www.museu-emigrantes.org/Visconde-de-Sistelo.htm. 
consultado em 19 de novembro de 2013. 
178AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº 242 12-82, ….  
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diplomados com estudos superiores que representam 8% (11) dos membros deste grupo. O 

universo dos titulares denota a pertença a um segmento elitizado da burguesia comercial, muito 

provavelmente de enriquecimento recente.  

Em paralelo, avançam os trabalhos para dar início à constituição das comissões locais, em 

território brasileiro (ver Anexo 3 – Constituição das Sub-Comissões brasileiras por localidades), 

com o fim de ampliar as fontes financeiras do projeto e ao mesmo tempo garantir a sua 

grandiosidade e impacto. João Guimarães informa regularmente a CMG das démarches ao 

mesmo tempo que sublinha a necessidade de garantir uma ampla divulgação da iniciativa, 

atraindo todos os jornais do reino de forma a assegurar a visibilidade do empreendimento. 

Informa ainda da possibilidade de ser canalizada verba para outros investimentos, na 

eventualidade dos fundos reunidos ultrapassarem o orçamento a realizar, como é o caso da 

remodelação do Convento das Freiras Dominicanas, com vista a torná-lo num Colégio, intitulado 

D. Afonso Henriques. Por último, salienta, ainda, as expetativas de valorização económica, social 

e cultural da cidade, relacionadas com a chegada do caminho-de-ferro à cidade179.  

Da correspondência estudada, sobressai a tónica colocada no patriotismo e no nacionalismo 

exacerbados como o ilustra, substantivamente, a caraterização deste empresa como um «[…] 

melhoramento civilizador patriótico»180.  

 

1.3. A comissão local do monumento a D. Afonso Henriques 

 

A 23 de novembro de 1882, na sequência da convocação de uma sessão extraordinária da 

Câmara Municipal de Guimarães, o presidente da edilidade dá a conhecer oficialmente o projeto 

da comunidade portuguesa emigrante no Brasil181. A recetividade da assembleia terá sido 

unânime. De imediato, o presidente avançou com uma proposta de composição da comissão de 

Guimarães responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de construção do monumento, a 

saber: o administrador do concelho; o Barão de Pombeiro; o Conde de Margaride (sugerido pela 

Grande Comissão do Rio de Janeiro); Domingos Leite e Castro; Francisco Martins Sarmento; 

Francisco Ribeiro Martins da Costa; João Dias de Castro; João Pereira da Silva; Manuel Ribeiro 

                                                           
179AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº58, …. 
180AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº58,….  
181Nesta sessão estão presentes o presidente, António Coelho Mota Prego, os vereadores José de Castro Sampaio, José Ferreira de Abreu, José 
Amaral Ferreira, António Joaquim de Melo e Francisco Martins Fernandes.  
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de Faria; presidente da Associação Artística, João Pinto Queiroz; presidente da Associação 

Clerical, padre Francisco Xavier de Sousa Carneiro; o presidente da Associação Comercial, 

comendador Francisco José da Costa Guimarães; o presidente da Sociedade Martins Sarmento, 

José da Cunha Sampaio; Visconde de Lindoso e um vogal da Câmara182. É, também, deliberado 

que a presidência da comissão seja confiada ao presidente da edilidade. A ata guarda a 

memória de Avelino Germano da Costa Freitas, um dos presentes na reunião da câmara, que 

sublinhou a importância de agradecer a iniciativa aos compatriotas emigrantes, em terras de 

Santa Cruz.  

Passados, apenas dois dias, em 25 de novembro183, tem lugar a primeira sessão da 

comissão, que reúne com o propósito de oficializar a comissão e fixar a agenda dos trabalhos. 

Nesta primeira sessão, são distribuídos os lugares a desempenhar na comissão. A presidência é 

entregue ao presidente da Câmara Municipal de Guimarães, como prática habitual; os lugares 

de vice-presidência são atribuídos ao Conde Margaride e ao Barão de Pombeiro; ocupam os 

lugares de secretários Francisco Ribeiro Martins da Costa e Dr. Francisco Martins Sarmento; e o 

cargo de tesoureiro é atribuído a Manuel Ribeiro de Faria184. Todos os membros convidados pelo 

presidente, Mota Prego, aceitam fazer parte da comissão, não se registando nenhuma recusa.  

A comissão responsável pelos trabalhos relativos ao monumento a D. Afonso Henriques é 

composta por figuras de relevo da comunidade vimaranense, do ponto de vista social e 

económico, várias das quais que se encontram envolvidas em outros projetos tendentes ao 

desenvolvimento da cidade. Vejamos quem são e o que fazem.  

QUADRO II: Perfil socioprofissional da Comissão local do monumento a D. Afonso Henriques 

Fontes: AMAP, «Livro das Actas da Comissão do monumento de Afonso Henriques» (Cota:10-27-18-33); «Processo da Estátua de D. Afonso 
Henriques», Acta da Sessão da Câmara, Sessão Extraordinária de 23 de Novembro de 1882 (Cota: 10-27-19-1); Kinnon, Guimarães…, 106; 
António Amaro das Neves, «Conde de Margaride», em 1884 – o ano que mudou Guimarães, (Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2010), 
60-64 e Caldas, Guimarães: Apontamentos…202. 

  

                                                           
182AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», Acta da Sessão da Câmara, Sessão extraordinária de 23 de Novembro de 1882, (Cota: 
10-27-19-1).  
183Actas de instalação - têm lugar nos Paços do Concelho.  
184AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», 1ª Sessão, 25 de Novembro de 1882, (Cota: 10-27-18-33).  



 
 
 

47 
 

O quadro II apresenta o perfil socioprofissional da equipa diretiva que integra. Todos os 

elementos são naturais de Guimarães. Alguns têm formação académica no curso então 

dominante na época: o Direito. O exercício de cargos políticos e a colaboração regular na 

imprensa são outros atributos comuns a alguns dos membros assim como a pertença 

maioritária à SMS. 

António Coelho da Mota Prego (1860-1934), presidente do município e da comissão 

responsável pela estátua Afonso Henriques faz parte dos notáveis da cidade. É advogado e 

regista uma colaboração regular na imprensa e na vida política do concelho185. Mota Prego foi o 

responsável pelo lançamento do projeto. Em breve, abandonou as funções diretivas na comissão 

por ter sido afastado da presidência da edilidade, em 19 de novembro de 1885. O novo 

presidente do município, Luís Martins Pereira Menezes, passou o responsável pela comissão186.  

Os lugares da vice-presidência são desempenhados por duas das mais importantes 

personalidades da cidade. Ambas são tituladas e descendentes de famílias aristocratas da 

região. Luís Cardoso Martins da Costa Macedo (1836-1919), conde de Margaride, é bacharel em 

Filosofia, pela Universidade de Coimbra. No ano de 1862, recebeu o título de Fidalgo Cavaleiro 

da Casa Real. Dez anos depois, foi-lhe concedido o título de Visconde de Margaride e mais tarde 

foi elevado a Conde de Margaride. Desenvolveu uma carreira política significativa, a partir dos 

anos 70, tendo exercido cargos à escala local e regional, bem como nacional. Foi, assim, par do 

reino (por carta régia de 29 de dezembro de 1881), governador civil dos distritos de Braga (1871 

– 1877) e do Porto (1878-1879). Exerceu, por diversas vezes, a presidência da Câmara 

Municipal de Guimarães, concretamente nos anos de 1870, 1878 e entre 1887 e 1892. Entre 

novembro de 1883 e novembro de 1885, foi um dos procuradores de Guimarães na Junta Geral 

do Distrito de Braga. A sua presença na comissão é um sinal do seu forte envolvimento no 

progresso de Guimarães, sobretudo ao longo dos anos 80, colaborando em todas as atividades 

de engrandecimento e dinamização da cidade, como referimos, atrás187.  

                                                           
185Kinnon, Guimarães…, 106. 
186AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº24, 19 de Novembro de 1882.   
187Na Câmara dos Pares, fez parte da Comissão de Agricultura, em 1886. Recorde-se que foi um dos defensores da ideia de criação de uma 
escola industrial em Guimarães (1884) e da criação do Liceu de Guimarães (1896). Desenvolveu uma intensa colaboração na imprensa e em 
revistas locais. No campo assistencial ocupou o cargo de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, para além de figurar entre 
colaboradores outras instituições de cariz social. Faleceu em 30 de julho de 1919, na sua casa de Guimarães O seu testamento comprova sua 
preocupação com a beneficência contemplando instituições como o Asilo de Santa Estefânia, a Creche de S. Francisco, as Oficinas de S. José, a 
Ordem Terceira de S. Domingos e o Asilo de Mendicidade. Cf. António Amaro das Neves, «Conde de Margaride», em 1884 – o ano que mudou 
Guimarães, (Guimarães: Sociedade Martins Sarmento, 2010), 60-64.  
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Por sua vez, Paulo de Melo Sampaio Freitas de Amaral é o 1º Barão de Pombeiro de Riba 

Vizela, título concedido a 9 de agosto de 1851, e Comendador da Ordem de Cristo a 13 de julho 

de 1853. É, ainda, formado em Direito, pela Universidade de Coimbra188.  

Sobre Francisco Ribeiro Martins da Costa (1837-?) as informações biográficas são bem mais 

lacunares. Apenas se sabe que foi sócio da Sociedade Martins Sarmento e fez parte dos 

acionistas da Companhia dos Banhos de Vizela, pelo menos em 1879189. Trata-se de uma das 

figuras mais importantes da comunidade vimaranense. Formado em Direito, pela Universidade 

de Coimbra, exerceu a profissão de arqueólogo e etnólogo. No ano de 1875, inicia a exploração 

arqueológica da Citânia de Briteiros, retomando os trabalhos, no ano no seguinte, com a  

exploração do Castro Sabroso. No ano de 1882, é criada, em sua honra, a Sociedade Martins 

Sarmento, à qual o notável investigador lega as suas coleções, a sua biblioteca erudita, a casa 

onde habitou, rendimentos e várias propriedades190. Distinguiu-se ainda pela sua produção 

erudita: destacam-se as obras Ora Marítima e os Argonautos, alguns opúsculos, cerca de 80 

artigos científicos publicados em diversas revistas e jornais e, finalmente, numerosos 

manuscritos inéditos191.  

A comissão inclui ainda mais treze vogais. Para além do administrador do concelho, Manuel 

de Castro Sampaio, que figura por inerência do cargo, conta-se a presença de Domingos Leite e 

Castro, jornalista e personalidade ativa na vida da cidade192, dos presidentes das principais 

instituições e associações da cidade - João Pinto de Queiroz – Associação Artística 

Vimaranense193; padre Francisco Xavier de Sousa Carneiro – Associação Clerical Vimaranense194; 

comendador Francisco José da Costa Guimarães – Associação Comercial de Guimarães195; 

António Vieira de Andrade – Associação de Socorros Mútuos Vimaranense e José da Cunha 

Sampaio196- Sociedade Martins Sarmento; que representam, indiretamente, as outras associações 

da cidade: Associação dos Bombeiros Voluntários197 e o Sindicato Agrícola. É de realçar que há 

                                                           
188Caldas, Guimarães: Apontamentos…, 202.  
189S.a., Relatório da Companhia dos Banhos de Vizela e Parecer do Conselho Fiscal, (Porto: Imprensa Comercial, 1880), 28.  
190Do seu legado resultou o compromisso da SMS assumir o encargo pela conservação da importantíssima estação arqueológica da Citânia de 
Briteiros. 
191Cf. sobre o assunto http://www.csarmento.uminho.pt/sns_41.asp consultado em 3 de Março de 2012.  
192Nasce em 15 de outubro de 1816 na freguesia da Oliveira, em Guimarães e morre a 10 de setembro de 1916. Escritor e jornalista é um dos 
fundadores da Sociedade Martins Sarmento, sendo um colaborador assíduo da Revista de Guimarães. Lança a ideia da realização da Exposição 
Industrial de 1884, sendo autor de numerosas obras.  
193A Associação Artística Vimaranense fundada no ano de 1870, com os estatutos aprovados em 1869.  
194A Associação Clerical Vimaranense distingue-se pelo facto de ser a primeira de Portugal. Os estatutos são aprovados em 1872.  
195A Associação Comercial de Guimarães tem como objetivo a promoção dos interesses comerciais locais. Estatutos aprovados em 1865.  
196Nasce a 5 de novembro de 1841 em Vila Nova de Famalicão e morre em março de 1901. Escritor, jornalista e advogado forma-se em Direito 
na Universidade de Coimbra. Destaca-se pelo exercício da sua profissão, bem como no jornalismo e nas letras. É o 1º Presidente da Sociedade 
Martins Sarmento e irmão mais velho do historiador Alberto de Sampaio.  
197A Companhia dos Bombeiros Voluntários é inaugurada no ano de 1877 por José Martins de Queirós Montenegro, o qual assume o papel de 
primeiro comandante. A companhia é formada por comerciantes, proprietários e artistas. A base de sustentação provém de uma quota mensal 
paga pelos associados.  
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apenas três elementos que não são naturais de Guimarães: José da Cunha Sampaio, natural de 

Vila Nova de Famalicão, nasceu na quinta de S. Boamense, freguesia de Cabeçudos, pertença 

da família há várias gerações. Este advogado, que também exerceu cargos da magistratura 

judicial, encontrava-se profundamente ligado à cidade, por razões do foro profissional e familiar. 

Refira-se que é irmão Alberto Sampaio, individualidade de destaque na história de Guimarães198.  

Por seu turno, António Ribeiro da Costa Salgado e Serafim Antunes Rodrigues Guimarães são 

provenientes do Brasil.  

A comissão é assim representativa do circulo de notáveis da cidade tanto do ponto de vista 

cultural e intelectual como também económico, que encontramos igualmente presente noutros 

empreendimentos cívicos em beneficio do progresso da cidade (Sociedade Martins Sarmento, 

Exposição Industrial, Companhia dos Banhos de Vizela199 e Companhia de Fiação e Tecidos de 

Guimarães) e no apoio a melhoramentos a realizar no concelho (estradas, ligação ferroviária, 

construção do cemitério público). Registe-se, por fim, que este círculo participa, também, nas 

contendas e episódios que marcam a questão «brácaro-vimaranense», entre outros debates da 

época200. 

  

1.4. As diligências do processo 

 

Recordemos que um dos objetivos iniciais traçados pelos promotores da iniciativa era garantir 

a grandiosidade do projeto e a sua projeção à escala da nação. Assim, ainda na primeira sessão, 

a comissão responsável pela construção do monumento do rei fundador decidiu empreender um 

conjunto de diligências tendentes a dar lugar à criação de comissões locais no país e nas 

colónias de apoio ao projeto. Foi ainda decidido contactar as municipalidades do reino, com o 

propósito de dar a conhecer o projeto e a solicitar apoio financeiro, designadamente através do 

lançamento de subscrições de fundos, locais e regionais201.  

Neste sentido, foi desenvolvido um trabalho minucioso com o fim de organizar a 

correspondência com os municípios do reino e ilhas (ver Anexo 4 – Lista de Concelhos por 

distrito, inventariados pela comissão local do monumento a D. Afonso Henriques). Em breve, a 

28 de fevereiro de 1883, o presidente da comissão remete um ofício a todos os representantes 

                                                           
198Cf. sobre o assunto Emília Sampaio Nóvoa Faria, Alberto Sampaio, (Vila Nova de Famalicão: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 
1988).   
199A Companhia dos Banhos de Vizela é instalada em Guimarães, no ano de 1873, ficando localizada na casa do banco de Guimarães.  
200Francisco Brito, O Botequim do Vago-Mestre Política e Sociedade na Guimarães oitocentista, (Guimarães: Associação dos Socorros Mútuos 
Artística Vimaranense, 149.  
201AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento …».  
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dos municípios dando conta dos propósitos da iniciativa e dos apoios solicitados (ver Anexo 5 – 

Transcrição do ofício remetido pelo presidente da comissão local do monumento a D. Afonso 

Henriques às Câmaras Municipais a solicitar apoio financeiro). A imprensa local, nomeadamente 

o Imparcial, vai noticiando e informando os leitores do andamento das operações de divulgação 

e recolha de fundos ao mesmo que se manifesta partidária entusiasta da empresa em curso: «É 

de crer, pois, que todas as ilustres vereações anuirão ao convite, mostrando assim um 

verdadeiro patriotismo»202.  

 

Os resultados atingidos pela campanha publicitária e propagandística estão longe de 

cumprirem as expectativas mais otimistas. Senão vejamos. Dos oitenta e cinco municípios203 

contactados, somente seis manifestaram disponibilidade em cooperar com a iniciativa. Foram 

eles: Braga, Leiria, Azambuja (Lisboa), Vila Franca de Xira (Lisboa), Velas (Açores) e Vila Franca 

do Campo (Açores). Da breve listagem constata-se uma forte dispersão geográfica dos apoios, 

apesar de diminuta em termos quantitativos. A região do Norte é alheia ao movimento, com 

exceção do apoio declarado pela capital do distrito, Braga. Os apoios pontuais surgem sobretudo 

de concelhos da região de Lisboa e dos Açores. A maioria dos municípios que responde 

negativamente à iniciativa, alega problemas de financeiros e económicos que impossibilitam a 

cooperação. Seja como for, não deixam de realçar a sua importância para o país204.  

As respostas dos presidentes das câmaras municipais ficam muito aquém das expectativas 

criadas por Mota Prego, na qualidade de primeiro presidente da comissão. Várias razões 

poderão explicar os ecos tímidos que o ofício vimaranense suscitou entre os municípios do reino 

e ilhas. Para além das queixas tradicionais (e reais) sobre a exiguidade dos recursos camarários, 

há a considerar outras razões a título de hipótese, a confirmar eventualmente no final deste 

estudo. Até que ponto os municípios estariam dispostos a financiar e/ou cooperar com 

empreendimentos de interesse histórico, cultural e patrióticos que acarretavam, à partida, 

apenas benefícios externos. Até que ponto a escolha do homenageado, rei fundador, recolhia 

simpatias convictas à escala nacional? Questões a ter presente, no desenvolvimento do estudo.  

A imprensa à escala nacional foi convocada a participar nas operações de divulgação e de 

promoção da iniciativa205. Para tal, a comissão desenvolveu uma pesquisa sobre os títulos de 

                                                           
202S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques»,  Imparcial, 5 de Dezembro, 1882, [1]. 
203Da análise feita à documentação do processo da construção da estátua de Afonso Henriques, apenas permitiu reconstituir 85 cartas 
endereçadas aos municípios do Reino, num número de 289 concelhos. A comissão vimaranense era possuidora de uma lista com o número total 
de concelhos existentes por distrito.  
204AMAP, «Processo da Estátua a D. Afonso Henriques», Correspondência entre as Câmaras Municipais e o presidente da comissão, (Cota:10-27-
19-1).  
205O presidente da comissão envia, em 13 de Março de 1883, um ofício a todos os jornais do Reino.  
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jornais existentes por distrito, o que é revelador do empenho colocado na publicitação do 

empreendimento (ver Anexo 6 – Lista dos títulos dos jornais por distrito, inventariados pela 

comissão local do monumento a D. Afonso Henriques).  

 

1.5. As comissões e o lançamento da subscrição 

 

Entretanto, a comissão vimaranense, na segunda sessão datada de 30 de novembro de 

1882, resolve endereçar à Grande Comissão do Rio de Janeiro a cópia da ata de instalação da 

comissão e aproveita para falar da questão referente à nomeação de comissões filiais no Brasil. 

Em concreto, é questionado se a diligência deve partir da comissão vimaranense. Esta posição 

traduz a preocupação da comissão vimaranense em dirigir e as operações, tanto em Guimarães, 

como no império brasileiro. Ainda é decidido proceder à nomeação de comissões filiais nas 

freguesias do concelho de Guimarães.206. A imprensa local, nomeadamente o Religião e Pátria, 

vai informando detalhadamente os passos da comissão apelando aos vimaranenses à formação 

das comissões filiais nas Caldas de Vizela, nas Taipas e em todas as freguesias do concelho207. A 

imprensa local reforça a intenção da comissão em levar avante a subscrição, pessoalmente, 

porta a porta, afirmando que: «[a] comissão vai quotidiammente continuar a percorrer a cidade com a 

lista da subspcrição para que todos possam concorrer com o seu óbolo para uma obra tão gloriosa»208. 

Aos olhos dos jornais locais, a subscrição colhe, entre os vimaranenses, uma grande adesão. 

Na sessão seguinte da comissão local, realizada em 7 de dezembro de 1882, é decidido que 

é necessário dar início à promoção da subscrição pública, na cidade de Guimarães. Assim, ainda 

nos finais de 1882 (ano do lançamento da ideia, recorde-se) abre-se a subscrição pública (11 de 

dezembro)209.  

Por seu turno, do lado brasileiro surgiam notícias sobre o desenvolvimento dos trabalhos. A 

10 de dezembro, João Guimarães enviava uma carta para a comissão a reiterar a ideia de que a 

estátua tinha que ser levantada na cidade nortenha e a necessidade de dar início à promoção da 

subscrição pública em Portugal, informando que no Brasil já começou210. 

 

                                                           
206AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº2, 30 de Novembro de 1882, (Cota: 10-27-18-33), [3].  
207S.a., «Monumento a D. Afonso Henriques», Religião e Pátria, nº3, 23 de Dezembro, 1882, [1]. 
208S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, nº50, 13 de Dezembro, 1882, [1v].  
209AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº3, 7 de Dezembro de 1882, (Cota: 10-27-18-33), [v3].  
210AMAP, «Processo da Estátua a D. Afonso Henriques», 10 de Dezembro de 1882, (Cota: 10-27-19-1).  
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No entretanto, há lugar para que algumas vozes contrárias ao empreendimento se 

manifestem publicamente. É o que aconteceu numa sessão da comissão na qual o Dr. Avelino 

Guimarães, vice-presidente da Sociedade Martins Sarmento, propôs uma alternativa à 

construção da estátua. Sugeriu a criação de uma instituição de ensino vocacionada para o apoio 

das letras e das indústrias, perspetiva que evidencia preocupações concretas de 

desenvolvimento económico e social da região, menos sensível a programas de glorificação do 

passado histórico da pátria portuguesa. A proposta não foi aceite pela respetiva comissão, uma 

vez que esta era contrária aos desígnios dos promotores da iniciativa211. Esta opinião foi subscrita 

por um Elias de Sampaio da revista O Progresso Católico212.  

 

1.6. Os resultados das subscrições e os seus subscritores 

 

As subscrições públicas promovidas por ambas as comissões efetuaram-se entre dezembro 

de 1882 e maio de 1884.  

Comecemos pela subscrição desenvolvida pela Grande Comissão do Rio de Janeiro. São 

remetidas para Guimarães duas remessas resultantes da subscrição promovida em terras 

brasileiras – a primeira é enviada em 1 de dezembro de 1883, no valor de 3:779.515 réis e a 

segunda é enviada em 14 de setembro de 1884, no valor de 2:88.615 réis – o que perfaz um 

total de 4:068.130 réis213. Refira-se que a primeira remessa é divulgada na imprensa local, por 

exemplo através do jornal O Espectador que anuncia que Mota Prego recebeu do tesoureiro da 

Grande Comissão do Rio de Janeiro «[…] uma letra sobre o banco Commercio e Industria do Porto, no 

valor de 9:181:230 fracos que ao cambio de 243 renderam aqui 3:779.515 […]»214. A informação 

relativa à primeira remessa foi comunicada à comissão do monumento a D. Afonso Henriques 

que decidiu215. Relativamente à segunda remessa, não encontramos qualquer referência na 

imprensa ou nas atas da comissão vimaranense, a informação é nos relevada através da análise 

de um documento intitulado por «Recibos – Nota dos Recebimentos para o monumento», 

elaborado pelo tesoureiro da comissão, João Dias de Castro216. A distância de cerca 10 meses 

entre o envio do primeiro montante em relação ao segundo bem como o valor inferior da 

                                                           
211AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº4, 14 de Dezembro de 1882, (Cota: 10-27-18-33), [4].  
212 Elias de Sampaio, «D. Affonso Henriques, os monumentos e do monumento», O Progresso Católico, 30 de Janeiro, 1883, 2 Elias de Sampaio, 
«D. Affonso Henriques, os monumentos e do monumento», O Progresso Católico, 28 de Fevereiro, 1883, 2-3. 
213AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Recibos- Nota dos Recebimentos para o monumento, (Cota:10-27-19-1).  
214S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», O Espectador, nº5, 29 de Novembro, 1883, [v1].  
215AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº7, 1 de Dezembro de 1883, (Cota: 10-27-18-33), [5].  
216 AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Recibos- Nota dos Recebimentos para o monumento, (Cota:10-27-19-1).  
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remessa poderão contribuir para explicar um relativo arrefecimento da questão, como o sugere a 

imprensa local pela ausência de notícias.  

Juntamente com o envio dos montantes relativos às subscrições em território brasileiro, o 

tesoureiro e o 2º secretário da Grande Comissão do Rio de Janeiro remeteram o registo das 

despesas registadas durantes as operações – evidencia que sugere transparência de 

procedimentos. As despesas reportam-se essencialmente aos anúncios publicados nos jornais e 

ao material de escritório utilizado, no período compreendido entre 30 de dezembro de 1882 e 

24 de outubro de 1883, no valor de 1:778.040 mil réis, no período entre 30 de dezembro de 

1882 e 16 de maio de 1884) (ver Anexo 7 – Despesas da Grande Comissão do Rio de 

Janeiro)217.  

É, também, remetida a lista dos subscritores brasileiros acompanhada pelas quantias 

respetivas, em 16 de maio de 1884. A referida lista é constituída por 72 assinantes distribuídos 

por dois grupos: subscritor a título individual e subscritor “agenciado” (representante de grupos) 

218 (ver Anexo 8 – Lista dos subscritores brasileiros a título individual e coletivo e respetivos 

montantes)219. Esta evidencia que os valores mais elevados atribuídos reportam-se, em geral, a 

localidades brasileiras. Registe-se ainda que o número de subscritores individuais é de 52 e o de 

subscritores coletivos é de 20. 

 

QUADRO III: Resultados da subscrição brasileira distribuídos por tabela de valores (%)  

Tabela Montantes - Subscrição do Brasil 

Montantes (Réis) Totais % 

Inferior a 50.000 13 18 

De 50.000 - 100.000 31 43 

Mais de 100.000 - 200.000 16 22 

Mais de 200.000 - 300.000 3 4 

Mais de 300.000 - 400.000 4 6 

Mais de 400.000 - 500.000 2 3 

Mais de 500.000 - 600.000 0 0 

                                                           
217AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Listagem das despesas da Grande Comissão do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 16 de 
Maio de 1884, (Cota: 10-27-19-1).  
218AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», Listagem subscritores brasileiros, Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1884, (Cota: 10-27-19-
1).  
219A comissão vimaranense decidiu proceder à divulgação da lista dos subscritores brasileiros, através do jornal Religião e Pátria. Cf. S.a., 

«Monumento ao primeiro rei português D. Affonso Henriques - o qual tem que ser inaugurado na terra do seu nascimento, cidade de 
Guimarães», nº13, Religião e Pátria, 4 de Agosto, 1883, [1].  
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Mais de 600.000 - 700.000 0 0 

Mais de 700.000 - 800.000 0 0 

Mais de 800.000 - 900.000 0 0 

Mais de 900.000 - 1000.000 2 3 

Mais de 1000.000 1 1 

TOTAL 72 100 

Fonte: AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Listagem dos subscritores brasileiros, Rio de Janeiro, 16 de Maio de 1884, (Cota: 

10-27-19-1).  

 

Como é possível apurar, através do quadro apresentado, verifica-se uma concentração 

significativa dos valores doados. Maioritariamente (61% dos casos), são doadas quantias 

situadas no intervalo de «inferior a 50 mil réis» a «100 mil réis», percentagem que se eleva a 

83% ampliando-se este intervalo até «200 mil réis». Os demais valores acusam uma forte 

dispersão. Recorde-se que a existência de quantias bastante avultadas não se apresentava 

expressiva (totaliza apenas 4% e refere-se aos intervalos de «Mais de 900.000» até «Mais de 

1000.000 réis») e, como dissemos, reportava-se a localidades brasileiras, nomeadamente Rio de 

Janeiro, Paraíba, Pará, São Paulo, Rio Grande do Nordeste, Amazonas, Minas Gerais e 

Pernambuco.   

Através da análise e da caraterização dos assinantes, constata-se a presença de 

individualidades ilustres das comunidades emigrante portuguesa e brasileira, desde 

comendadores, condes, viscondes, barões e tenentes-coronéis. Entre os signatários, destacam-

se o presidente e o vice-presidente da Grande Comissão do Rio de Janeiro, o que explica a 

proeminência que tiveram na iniciativa e os cargos que nela assumiram.  

Em paralelo, é efetuada uma primeira contabilização das subscrições angariadas pela 

comissão vimaranense, em colaboração com as subcomissões locais. De acordo com a Lista de 

Subscritores220 apresentada pela comissão do monumento a D. Afonso Henriques, o total reunido 

previsto é de 2:319.500 mil réis.  

A lista é composta por 363 subscritores e consta de duas colunas: nome e valor da quantia 

entregue (ver Anexo 9 – Lista dos subscritores de Guimarães efetivos e previstos) que aderiram à 

campanha de fundos promovida pela comissão vimaranense. Contudo, nem todos aqueles que 

assinaram a lista efetivaram a entrega da quantia prevista: 45 subscritores não o fizeram. Daí 

que devam ser considerados, para efeitos de cálculos e de análise, 2 montantes: o total da 

subscrição previsto e o total da subscrição efetivo. De acordo com a análise da documentação, é 

                                                           
220 A Lista de Subscritores é constituída por 363 assinantes.  
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possível concluir que temos um total parcial de 1:321.800 mil réis e por receber 997.70 mil réis 

(ver Anexo 10 – Lista dos montantes recebidos e por receber dos subscritores de Guimarães). 

Nestas circunstâncias, o presidente da comissão procura recuperar os valores previstos, não 

entregues, através de missiva enviada por correio221. Apenas seis dos 45 assinantes em falta, 

efetuaram o pagamento. O total dos valores arrecadados pela comissão vimaranense foi de 

1:778.800 mil réis (ver Anexo 11 - Lista dos montantes recebidos dos subscritores de 

Guimarães).  

Comparando as quantias reunidas pelas duas angariações de fundos, constatamos que a 

verba arrecadada pela comissão vimaranense é bastante inferior à alcançada pela Grande 

Comissão do Rio de Janeiro, respetivamente 1:778.800 mil réis contra 4:068.130 mil réis. 

A análise dos montantes subscritos e entregues evidencia que na maioria dos casos (%) 

situam-se nos intervalos entre 1000 e 2000 mil réis e entre 2000 e 3000 mil réis, tal como é 

atestado no gráfico apresentado de seguida. 

Gráfico 1: Distribuição dos montantes da subscrição de Guimarães 

 

 Fonte: «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  

                                                           
221AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta Nº 16ª, 18 de Dezembro de 1884, (Cota: 10-27-18-32).  
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Entre os subscritores mais notáveis distinguem-se a Câmara Municipal de Guimarães que 

realizou a subscrição mais avultada, 450.000 mil réis, a que se seguiram os membros da 

comissão vimaranense, cujas quantias entregues foram respetivamente: 110.000 mil réis de 

Francisco Ribeiro Martins da Costa, 60.000 mil réis do Visconde de Lindoso e José da Cunha 

Sampaio 12.000 mil réis. 

A análise da composição da lista de subscritores sugere que estamos perante um universo 

interclassista. Estamos assim em presença de um leque social alargado de indivíduos que 

contempla desde notáveis da cidade222, padres e membros da Igreja, pequenos e médios 

empresários do comércio, da indústria artesanal, de acordo com a distribuição que se apresenta:  

membros da Igreja Católica; detentores de título académico; detentores de títulos nobiliárquicos 

e honoríficos; profissionais ligados ao comércio e proprietários de pequenas oficinas; exteriores à 

cidade de Guimarães; empresas locais223; Câmara Municipal de Guimarães, o Administrador do 

Concelho e um grupo de mulheres.   

Estamos, agora, de condições de apresentar a quantia total, 5:846.930 mil réis, resultante do 

apuramento da receita obtida pela comissão vimaranense de 1:778.800 mil réis, a que soma o 

valor da comissão do Rio de Janeiro 4:068.130 mil réis.  

 

1.7 A escolha do escultor e o projeto artístico  

 

A conclusão do processo de angariação dos fundos é acompanhada pelo surgimento de 

dúvidas sobre a viabilidade financeira do empreendimento face à quantia reunida. A reunião da 

comissão do monumento a D. Afonso Henriques, datada de 10 de maio de 1884, foi 

inconclusiva a este respeito224. Três dias depois, nova reunião, e os receios parecem continuar 

vivos, não obstante o laconismo do registo da ata. Seja como for, somos informados que a 

comissão decide enviar um convite ao escultor António Soares dos Reis para construir o 

monumento digno de Afonso Henriques225.  

O presidente endereça um ofício-convite ao artista sobre o projeto do monumento-estátua a 

Afonso Henriques. Nela expõe a verba disponível para o empreendimento, na ordem dos 

6:000.000 mil réis, e solicita dados sobre o material a usar, se o bronze fornecido pelo governo 

                                                           
222Sociedade Martins Sarmento, Companhia dos Banhos de Vizela, Associação dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, Companhia de Fiação e 
Tecidos de Guimarães, Associação Comercial de Guimarães, Sindicato Agrícola e Associação de Socorros Mútuos.  
223 Cunha & Companhia e Almeida & Freitas (Serralharia – rua de S. Vicente). 
224AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº8, 10 de Maio de 1884, (Cota: 10-27-18-33), [5].  
225AMAP, «Livro das Actas da Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Sessão Nº9, 13 de Maio de 1884, (Cota 10-27-18-33), [5v].  
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ou o mármore que tem ser adquirido. Expostas as limitações, pergunta-se sobre a viabilidade do 

projeto de dignificação da memória do primeiro rei português226.  

 Novo ofício é enviado em finais de maio com o fim de reforçar o convite e a escolha do 

artista227. Soares dos Reis228 é o escultor de referência e o artista plástico de maior vulto de 

Oitocentos229.  

Na resposta ao ofício-convite, Soares dos Reis informa sobre alguns passos dados no sentido 

de dar corpo ao projeto. Comunica, assim, ter escolhido José António Gaspar, arquiteto e 

professor da Academia de Belas Artes de Lisboa, para projetar os esbocetos do monumento. Ao 

mesmo tempo, adverte que se encontra a fazer pesquisas sobre o material a usar na estátua, 

atendendo à exiguidade da verba e à envergadura da encomenda realizada. Avisa, por fim, que, 

até final do mês de setembro, deverão estar concluídos alguns esboços do projeto, 

concretamente os esbocetos da estátua e compromete-se a enviá-los logo que estejam prontos230. 

Em finais de outubro, Soares dos Reis envia o primeiro e único esboço da estátua231, após 

alguns atrasos motivados pelo facto de não se poder ausentar da cidade do Porto e pela 

dificuldade em encontrar elementos sobre a caracterização física do personagem, não sendo 

possível compor os três desenhos como combinado, uma vez que depende da aplicação de 

diferentes materiais e da variação dos preços232.  

Soares dos Reis envia, como referido, apenas um desenho e apresenta, ainda, três 

orçamentos sobre os tipos de materiais a usar, bronze ou mármore de Itália ou lioz, reservando 

a decisão para a comissão. Não deixa, no entanto, de manifestar a sua preferência pelo bronze 

face à natureza da encomenda. O uso do bronze acarreta um agravamento de cerca 2% do valor 

orçamentado, relativamente às modalidades propostas:  

«1º Pedestal de lioz ou vidraço com estatua de bronze – 7200 mil reis»; 

«2º Pedestal de lioz ou vidraço com estatua de mármore de Itália – 5700 mil reis»; 

                                                           
226AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Correspondência vária, nº12A, 18 de Maio de 1884, (cota10-27-18-32). 
227AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº 12B, 24 de Maio de 1884, (Cota:10-27-18-32). 
228Soares dos Reis nasce em Mafamude, em Vila Nova de Gaia, a 14 de Outubro de 1847 e suicida-se no seu atelier, no ano de 1889. Torna-se 
no escultor português de maior referência em meados do século XIX. Apesar, da sua proveniência modesta, em 1861, é admitido na Academia 
Portuense de Belas Artes e termina o curso, em 1866. Em 1867, consegue uma pensão para continuar com os estudos em Paris, onde parte e 
frequenta o atelier de François Jouffroy. Passado um ano é admitido na «École Imperiale et Speciale des Beaux Arts de Paris». Parte para Roma, 
em 1871, e frequenta o atelier de G. Monteverde. Inicia uma das suas grandes obras «O Desterrado». É a escultura mais notável de Oitocentos, 
sendo exposta no ano de 1874, no Porto. Segue-se uma estátua do Conde de Ferreira (1876), diversos bustos de encomendas oficiais e mais 
duas obras como a estátua de Afonso Henriques (Guimarães) e do botanista Brotero (Jardim Botânico de Coimbra).  
229José-Augusto França, História da Arte em Portugal – O Pombalismo e o Romantismo, (Lisboa: Editorial Presença, 2004), 128-132.  
230AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº21, 16 de Agosto de 1884, (Cota: 10-27-19-1).  
231Na análise da correspondência travada entre o presidente da comissão e Soares dos Reis não é referido o envio de segundo esboceto, apenas 
através da imprensa.  
232AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Cartas nº 7 e 8, 1 e 17 de Outubro de 1884, (Cota: 10-27-19-1).  
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«3º Pedestal de lioz ou vidraço e estatua de lioz – 5500 mil reis». 

Juntamente segue a memória descritiva do projeto: a altura do monumento é de 6 metros e a 

estátua de 2m e 70. Soares dos Reis sugere que a peça deveria ser colocada num terreno 

elevado e protegida por um gradeamento. Alerta a comissão para a necessidade de escolher um 

dos orçamentos apresentados, caso o projeto seja aprovado pela comissão, de forma a permitir 

redigir o contrato233. 

Dificuldades várias no agendamento da reunião da comissão vimaranense, de acordo com 

notícia veiculada pelo jornal Religião e Pátria234, justificam a consulta individual encaminhada pelo 

presidente, em 27 de novembro, no sentido de auscultar a opinião dos membros da comissão 

sobre a escolha do material a usar235. De um conjunto de dezanove membros, apenas onze 

comunicam a resposta por escrito, de acordo com o solicitado, o que indicia que as 

desinteligências do passado se agravaram. Maioritariamente, as respostas inclinam-se a favor do 

bronze, apesar do orçamento ultrapassar a verba disponível no valor de 6 mil réis. Vale a pena 

apontar a resposta de dois dos membros da comissão. Domingos Leite de Castro, vogal, solicita 

ser dispensado da questão, declarando aceitar a opinião da maioria da comissão. O Conde de 

Margaride, 1º vice-presidente, alerta para a necessidade de acautelar a verba necessária caso se 

opte, tal como defende, pela edificação em bronze236. Mota Prego envia, no mesmo dia, um ofício 

ao escultor a requerer a formulação das bases do contrato, o que evidencia que o presidente 

assume as responsabilidades em nome da comissão, referindo que optam pela estátua em 

bronze. A decisão é divulgada através da imprensa local237, na ausência de registo das atas das 

sessões.  

Da troca de correspondência entre a Comissão e o escultor, entre finais de novembro e de 

dezembro, resulta a confirmação da escolha do bronze e a explicitação das condições para a 

celebração do contrato238. Por questões de saúde, Soares dos Reis remete, apenas em maio do 

ano seguinte (1885), as condições contratuais solicitadas. 

Transcreve-se o conteúdo da proposta de contrato: 1. Identificação dos artistas: António 

Soares dos Reis, Professor de Escultura da Escola de Belas Artes do Porto e residente em Vila 

                                                           
233AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº22, (Cota: 10-27-19-1), A.M.A.P., [1].  
234S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, 12 de Novembro, 1882, [1v]. 
235AMAP, «Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº16, 27 de Novembro de 1884, (Cota: 10-27-18-3).   
236AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», 27 de Novembro de 1884, (Cota: 10-27-19-1).  
237 S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, 20 de Maio, 1885, [1v].  
238AMAP, «Comissão do Monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº16ª A, 27 de Novembro de 1884 e Carta nº17 de 10 de Dezembro de 
1884, (Cota: 10-27-18-32).  
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Nova de Gaia e José António Gaspar, Arquiteto e Professor da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

De seguida são apresentadas as condições:  

«1º O pedestal de 3,30 de alto será feito de lioz ou vidraço brunido de Pero Pinheiro e a 
estatua de 2,70 será de bronze»; 

«2º Receberão a primeira prestação de um conto de reis na ocasião de assignar o 
contrato»; 

«3º Receberão a segunda prestação de um conto de reis seis meses depois de assignado o 
contrato e estando a estatua esboçada e o pedestal adiantado»; 

«4º Receberão a terceira prestação de dois contos de reis quando toda a cantaria do 
pedestal se achar em Guimarães pronta a assentar e o modelo da estatua concluído em 
barro, um ano depois de assignado o contrato»; 

«5º Receberão a quarta prestação de dois contos de reis quando o modelo, em gesso, da 
estatua se achar pronto e a fundição justa, e o pedestal assente, dezoito meses depois de 
assignado o contrato»; 

«6º Concluído todo o trabalho, receberão a quinta e última prestação de um conto de reis»; 

«7º Havendo irregularidades nos pagamentos ou no caso de força maior legalmente 
justificado pelos referidos artistas, cessará para eles a responsabilidade das condições 
antecedentes». 

António Soares dos Reis finaliza a exposição das cláusulas alertando a comissão vimaranense 

para que em caso de qualquer alteração ao contrato seja avisado logo que possível239. 

As condições formuladas definem a altura do pedestal e da estátua e os materiais a serem 

utilizados, estipulam as condições pagamento e o faseamento dos trabalhos.  

No entretanto, a comissão procede ao estudo do contrato apresentado por Soares dos Reis. 

Todavia, o presidente, logo em 27 de junho de 1885, envia para o artista o desenho do 

monumento para reproduzir dois exemplares, para serem assinados no ato da escritura, para 

além de remeter, juntamente, o rascunho do contrato para proceder à sua análise. Passado um 

mês, ou seja, em 27 de julho, Mota Prego pede a Soares dos Reis para responder ao referido 

ofício240. Logo, no dia a seguir, a 28 de julho de 1885, chega a Guimarães a resposta do artista 

com as alterações às condições constituídas no contrato. O presidente, passados somente dois 

dias, responde ao escultor referindo que as modificações lhe parecem razoáveis, contudo não 

lhe pode dar uma resposta final, devido à ausência da maioria dos vogais da comissão. E 

solicita-lhe, ainda, que envie, o mais breve possível, as cópias do projeto para as encaminhar 

                                                           
239AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº9, 12 de Maio de 1885, (Cota: 10-27-19-1).  
240AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Cartas nº 20 e nº21, (Cota: 10-27-18-32).  
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para a análise da comissão241. A 1 de agosto, Soares dos Reis, em resposta ao ofício de 30 de 

julho, comunica que as cópias do projeto já estão finalizadas, mas informa que decidiu levá-las 

quando fosse assinar a escritura para assim «evitar o que sempre sucede com o transporte de 

desenhos, estampas etc., quer pelo correio quer pelo caminho-de-ferro»242. Provavelmente, o 

artista poderá recear pela danificação ou mesmo extravio dos desenhos.  

Nesta sequência, a comissão promotora reúne em sessão e o respetivo presidente apresenta 

o projeto do contrato, o qual é aprovado e resolvem endereçar um ofício a Soares dos Reis243. 

Entretanto, a 8 de agosto, o escultor é informado por Mota Prego que as referidas modificações 

são aceites pela comissão. Informa-o, ainda, que é necessário assinar o contrato. E alerta, 

também, para ser informado se o arquiteto José António Gaspar irá a Guimarães ou manda uma 

procuração para o efeito244. Soares dos Reis responde, em 11 de agosto, dizendo que o colega 

está ocupado com os exames, até ao final do mês, e adverte que só lhes é possível assinarem o 

respetivo contrato a 2 de setembro de 1885245.  

Tal como combinado, o escultor e o arquiteto chegam no dia marcado a Guimarães para 

procederem à assinatura da escritura. Com efeito, no dia 2 de setembro de 1885, em 

Guimarães, na rua Nova de Santo António, os representantes da comissão responsável pela 

construção do monumento a D. Afonso Henriques, António Coelho da Mota Prego (presidente) e 

Manuel Ribeiro Faria (tesoureiro), na qualidade de primeiros outorgantes e António Soares dos 

Reis (professor de escultura da Escola de Belas Artes do Porto) e José António Gaspar (arquiteto 

e professor da Escola de Belas Artes de Lisboa), na qualidade de segundos outorgantes, 

apresentam-se para a assinatura do contrato entre ambas as partes.  

O primeiro ponto define que os segundos outorgantes se comprometam a construir um 

monumento ao rei fundador, de acordo com o projeto aprovado pela respetiva comissão. No 

segundo ponto, é determinado que o pedestal, de três metros e trinta centímetros de alto, será 

de lioz ou vidraço brunido de Pero Pinheiro e a estátua, de dois metros e setenta centímetros, 

será de bronze. No terceiro ponto, firma-se que o monumento terá que estar finalizado no prazo 

de dois anos, a contar daquela data e deverá ser elaborado conforme o projeto, com os 

                                                           
241AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº22, (Cota: 10-27-18-32).   
242AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº12, (Cota: 10-27-19-1).  
243AMAP, «Processo da Estátua a D. Afonso Henriques», Sessão Nº12, 29 de Maio de 1885, (Cota: 10-27-19-1).  
244AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº23, (Cota: 10-27-18-32).  
245AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº14, (Cota: 10-27-19-1).  
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materiais de melhor qualidade e de acordo com as regras da arte. Define-se que, no dia 6 de 

dezembro de 1885, deverá estar pronta uma parte do monumento de forma a ser inaugurado e 

assente a primeira pedra. No quarto ponto, determina-se que o custo da obra é de sete contos 

de réis e será pago nas seguintes condições: a primeira prestação, de um conto de réis, é paga 

no dia da assinatura da escritura, a segunda, de um conto de réis, aquando do envio do esboço 

da estátua e o pedestal esteja em fase adiantada, a terceira, de dois contos de réis, será paga 

quando a cantaria do pedestal se encontrar em Guimarães e o modelo da estátua concluído em 

barro, isto um ano após a assinatura do contrato, a quarta, de dois contos de réis, contempla o 

modelo em gesso e a fundição justa e o pedestal assente, passados dezoito meses após a 

assinatura do contrato, a quinta, de um conto de réis, depois da conclusão do trabalho e a sexta, 

no caso de irregularidades nos pagamentos ou em situações comprovadas, os segundos 

outorgantes ficam com o direito de prolongar os prazos. O sexto ponto estabelece que a 

reprodução do projeto, a execução artística e o uso de bons materiais estarão sujeitos à 

fiscalização de empreiteiros, de acordo com o presidente da comissão. No sétimo ponto, 

determina-se que, no caso de dúvidas na execução das condições definidas anteriormente, será 

nomeada uma comissão composta por dois peritos pela comissão e por outros dois pelos 

segundos outorgantes e por um outro, para desempate, nomeado pelo organismo oficial que 

decidirem, de forma a cumprirem as obrigações acordadas. As testemunhas da escritura são: 

Jerónimo José Leite Mendes, casado, proprietário, da rua da Rainha, desta cidade, e Manuel 

Maria Rodrigues, casado, proprietário, da rua do Mouzinho da Silveira, da cidade do Porto.246  

Entre a primeira proposta do contrato e a formulação definitiva da escritura constatam-se 

alterações com a introdução de novos pontos, nomeadamente no que concerne à fiscalização do 

projeto e à formação de uma comissão para controlar a execução das condições determinadas 

no contrato. 

A escritura entre a comissão promotora, o escultor António Soares dos Reis e o arquiteto José 

António Gaspar é, assim, assinada no dia 2 de setembro de 1885, na cidade de Guimarães, 

estabelecendo um contrato no valor de sete mil réis, a totalidade da obra, incluindo materiais e 

mão-de-obra.  

O contrato é cumprido e passado dois anos a estátua é inaugurada, em Guimarães, 

como veremos mais a frente, em 20 de Outubro de 1887. 

                                                           
246AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº9, 12 de Maio de 1885, (Cota: 10-27-19-1). 
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1.8. A instalação do monumento-estátua a Afonso Henriques: as diligências sobre o local a 

escolher  

 

Pela ocasião da assinatura da escritura, as partes envolvidas no processo aproveitam para 

abordar o assunto referente à localização da estátua do monarca. O presidente da comissão 

informa o escultor e o arquiteto que é intenção da Câmara Municipal de Guimarães demolir a 

Igreja de S. Sebastião, localizada a sul do Largo de S. Francisco, de modo a que o largo ficasse 

com uma maior área. Mais tarde, em ofício ao presidente do município, o arquiteto comunica 

que, tanto ele como Soares dos Reis, não concordam com a opção indicada, uma vez que a 

praça apresenta as dimensões corretas e com a demolição da Igreja poderá perder essa 

característica, tão necessária à implementação adequada da estátua247. Na sequência da opinião 

especializada proferida pelo arquiteto associado ao projeto, o assunto avança para sessão 

municipal.  

A discussão levantada em torno da localização da estátua do rei fundador liga-se a uma 

pretensão antiga da Câmara Municipal de demolir a Igreja de S. Sebastião, proposta aprovada 

em sessão de 23 de janeiro de 1864 e relembrada em 21 de abril de 1880. Por seu turno, a 

Junta de Paróquia e os moradores reúnem-se na Igreja de S. Sebastião para deliberarem acerca 

da demolição da referida igreja, por altura do debate sobre a localização do monumento e sobre 

a edificação de um novo espaço de culto. (Foi constituída, para o efeito, uma comissão para 

regular a questão). Provavelmente, em razão das dúvidas em torno da demolição ou não da 

Igreja de S. Sebastião, sabemos que, na sessão municipal de 21 de outubro de 1885, é 

encarregado o engenheiro municipal de levantar as plantas do Largo de S. Francisco e do Largo 

de S. Sebastião, com o objetivo de as enviar para o arquiteto José António Gaspar, para que 

estes as analise e formule um parecer sobre o local mais adequado para a colocação do 

monumento248. 

Quanto à análise das plantas dos espaços em estudo – Largo de S. Francisco e Largo de S. 

Sebastião – e das dúvidas existentes sobre o local mais adequado, o arquiteto comunica que irá 

proceder, com outros especialistas, à apreciação do problema, de forma a encontrar a solução 

                                                           
247AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº15, s.d., (Cota:10-27-19-1).  
248AMAP, «Livro das Actas Municipais», Sessão municipal de 21 de Outubro de 1885, (Cota: 10-10-6-12), [21v].  
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urbanística e artística mais cabal. O arquiteto acabará por concluir que o espaço que reúne as 

condições mais apropriadas é o atual Largo de São Francisco e apresenta os seus motivos:  

«1º As dimensões do monumento a executar não são apropriadas a local de maiores 
dimensões»;  

«2º A nova praça que será feita no local da demolição da igreja e que ficará um espaço 
muito irregular devido as construções que a rodeam»; 

«3º A desobstrução resultante da demolição da igreja será um facto de utilidade pública 
(com a praça completamente desafogada) facultando assim o natural movimento que 
ressalta das ruas que ali confinam».249 

Após a receção deste ofício, a matéria é levada, quase de imediato, a sessão municipal 

(11 de novembro de 1885) e a opinião do especialista vem a ser consagrada pela decisão 

da Câmara e a edilidade decide que o monumento “ao rei fundador” seja colocado no 

centro do atual Largo de São Francisco250.  

Neste mesmo mês, dá-se início às obras tendo como fim a abertura do cabouco para se 

construir o alicerce para colocar a estátua desejada.  

No entretanto, é de relembrar que, em 19 de novembro deste ano, Mota Prego, presidente da 

comissão anuncia ao vice-presidente da Câmara Municipal de Guimarães que vai deixar a 

presidência do município e, como consequência, a presidência da comissão responsável pela 

construção do monumento a Afonso Henriques, solicitando que participe a situação à Câmara251. 

Será Luís Martins Pereira de Menezes que irá ocupar o lugar na presidência da comissão até ao 

final do projeto. 

 

1.9 As comemorações do VII Centenário da morte de Afonso Henriques (6 de dezembro de 

1885): uma manifestação à margem do projeto em curso 

 

Paralelamente aos desenvolvimentos do projeto do monumento em memória de Afonso 

Henriques é lançado o programa comemorativo do centenário da sua morte. Este tem lugar em 

Guimarães e em Coimbra, cidades que eram apontadas como espaços simbólicos do monarca: 

                                                           
249AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº17, 5 de Novembro de 1885, (Cota: 10-27-19-1).  
250AMAP, «Livro de Actas Municipais», Sessão municipal de 11 de Novembro de 1885, (Cota: 10-10-6-12), 31.  
251AMAP, «Comissão do monumento a D. Afonso Henriques», Carta nº24, 19 de Novembro de 1885, (Cota: 10-27-18-32).   
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a primeira era considerada o local de nascimento do rei e Coimbra o local do seu falecimento e 

onde se encontra sepultado252. Como sublinha o historiador Sérgio Campos Matos, em ambas as 

cidades as comemorações assumiram um carácter marcadamente «regionalista», sem 

repercussões à escala nacional. Daí a importância menor que a imprensa de Lisboa e do Porto 

lhes atribuíram. Apenas O Ocidente, o Diário de Notícias, o Correio da Noite e O Primeiro de 

Janeiro noticiam os festejos, informação omissa nos jornais A Nação (legitimista) e n’ O Século 

(republicano)253. 

Em Guimarães a iniciativa não contou com o apoio dos poderes locais: a Câmara Municipal 

manifestou indisponibilidade material de colaborar no evento. A edilidade rejeitou ainda a 

proposta de a cerimónia de lançamento da 1ª pedra da estátua do rei símbolo da nacionalidade 

tenha lugar no dia reservado às comemorações de 6 de dezembro de 1885254. Desconhecemos 

se outros motivos justificam esta tomada de posição. Duas ocorrências significativas tiveram 

lugar nas imediações dos preparativos do centenário mas que julgamos não ter condicionado o 

formato das comemorações: o afastamento de Mota Prego da presidência da edilidade, 

(provavelmente no dia seguinte - 19 de novembro - à decisão camarária sobre a não participação 

nos festejos do centenário) e os conflitos entre a cidade e a capital do distrito registados no final 

do mês de novembro255. 

Nestas circunstâncias, a organização dos festejos do centenário esteve a cargo de um grupo 

de jovens que decidiu levar avante a realização das comemorações, através da promoção de 

uma subscrição local, como noticia o Comércio de Guimarães256. A mesma fonte elogia a ação de 

Albano Belino257 e Albano Pires de Sousa, empregados comerciais que trabalhavam na rua da 

Rainha, que terão impedido que a efemérida não caísse no esquecimento. No seu conjunto, a 

imprensa da cidade enaltece a iniciativa destes, ao mesmo tempo que realça o bom acolhimento 

da comunidade local.  

                                                           
252Sérgio Campos Matos, «D. Afonso Henriques na cultura histórica oitocentista», Em 2º Congresso histórico de Guimarães D. Afonso Henriques 
na história e na arte, Actas do Congresso, Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, Universidade do Minho, 1996), 233.  
253Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica…), 233. 
254AMAP, «Actas Municipais», Sessão municipal de 18 de Novembro de 1885 (Cota: 10-10-6-12), A.M.A.P., [35v].  
255Referimo-nos ao episódio de apedrejamento de dois dos procuradores à Junta Geral do Distrito de Braga, Conde de Margaride, Dr. Joaquim 
José Meira e José Minotes, que teve lugar na sede do distrito, a 28 de novembro de 1885. O incidente gerou a revolta da população vimaranense 
e esteve na base do movimento de «União ao Porto», que contou com o apoio do deputado por este círculo eleitoral, João Franco Castelo Branco, 
na pretendeu a desanexação do concelho de Guimarães do distrito de Braga e a sua integração no distrito do Porto, cf. Manuel Alves de Oliveira, 
«Um motim de há 100 anos entre Braga e Guimarães», Boletim dos Trabalhos Históricos, XXXVI, (1985): 348.  
256S.a., «O sétimo centenário de D. Affonso Henriques», O Comércio de Guimarães, nº144, 7 de Dezembro, 1885, [1]. 
257Albano Belino era natural de Gouveia foi para Guimarães em 1876. Começa a trabalhar numa tabacaria. Ainda jovem mostra qualidades 
literárias como poeta e colaborador de jornais como: Religião e Pátria, Memória, Comércio de Guimarães e ainda correspondente do Jornal da 
Manhã, do Porto. Em 1886, juntamente com o colega Albano Pires de Sousa, também empregado do comércio, funda uma folha destinada às 
damas vimaranenses, O Bijou. Registou uma participação ativa na questão brácaro-vimaranense, em novembro de 1885. Cf. 
http.araduca.blogspot.pt consultado em 3 de março de 2012.   
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O programa comemorativo foi assim modesto e de projeção apenas local. A escassez de 

meios financeiros limitou os festejos. A abertura das festas foi marcada pela intervenção de de 

duas bandas musicais que percorrem as ruas de Guimarães e realização de um Te Deum na 

Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, cerimónia que contou com a presença de uma assistência 

ilustre: autoridades locais, administrativas, judiciais e militares, corporações religiosas, 

associações da cidade, entre outros258.  

Em Coimbra, em termos análogos, os poderes locais não se encontram na organização das 

comemorações259. O grande impulsionador dos festejos foi o diretor do Conimbricense, Joaquim 

Martins de Carvalho. Nas paginas do jornal, em finais de novembro, informa os leitores dos 

preparativos que estão a ter lugar na cidade nortenha ao mesmo tempo que que exorta os 

conterrâneos para a celebração do centenário atendendo aos valores patrióticos que o 

personagem encerra:  

«Na verdade seria deplorável que n’ esta cidade houvesse plena indiferrença no 
sétimo centenário de D. Affonso Henriques, não se fazendo qualquer demonstração por 
muito modesta que fosse.» § «Uma nação que é indifferente à memoria dos seus grandes 
homens, é uma nação morta»260. 

Nas páginas do Conimbricense, o jornalista divulga uma proposta de um programa do 

centenário que reproduz o modelo das festividades já correntes, apelando à participação cívica 

das entidades oficiais e das associações da cidade261. A cidade, segundo a mesma fonte, 

respondeu de forma entusiástica ao cortejo cívico realizado e ao sarau promovido pela 

Associação dos Artistas evidenciando o seu elevado patriotismo: «Em todos se manifestava a 

satisfação por, esta festa patriótica, e com a qual Coimbra mostrou, mais uma vez, o que pode e o que 

vale quando quer»262. 

A repercussão destas festividades à escala nacional foi menor, como referimos atrás 263, o que 

as diferencia das comemorações camonianas e inclusive das pombalinas. De acordo com Sérgio 

Campos Matos dois motivos o justificam: por um lado, a simbologia das personagens 

                                                           
258 S.a., «Retrospecto da quinzena», O Progresso Católico, 15, Dezembro de 1885, 46.  
259 Matos, D. Afonso Henriques na cultura história …, 234.  
260 S.a., «O sétimo centenário de D. Affonso Henriques», O Comércio de Guimarães, 26 de Novembro, 1885, [1]. 
261Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica …, 234 e Joaquim Martins Carvalho, «Manifestação patriótica», O Conimbricense, 24 de 
Novembro, 1885, 1. 
262 Joaquim Carvalho de Martins, «Grande cortejo cívico», , O Conimbricense, nº 3996, 9 de Dezembro de 1885, 1.  
263A revista Ocidente noticiou as comemorações registadas em Coimbra sem que a marca regional da efeméride fosse perturbada, cf. S.a., 
«Resenha histórica», O Ocidente, nº251, 11 de Dezembro, 1885, 279.  
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consentânea com a mentalidade positivista e de matriz republicana, por outro lado, o apoio 

direto do Estado manifesto, em particular, nas comemorações camonianas264. 

 

1.10. A estátua de Soares dos Reis: as duas versões do projeto 

 

Voltando ao processo da estátua do rei fundador, importa esclarecer que Soares dos Reis 

apresentou, de facto, duas versões do projeto. A correspondência trocada com os artistas não o 

documenta e o laconismo das atas das sessões da comissão de nada informa, para além da 

referência ao envio de uma versão do projeto da estátua, que seria a definitiva. Todavia, através 

da análise da imprensa fomos levadas a concluir de que essa versão não corresponde à estátua 

final. Os jornais locais Religião e Pátria265 e O Entusiasta266 e a revista O Ocidente,267 revista 

ilustrada de Portugal e do estrangeiro mencionam a existência de um segundo esboço.  

A primeira versão da estátua é enviada pelo escultor à comissão promotora, em outubro de 

1884. «O esboceto reproduz um monumento constituído por um pedestal de lioz ou vidraço 

brunido de Pero Pinheiro com três metros e trinta de alto e por uma estátua em bronze, com 

dois metros e setenta, donde resulta um total de seis metros de altura. O artista representa a 

figura do monarca com um semblante nobre e belicoso, vestido com o tradicional traje guerreiro 

dos cavaleiros do período medieval, exibindo uma cota de malha curta que termina acima do 

joelho e com um capacete cónico sem protetor nasal»268. O rei apoia-se sobre um escudo e a 

espada em combate, conforme é possível ver na figura n.º 1, apresentada de seguida e retirada 

do processo da estátua de D. Afonso Henriques. 

 

 

 

 

                                                           
264Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica …», 233-248.  
265 S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, 25 de Setembro, 1886, [1v]. 
266 S.a., «Estátua de Affonso Henriques», O Entusiasta, nº18, 26 de Setembro, 1886, [2].  
267 Manuel M. Rodrigues, «Estátua de D. Afonso Henriques por Soares dos Reis», O Ocidente, nº296, 11 de Março, 1887, 58-59.  
268 Manoel M. Rodrigues, «Projeto do monumento a D. Afonso Henriques, em Guimarães», O Ocidente, nº8, 21 de Dezembro,1885, 282. 
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FIGURA N.º 1 

1.ª Versão da estátua 

 

 Fonte: AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Primeira versão do projecto do monumento de D. Afonso Henriques, (Cota: 10-27-

19-1).  

Este primeiro esboço da estátua é divulgado na revista O Ocidente, apesar de não ser este o 

projeto concretizado.  

É, precisamente, O Ocidente e os jornais Religião e Pátria e o Entusiasta que informam sobre 

a modelação da estátua e, também, que o projeto inicial sofreu algumas alterações 

relativamente ao primeiro esboceto. Com efeito, os periódicos citados reproduzem a versão 

definitiva, a estátua inaugurada, conforme vemos na figura n.º 2. 
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FIGURA N.º 2 

A estátua inaugurada – 2.ª versão 

 

                                   Fonte: Manuel M. Rodrigues, «Estatua de D. Affonso Henriques por Soares dos Reis», O Ocidente, nº296,  11 de Março, 

1887, 57.  

As principais modificações têm a ver com a representação do rosto do monarca e com a 

alteração no traje: a substituição da túnica curta por uma mais longa. O artigo do Entusiasta269 

descreve detalhadamente a obra de Soares dos Reis: 

«O monarcha apoia-se no escudo, sustentando em uma das mãos a espada. A 
parte anterior da cabeça e os lados do rosto encobrem-se com a cervilheira ou capuz e do 
pequeno elmo pende o nazal. Os sapatos são de cordovão e as esporas ponteagudas 
prendem-se por meio de correias afiveladas. As pernas na parte descoberta, vêem-se 
também enlaçadas de correias de couro, ao uso gaulez. A capa tem uma grande facha 
bordada com ornatos careterísticos. Finalmente, os braços nus patenteiam a musculatura 
viril e reforçada de guerreiro. O apoio da estatua pela parte anterior, consiste em uma 
catapulla»270.  

 Soares dos Reis como artista tem como propósito conceber uma obra que transmita uma 

expressão robusta, viril e guerreira, trajando o monarca com vestes da Idade Média e sem 

qualquer atributo da realeza. Representa a estátua de Afonso Henriques com o seguinte cariz:  

                                                           
269 Este artigo publicado no jornal O Entusiasta tem a sua origem no periódico o Comércio do Porto. 
270 S.a., «Estatua de Affonso Henriques», O Entusiasta, nº 11, 26 de Setembro, 1886, [2].  
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«Energica, altiva, atlética, como as lendas nos retratam a figura soberana de 
Affonso Henriques a estátua insinua-se pela gravidade do aspecto, pela firmeza do olhar e 
pela atitude ousada, que se refectem, como fidalguia de raça, a temeridade de coração e a 
sagacidade de entendimento»271.  

O confronto dos esboços permite concluir que Soares dos Reis projetou dois esboços da 

futura estátua272. Segundo a imprensa, terá sido a segunda versão a escolhida. Os jornais locais, 

Entusiasta e Espectador, elogiam o trabalho artístico realizado, face aos constrangimentos na 

representação «real» da figura do rei, apesar da existência de diferentes representações de 

Afonso Henriques produzidas em função dos contextos políticos, sociais e culturais e a presença 

de narrativas fantasiosas sobre a personalidade do monarca. O catálogo designado Os rostos de 

Afonso Henriques faz referência à existência das duas versões do escultor portuense, e reforça a 

ideia que as alterações de uma versão para a outra são significativas, desde o rosto ao traje273.  

Sérgio Campos Matos, sublinha que a representação do rei se realiza num sentido laicizante, 

de acordo com os valores da intelectualidade da época, e dai a inexistência de laivos religiosos, 

que afastam a enunciação da presumível santidade de Afonso Henriques274.Seguindo a opinião 

de António Amaro das Neves, a estátua criada pelo escultor portuense, fixa um modelo de 

representação da figura de Afonso Henriques. O autor salienta que não existia um protótipo de 

reprodução do monarca, até então. Este investigador enfatiza esta ideia no texto do catálogo «Os 

Rostos de Afonso Henriques», editado no quadro da exposição organizada pela Sociedade 

Martins Sarmento, no âmbito das comemorações dos 900 anos do nascimento de Afonso 

Henriques, em Guimarães. Este trabalho reúne as diferentes representações do rosto do 

monarca, produzidas desde o século XII/XIII e mostra como as variadas representações da 

imagem do rei fundador estão relacionadas com os diferentes contextos culturais e, também, 

com os estilos artísticos que vigoram em cada época. Com efeito, a representação mais antiga 

de que se tem conhecimento data do século XII ou XIII – Escultura em mármore da Ermida de S. 

Miguel, da Alcáçova de Santarém, datada do Século XII-XIII – e a mais recente é da autoria do 

escultor João Cutileiro, do século XXI – Escultura em mármore de Guimarães - datada de 

2001275. E concluiu, afirmando que:  

                                                           
271S.a., «Estatua de Affonso Henriques”, O Entusiasta,  nº3, 23 de Março, 1887, [1,1v].  
272Pela análise das fontes não temos qualquer indicação ao envio do segundo projeto da estátua, o definitivo.  
273António Amares das Neves, «Os rostos de Afonso Henriques», Em Os Rostos de Afonso Henriques, (Guimarães, Sociedade Martins Sarmento, 
2009), 8.  
274Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica …, 236-237.  
275Neves, Os rostos…, 7-8; Ernesto Soares e Henrique F. Lima, Dicionário de iconografia portuguesa, vol. I, (Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 
1947), 25-36.  
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«Ela inicia um período de mudança na iconografia em torno do Rei, 
consensualizando séculos de retratações do rosto de alguém cujo o peso patrimonial já não 
cabia nos materiais dispersos e de pequenas dimensões onde até então ia surgindo». E 
acrescenta ainda: […] conseguiu fixar todo um passado histórico com a escala e a 
proporção que lhe era atribuída em elementos soltos. O poder de síntese desta estátua e o 
momento em que ela é concluída, explicam, muito para lá das qualidades formais e 
técnicas que apresenta, a sua proliferação e o vínculo que todas as manifestações 
posteriores lhe devem»276.  

As representações iconográficas desempenham um papel preponderante na construção da 

memória coletiva. Afonso Henriques, ao longo do século XIX, não ocupa uma posição de 

destaque na cultura histórica, como assinalámos, numa altura em que a questão colonial é 

primordial, destacando-se as figuras ligadas às Descobertas como – Camões e o Infante D. 

Henrique. No entanto, no que se refere à representação iconográfica, o monarca é objeto de 

múltiplas representações277. Com efeito, a imagem do primeiro rei de Portugal é difundida através 

de gravuras, pinturas e esculturas, ao contrário do que se verifica na evocação verbal, na 

imprensa periódica e no comemorativismo. Pode-se destacar o Inventário da autoria de Ernesto 

Soares e de Henrique Lima, que reúne 54 imagens do monarca, no breve período de 1880 a 

1887. Este número sobressai comparativamente ao do seu sucessor, D. Sancho I, e aproxima-se 

do Infante D. Henrique e até do de Camões. Com efeito, neste período, são produzidas imagens 

diversificadas do rei, mantendo algum consenso no que respeita à representação guerreira do 

monarca278. 

Vale a pena registar que a obra António Soares dos Reis, derivada da iniciativa lançada em 

1882, em Guimarães, marca o aparecimento de um modelo de representação de Afonso 

Henriques.  

 

1.11. Entre os derradeiros preparativos e a inauguração 

 

 No entretanto, em abril de 1886, chega finalmente à cidade nortenha parte da cantaria do 

pedestal do monumento. Soares dos Reis aproveita a ocasião para convidar os membros da 

comissão a verem os trabalhos, antes de ser concluída a versão em barro. Questiona-os, 

                                                           
276S.a., «A Estátua de Soares dos Reis», D. Afonso, coords.Ivo Martins, Vera Velez e Pedro Silva (Câmara Municipal de Guimarães/A Oficina 
CIPRL, 2009), 44-45.  
277Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica …, 233.  
278Matos, D. Afonso Henriques na cultura histórica …, 247-248.  
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igualmente, sobre a mensagem a gravar no pedestal279. O então presidente da comissão, Luís 

Martins Pereira de Menezes, encarrega a direção da Sociedade Martins Sarmento de elaborar o 

texto da inscrição. Esta propõe um enunciado simples mas emblemático: «A D. Afonso 

Henriques § A cidade de Guimarães»280. 

E os preparativos continuam. Em junho de 1887, um mês antes do arranque da fundição da 

estátua, o presidente da Grande Comissão do Rio de Janeiro, o Conde de S. Salvador de 

Matosinhos, desloca-se à cidade com o fim de se inteirar dos trabalhos, visitando o local previsto 

para a localização do monumento281. A visita do Conde de S. Salvador é noticiada pela imprensa 

local.  

O Imparcial designa o presidente da Grande Comissão do Rio de Janeiro como «Hospede 

ilustre» e relata a sua visita à cidade. Aquando da chegada ao Toural foi recebido por vários 

cavalheiros ilustres que o esperavam e o momento foi acompanhado de música. Seguiu-se o 

almoço no Grande Hotel de Guimarães282. O Comércio de Guimarães descreve de forma mais 

pormenorizada a visita. Os cavalheiros e que o esperavam eram figuras da comissão como 

representantes das associações da cidade: Conde de Margaride (presidente da Comissão do 

monumento de Afonso Henriques), Francisco Ribeiro Martins da Costa (vereador), José Ferreira 

de Abreu, Domingues José Ribeiro (presidente da Associação Comercial), Eduardo Almeida (vice-

presidente da Associação Artística), João Dias de Castro, António Francisco de Oliveira 

Guimarães, entre outros. O artigo continua descrevendo os passos da visita do Conde de S. 

Salvador de Matosinhos, acompanhado pelo seu amigo Vieira da Silva e restantes vimaranenses 

já citados. A visita iniciou-se pela deslocação ao local de implementação da estátua do rei 

fundador, seguiram-se o Paço dos Duques de Bragança, a igreja de S. Miguel, o hospital da 

Misericórdia e o Asilo de Santa Estefânia. Depois, dirigiram-se para o Grande Hotel de 

Guimarães, onde teve lugar o almoço, como referido, onde tiveram lugar outros cumprimentos 

de personalidades da cidade - José da Cunha Sampaio (presidente da Sociedade Martins 

Sarmento, da comissão promotora de melhoramentos na Penha), entre outros. O Conde de S. 

Salvador seguiu para Braga, tendo sido acompanhado por alguns membros da comitiva até às 

Taipas. O artigo termina com a referência que o presidente da Grande Comissão do Rio de 

Janeiro só regressaria à cidade a inauguração do monumento de Afonso Henriques283. O jornal 

                                                           
279AMAP, «Processo da Estátua a D. Afonso Henriques», Carta nº8, (Cota: 10-27-19-1).  
280 S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, 25 de Agosto, 1886, [2].  
281Manuel Alves de Oliveira, «O Centenário de uma Estátua e a sua História» Boletim dos Trabalhos Históricos, vol. XXXVIII, (1987): 19.  
282 S.a., «Hospede Illustre», , Imparcial, nº 1:303, 7 de Junho, 1887, [1v]. 
283 S.a., «Conde de S. Salvador de Matosinhos», O Comércio de Guimarães, nº281, 13 de Junho, 1887, [1v]. 
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Religião e Pátria refere-se a este ilustre visitante desta forma: «Foi honrada segunda feira esta 

cidade com a visita d’este sympathico titular, a quem o paiz e a colonia portugueza no Brazil devem os 

mais assignalados serviços»284. 

No mês seguinte, inicia-se o processo de fundição do monumento, na Fundição de 

Massarelos, sita na cidade do Porto, prevendo-se a conclusão dos trabalhos para setembro285. E 

com efeito, em meados do mês previsto, a estátua chega à cidade berço, acompanhada por 

Soares dos Reis, Serafim Neves, seu discípulo que o ajudou na fase de modelação do projeto, 

José António Gaspar, arquiteto, responsável pelo pedestal, e, ainda, pelo engenheiro Henrique 

Carvalho de Assunção, filho do gerente da Fundição de Massarelos.  

A comitiva foi recebida pela comissão responsável pelo monumento do rei fundador. No 

mesmo dia, 20 de setembro do monumento foi colocado no pedestal, ato que termina com uma 

largada de foguetes, acompanhado por uma banda musical a tocar o hino nacional, de forma a 

assinalar o momento286.  

 

1.12. A cerimónia de inauguração 

 

Os preparativos da cerimónia de inauguração são objeto de atenção especial. Está 

garantida a presença oficial do rei e da família real, delegados do governo, representantes 

da Grande Comissão do Rio de Janeiro e da comissão vimaranense, dos notáveis da 

cidade e dos representantes das associações. A imprensa divulga o programa 

comemorativo ao mesmo tempo que realça o patriotismo associado à cerimónia: 

 «Com esta alta festa patriotica, como outras manifestações, tendo por único alvo, 
a família real, e Guimarães, este concelho dará novas e imorredouras provas dos seus 
brios, da firmeza, do seu caracter e do seu bom senso»287. 

A cerimónia de inauguração foi organizada como uma grande manifestação de exaltação dos 

valores patrióticos. A presença do monarca constitui um momento alto da celebração, sintoma 

do reconhecimento da iniciativa e de valorização da cidade:  

«O berço da nação portugueza, nobilitado pelas gloriosas tradições do passado e 
engrandecido pelas modernas conquistas do trabalho, veste-se de galas, abre-se em 
enthusiasmo, para receber a família real portuguesa.»288  

                                                           
284 S.a., «Conde de S. Salvador de Matosinhos», Religião e Pátria, nº44, 8 de Junho, 1887, [1v]. 
285S.a., «Estatua de D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, 23 de Julho, 1887, [1v].  
286 Oliveira, O Centenário de uma Estátua…, 23. 
287 S.a.,«A inauguração da estatua de D. Affonso Henriques», O Comércio de Guimarães, nº 310, 6 de Outubro, 1887, [1v]. 
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O programa relativo à cerimónia de inauguração é divulgado na imprensa, como corrente, 

entre notas elogiosas à cidade e aos vimaranenses. O Comércio de Guimarães descreve o 

acontecimento como único na cidade e o culminar do projeto despoletado em 1882.  

A imprensa vai dando nota dos preparativos. No largo de S. Francisco, junto ao 

monumento a inaugurar, o cenógrafo Lima, do Porto, instalará um pavilhão destinado a 

acolher os convidados mais insignes. As ruas das artérias principais da cidade serão 

decoradas, com bandeiras, colchas e outros materiais. As iluminações esperam-se 

grandiosas, em especial no Toural, no campo de S. Francisco e nas ruas da Rainha e 

Santo António. Os preparativos estão a cargo da Comissão Central, composta por Dr. 

Avelino da Silva Guimarães, Dr. Meira e Abade de Tagilde, que coordena os trabalhos, 

apoiada pelas comissões de rua nomeadas. A organização do cortejo cívico é uma das 

atividades centrais da festividade, entregue a uma comissão especializada. Entretanto, 

organiza-se a recolha de fundos para apoiar as festividades. Espera-se da edilidade 

1:000$00 reis, várias famílias da cidade contribuíram, no entretanto, com importantes 

quantias, ao mesmo tempo que se espera que a subscrição pública gere resultados muito 

positivos289. A animação reina na cidade:  

«As comissões, tando a central, como a do cortejo cívico e a dos festejos das ruas 
desenvolvem grande actividade. § Nas associações e nas classes trabalhadoras reina 
grande animação.§ O movimento é geral.»290 

Os excertos que se seguem são expressivos do ambiente reinante, de acordo com a imprensa 

apologética:  

 «Realiza-se hoje uma das maiores festas patrióticas do bom povo vimaranense, d’ 
este povo que trabalha, que produz, que mantem imaculado o nome da sua pequena 
pátria, e honra o nome portuguez»291.  

«As festas do dia 20 constituem um grande triumpho vimaranense. A distincção 
com que el-rei premiou os brios vimaranenses, visitando este concelho, e, mais ainda, 
fallando directamente aos milhares de cidadãos que o escutavam enthusiasmados»292.  

                                                                                                                                                                          
288 S.a.,«A visita da família real», , O Comércio de Guimarães, nº312, 13 de Outubro, 1887, [1]. 
289 «No dia da inauguração do monumento haverá um imponente cortejo em que tomarão parte a Câmara Municipal, a Associação 
Commercial a Associação Artistica, a Sociedade Martins Sarmento, corporações operarias com os seus respectivos estandartes, 
corporações dos bombeiros municipaes e voluntários, Associação de Socorros Mutuos, Club Commercial, junta escolar, professores e 
alunnos, das escolas officiaes, escola «Francisco d’Hollanda», escola do Asylo de Santa Estephania, etc, etc, etc.».§«O cortejo 
percorrerá as ruas da cidade, desfilando em frente da estatua.§ «O scenographo Lima, do Porto, está encarregado pela camara de 
construir um pavilhão no Largo de S. Francisco, junto da estatua, para família real.§ «As principaes ruas da cidade serão iluminadas e 
embandeiradas. As iluminações do Toural, campo de S. Francisco, rua da Rainha e Santo Antonio, devem ser brilhantíssimas.» § «Há 
ofertas de quantias avultadas para os festejos, feitos por diversos cavalheiros. A subscrição publica deve atingir uma soma 
considerável».§ «A camara parece que dará para os festejos 1:000$00 reis.» § «A comissão central já nomeou as comissões de ruas, 
assim como para tratar do cortejo cívico. Esta ultima comissão ficou composta dos snrs. dr. Avelino da Silva Guimarães, dr. Meira e 
abbade de Tagilde.» Cf. S.a., «Boletim dos festejo», nº311, O Comércio de Guimarães, 10 de Outubro, 1887, [1].  
290 S.a., A visita da família…, [1]. 
291 S.a., «Inauguração da Estatua de D. Affonso Henriques» O Comércio de Guimarães, nº317, 20 de Outubro, 1887, [1].  
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«E é o povo, esta grande colectividade, que se agita, que subscreve, que trabalha, 
que rivaliza de rua para rua, de casa para casa, para que a grande festa de hoje deixe aos 
membros da família real impressões indeléveis e gratas, na história de Guimarães uma 
página fulgurante»293.  

A este eclodir público da imprensa juntam-se as vozes de algumas personalidades que, 

assim, reforçam o poder de vinculação dos conteúdos acima mencionados. Entre elas, destaca-

se a do historiador vimaranense Alberto Sampaio que escreveu o seguinte texto a respeito do 

acontecimento: 

«O monumento a Affonso Henriques, que vae inaugurar-se n’ esta cidade no dia 
19 de Outubro, significando o tributo de respeito que devemos todos áquelle, «sem o qual 
existiria hoje a nação portugueza, e por ventura nem sequer o nome de Portugal», exprime 
também que o sentimento da pátria que uniu no passado nosso pães, está sempre e cada 
vez mais vivo no nosso peito»294. 

O Comércio de Guimarães publica, de forma pormenorizada, o calendário dos festejos295, 

manifestando, assim, a importância do momento, destacando sempre o lugar da cidade 

nortenha na história nacional. É, assim, publicada a composição das comissões das várias ruas 

que preparam a visita da família real.  

É publicado, inclusive o programa do cortejo cívico: 

«Os convidados que tomarem parte no cortejo, devem reunir-se no largo da 
Oliveira.» § «Eis o itinerário que deve seguir o cortejo: rua da Rainha, Toural (norte e 
poente), S. Sebastião e S. Francisco, onde tomará lugar aos lados da tribuna real.»§«No 
fim da inauguração o cortejo cívico segue pelo largo de S. Sebastião, Toural (oriental), rua 
Nova de Santo Antonio, Gil Vicente, campo do Proposto, onde tomará lugar aos lados da 
tribuna real.»§ «Depois da inauguração das escolas profissionais, o cortejo cívico segue 
pelas ruas de Payo Galvão, Toural, rua da Rainha e largo da Oliveira, onde dispersará.»296 

Para além da divulgação do programa do cortejo cívico, é também publicado o lugar 

protocolar reservado às associações que passamos a apresentar de seguida: 

«Bombeiros voluntários de Guimarães. Idem das Taipas. Idem de Visella. Idem 
municipaes de Guimarães. Alunnos das escolas primarias. officiaes d’ambos os sexos, da 
cidade e do concelho e respectivos professores. Idem particulares. Alunnos das escolas 
secundarias e respectivos professores. Alunnos da escola «Francisco d’Hollanda». Juntas 
de parochia, regedores e delegados parochiaes do concelho. Junta escolar sub inspector e 
professores d’instrucção secundaria. Grupo d’enthusiastas. Corporações operarias. Club 
Commercial Vimarensense. Sociedade de proproetarios e lavradores do concelho. 
Sociedade Martins Sarmento. Direcção dos bombeiros voluntários. Associação de Socorros 

                                                                                                                                                                          
292 S.a., «O dia 20 de Outubro de 1887», O Comércio de Guimarães, nº316, 24 de Outubro, 1887, [1]. 
293 S.a, «Visita da Família Real ao Berço da Monarquia», O Comércio de Guimarães, nº317 20 de Outubro, 1887, [1].  
294 Alberto Sampaio, A Apoteose, número único,19 de Outubro, 1887, [9]. 
295 Cf. S.a., «Boletim dos festejos», O Comércio de Guimarães, nº312, 13 de Outubro, 1887, [1v]. 
296 S.a., «Cortejo cívico», O Comércio de Guimarães, nº313, 17 de Outubro,1887, [1v]. 
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Mutuos. Montepio Commercial. Associação Clerical. Associação Artistica. Associação 
Commercial. Imprensa local. Commissão promotores do monumento a D. Affonso 
Henriques. Representantes da imprensa, corporações e Camaras de fora. Autoridades e 
chefes de repartições. Camara Municipal.»297 

O investimento no embelezamento da cidade deu os seus frutos, senão vejamos pela 

descrição que se segue:  

«O aspecto da cidade era deslumbrante, phantastico. § As janellas, adornadas 
com ricas colgaduras de damasco, estavam repletas de damas com bellas e elengatissimas 
toilettes.§ Milhares de bandeiras se agitavam no ar, produzindo um effeto soberbo. Nas 
ruas o transito era difficil, e em algumas occasiões impossível. § A variedade de trajes da 
multidão que se apinhava nas ruas e nos largos, produzia um effeto deslumbrante»298. 

 Com efeito, a cerimónia desenrola-se num espaço físico escrupulosamente organizado pelos 

intervenientes. Como sabemos, o local eleito para a colocação do monumento de D. Afonso 

Henriques foi o Largo de S. Francisco, o qual se encontra profusamente decorado. 

A Família Real chegou a Guimarães no dia da inauguração da estátua de D. Afonso Henriques 

(20 de outubro de 1887). Foi muito bem recebida com uma largada de foguetes, saudada pelo 

povo tal como pelos ilustres da cidade.  

De facto, o rei D. Luís e a família real, D. Maria Pia e D. Amélia têm uma receção sem 

precedentes, segundo a imprensa certamente. No Largo da Oliveira foi levantado um palio para o 

ato de aclamação e boas-vindas. O monarca e os altos dignitários do Estado assistem à 

cerimónia de inauguração numa tribuna construída para o efeito. Entre eles encontram-se 

presentes: o presidente do Conselho de Ministros, o Ministro das Obras Públicas, a Comitiva 

Régia, jornalistas, titulares e algumas senhoras299.  

Dando início à cerimónia, o Rei e o Conde de Margaride300 descerram a bandeira nacional que 

cobria a estátua do 1.º Rei de Portugal e, nesse mesmo momento, a população presente ergueu 

vivas, acompanhadas pela largada de foguetes, ao som do hino nacional. E, enquanto decorreu 

a cerimónia de inauguração, aproximou-se do local o cortejo cívico vindo do Largo da Nossa 

Senhora da Oliveira, formado pelas corporações literárias e artísticas da cidade, juntas das 

paróquias, associação comercial, associações de socorros mútuos, alunos das escolas, câmaras 

fora do concelho, a comissão responsável pelo monumento, várias autoridades, membros da 

                                                           
297 S.a., «Cortejo cívico», O Comércio de Guimarães,nº313, 17 de Outubro, 1887, [1v]. 
298 S.a., «Aspecto da cidade», O Comércio de Guimarães, nº315, 24 de Outubro, 1887, [1v]. 
299 S.a., «Inauguração do monumento», O Comércio de Guimarães, nº315, 24 de Outubro de 1887, [1].  
300 Presidente da Câmara Municipal de Guimarães atual. 
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imprensa, entre outros301. Como vimos no capítulo antecedente, a organização do cortejo cívico 

constitui um expoente destas celebrações. O discurso do rei constituiu outro momento especial, 

à semelhança de outras comemorações, como o ilustra a citação: 

«Aquella estatua significa que o povo portuguez paga uma divida sagrada, ainda que 
tardiamente, pois que esta festa e esta celebração da gloria do primeiro rei ressuscita o 
passado de seis séculos.§ Que este dia era em Guimarães de dupla, solemnidade, por isso 
que também se festejava um facto relativo á actual civilisação e progresso; mas que por 
isso mesmo mais realçava a celebração dos feitos heróicos praticados por aquelle grande 
rei para constituir uma nacionalidade e fazer a sua independência.§ Que os que por tal 
modo commemoravam o grande homem, o rei portuguez e guerreiro, a um tempo diziam – 
ao presente e ao futuro – que seno peito d’ aquelle heroe e dos valentes companheiros d’ 
armas girava o sangue e palpitava o coração de leaes portuguezes, era vivaz ainda o 
patriotismo dos portuguezes d’ hoje, e no seu peito girava o sangue e pulsava o coração d’ 
homens capazes de nos momentos mais críticos defenderem e manterem a independência 
nacional e a honra da pátria»302.  

O discurso proferido pelo rei exalta o momento em que o povo português, nomeadamente os 

vimaranenses celebram sete séculos depois a memória do fundador da monarquia portuguesa. 

O primeiro rei de Portugal representa o período da fundação da nacionalidade portuguesa e o rei 

D. Luís destaca os feitos heroicos e guerreiros do rei fundador.  

O povo vimaranense e os cidadãos presentes aplaudem o discurso do rei, o que demonstra, 

segundo um artigo do Comércio de Guimarães, publicado a 24 de outubro de 1887, que a 

cidade de Guimarães, para além do seu dever cívico, mantém a ligação à monarquia e à família 

real.  

Com efeito, os discursos assumem-se como uma prática fundamental nestas celebrações e 

desempenham um papel de grande relevância, uma vez que a palavra é uma forma privilegiada 

da comunicação303. O discurso acarreta uma finalidade política, exaltando o patriotismo e o 

nacionalismo de todos os presentes.  

Após a assinatura do auto da inauguração, a Família Real dirige-se à Sociedade Martins 

Sarmento, visitando o espaço com o máximo interesse e atenção. Seguem depois para o Campo 

do Proposto, onde se procede ao lançamento da primeira pedra do edifício destinando à Escola 

Profissional de cutelaria e tecelagem, na esteira da inauguração da Escola Industrial Francisco 

de Holanda. 

                                                           
301S.a., «Cortejo cívico», O Comércio de Guimarães, nº315, 24 de Outubro, 1887, [1].  
302S.a., «O discurso D´ El Rei», O Comércio de Guimarães,nº315, 24 de Outubro, 1887, [1]. 
303João, Memória …, 501. 
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No final dos festejos e inaugurações a Família Real dirigiu-se para a casa do Conde de 

Margaride, presidente da Câmara Municipal, para jantar.  

As festas do dia 20 de outubro de 1887 traduzem, para todos os vimaranenses, de acordo 

com as ideias veiculadas na imprensa, um grande êxito para a cidade nortenha. Guimarães, sem 

qualquer apoio, concretizou o objetivo proposto por um grupo de emigrantes portugueses 

residentes em terras de Santa Cruz:  

«Guimarães, sem subsídio de espécie alguma, sem encomendas oficiais, ostentou 
a sua força, demonstrou o seu patriotismo e evedencia a sua dedicação à família 
reinante»304.  

«As comemorações fazem parte, afinal do conjunto de cerimónias e festejos 
públicos através dos quais as elites e os Estados contemporâneos procuram criar um 
ambiente emocional propício à comunhão e identificação dos indivíduos e dos grupos 
sociais com a comunidade imaginária que é a nação»305.  

 A historiadora Maria Isabel João ressalta que as comemorações, para além do papel central que 

desempenham na construção da memória histórica e na afirmação da identidade nacional, 

mobilizam uma vertente afetiva de união entre as elites e a população respetiva, contribuindo 

para projetar a nação como «comunidade imaginada» Daí a importância da dimensão festiva e 

lúdica das festividades.  

 

1.13. O monumento-estátua como símbolo do nacionalismo, visto através da imprensa local  

 

A imprensa oitocentista desempenha um papel essencial na formação da opinião pública. As 

páginas dos jornais constituem janelas que mostram o mundo. No caso em estudo, como temos 

ilustrado ao longo do texto, os jornais locais não se limitam a informar e a descrever os 

acontecimentos. De forma múltipla contribuem para criar os acontecimentos através do modo 

como apresentam as notícias. 

As páginas que se seguem pretendem constituir uma síntese da imprensa local: os valores 

dominantes que atravessam os jornais. A par do nacionalismo e do patriotismo, são também 

                                                           
304S.a., “A cidade de Guimarães e a família real”, O Comércio de Guimarães, nº315, 24 de Outubro,1887), [2].  
305 João, Memória …, 503.  
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marcantes os elogios à monarquia e sobretudo à cidade e à comunidade numa perspetiva 

marcadamente bairrista. 

 A imprensa local é no seu conjunto favorável ao projeto, excetuando a revista denominada 

O Progresso Católico. Para além d’ A Apoteose, folha de número único comemorativo do sétimo 

centenário da morte de Afonso Henriques e da inauguração do monumento estátua306, foram 

consultados os seguintes periódicos: Religião e Pátria307, Imparcial308, O Espectador, O 

Entusiasta309, O Comércio de Guimarães310 e O Progresso Católico311.  

A linguagem apresenta-se um instrumento precioso na divulgação e inculcação de valores. O 

vocabulário é simples e restrito mas essencial na transmissão da mensagem. Disso são exemplo 

o uso de palavras que denotam afetividade e estimulam o reforço de laços com a cidade e o seu 

património histórico. Ressaltamos as algumas, tais como: «pátria», «patriotismo», «berço», 

«história», «coração», «alma», «nação», «nacionalidade», «monarquia», «herói», «fundador». 

As palavras contribuem para reatualizar a memória de Afonso Henriques como rei fundador 

da nacionalidade, da nação e pátria portuguesas. O seguinte excerto comprova o que acabamos 

de afirmar: 

«Quando a vida d’um homem se sobredoura com os louros da victoria, em feitos 
memoráveis ou resplandece, aurifulgente, com os raios vividos, despedidos do facho 
deslumbrante da sciencia, em obras de altissimo valor, esse vulto gigante fica perpetuado 
na historia, patenteando-se, em gloriosa apoteose. ás gerações vindouras.»312 

Ao mesmo tempo reforçam o vínculo à comunidade local: a ligação à pátria promove-

se através do sentimento e do afeto à terra natal (neste caso, a cidade, o berço da nação). 

São vários os extratos que ilustram esta ideia, destacamos aqui três: 

 «Um dos sentimentos, que mais nobilitam o homem, é por certo o amor da 
Pátria»313.   

«É o patriotismo, esse sublime sentimento, que nos impele a pugnar pela 
independencia e liberdade da Patria, que nos faz olvidar os perigos e affrontar por ella mil 
revezes e até a própria morte»314. 

                                                           
306 Refira-se que este jornal está dividido em duas partes. A primeira parte reporta-se ao Centenário com artigos datados de 6 de Dezembro de 
1885 e a segunda parte à Estátua com artigos datados de 19 de Outubro de 1887.  
307 Religioso, político e noticioso. 
308 Político e noticioso.  
309 Defensor dos interesses e progresso de Guimarães. 
310 Liberal, industrial, agrícola e de orientação monárquica e católica. 
311 Religioso, científico, literário e artístico.  
312 Azevedo Coutinho, «Dois monumentos», número único, A Apoteose, 19 de Outubro, 1887, [3] 
313Gaspar Paúl, «O Patriotismo», A Apoteose, número único, 19 de Outubro, 1887, [1v]. 
314Paúl, «O Patriotismo», A Apoteose, número único, 19 de Outubro, 1887, [1v]. 
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«Guimarães já tinha, como padrão de sua gloria, como pregoeiro de sua nobreza, 
perante os seculos, o antiquíssimo castello, paço do primeiro rei portuguez, monumento 
que é uma relíquia do passado através das gerações; mas Guimarães quis mais, e, movida 
por um nobre orgulho e louvável patriotismo, acaba de levantar um monumento ao 
fundador da monarchia, rebrillando de galas pomposas e exploindo júbilos espontâneos ao 
inaugurar a estatua magestosa d’esse vulto colossal.»315 

Há uma preocupação pela valorização da história local e do legado dos séculos. 

Guimarães é intitulada, como sabemos, a «cidade berço», o que remete para o vínculo da 

fundação da nacionalidade portuguesa e para o prestígio que recai sobre a cidade que 

usufruiu de um passado tão glorioso. Vejam-se as seguintes ilustrações: 

«Guimarães já tinha, como padrão de sua gloria, como pregoeiro de sua nobreza, 
perante os séculos, o antiquíssimo castello, paço do primeiro rei portuguez, monumento 
que é uma relíquia do passado através das gerações: mas Guimarães quis, mais, e, movida 
por um nobre orgulho e louvável patriotismo, acaba de levantar um monumento ao 
fundador da monarchia, rebrillando de galas pomposas e exploindo júbilos espontâneos ao 
inaugurar a estatua magestosa d’esse vulto colossal»316.  

«Não esmorece a ideia do levantamento de um monumento ao primeiro rei de 
Portugal, que nos deu a gloria de ter o berço em Guimarães – D. Affonso Henriques»317.  

«Portugal paga hoje uma divida sagrada ao seu primeiro monarca, e a nobre 
cidade de Guimarães, pátria d’ esse heroe que pareceu um enviado da Providencia para 
dilatar o predomínio do christianismo, perpetua, jubilosa, no bronza d’ uma estatua, a 
memoria gratíssima do grande rei D. Affonso Henriques, que, tendo-a por berço a 
conservou por corte»318.  

«Recordar o feito memorando do heroe que jaz no silencio da morte, ou saudar 
com festivaes espontâneos a data rebrilhante d’uma descoberta notável, de provado 
alcance para caminhar avante da sciencia e civilização, é arraigar o coração dos povos o 
respeito e amar pelos que bem mereceram da pátria e da humanidade […]»319. 

Afonso Henriques, na imprensa, é invocado através de diferentes termos e/ou adjetivos com 

o objetivo de criar uma simbologia associada à figura objeto de celebração. Segue-se um 

conjunto de expressões utilizadas: «grande homem»; «herói»; «guerreiro»; «grande batalhador»; 

«fundador da nação portuguesa»; «glorioso vencedor»; «terrível perseguidor»; «batalhador 

invencível»; «conquistador»; «primeiro libertador»; «gigante o homem esforçado e perseverante»; 

«homem político»; «imortal». 

A evocação (ou talvez melhor a rememoração) do primeiro rei português relaciona-se 

diretamente com o reforço da identidade da nação e proporciona a «reconciliação» da mesma 

                                                           
315 Coutinho, Dois monumentos…, [3]. 
316 Coutinho, Dois Monumentos…, [3]. 
317 S.a., «Monumento a D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, nº4, 4 de Outubro, 1887, [2].  
318 S.a., «A Estatua», número único, A Apoteose, número único, 19 de Outubro, 1887, [5].  
319 S.a., «O dia 20 d’Outubro de 1887», O Comércio de Guimarães, nº315, 24 de Outubro, 1887, [1].  
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com o seu passado. Vale a pena registarmos, mais uma vez, que se vive um momento de crise 

em diferentes níveis, contexto mais permissível à emergência da consagração e de rememoração 

dos «grandes homens» da história nacional.  

«Ele deu-nos a pátria, é à sua indomável energia de guerreiro e às suas raras 
aptidões de homem politico, que nós devemos quanto somos – a nossa autonomia como 
nação, a individualidade de um povo que tem um lugar, uma historia, uma tradição a parte, 
e que vive no meio da humanidade como uma grande família de irmãos»320. 

Em contraponto, os principais jornais bracarenses não fazem qualquer referência ao projeto 

do monumento-estátua a Afonso Henriques. Da pesquisa que realizamos aos dois principais 

jornais bracarenses intitulados O Comércio do Minho321 e A Correspondência do Norte322, no 

período compreendido entre 1882 e 1887.  

A imprensa de Braga, capital de distrito, mostra uma grande indiferença à iniciativa lançada 

em 1882 em Guimarães. Esta situação poderá justificar-se pela grande rivalidade existente entre 

as duas cidades, sobretudo depois do episódio de 28 de novembro de 1885.  

 

Uma nota, a título de ilustração a pretexto da Exposição Industrial de Guimarães. O 

Comércio do Minho, jornal bracarense, elogia a organização da do evento em termos da sua 

importância na dinamização económica do concelho, em particular em ternos do tecido 

industrial e comercial. No entanto, não perde a oportunidade de referir a «coincidência» da data 

da exposição com a celebração do centenário do Bom Jesus, acrescentando que Guimarães 

poderia ter agendado a iniciativa para outra altura, pois as duas atividades iriam dividir as 

atenções entre as duas cidades e retirar, assim, protagonismo ao centenário. Uma nota final em 

favor do auxílio mútuo que as duas cidades poderiam nutrir323. 

 

 

 

 

 

                                                           
320S.a., «Monumento D. Affonso Henriques», Religião e Pátria, nº44, 22 de Novembro, 1882, [1].  
321 Folha religiosa, política e noticiosa.  
322 Folha progressista. 
323 S.a., «Noticioso», O Comércio do Minho, nº1:647, 8 de Março, 1884, [2]. 
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Conclusão 

Os anos finais do século XIX são marcados pela crescente valorização da memória histórica. 

Manifestamente, as celebrações de 1880 determinam as comemorações subsequentes.  

A ideia da construção da estátua em memória do rei fundador enquadra-se neste período, 

lançada em 1882 e concluída em 1887, distinguindo a história vimaranense, que assim procede 

à homenagem ao fundador da nacionalidade portuguesa. A história de Guimarães está ligada à 

história do primeiro rei português, sendo considerada a cidade do «berço» da nacionalidade.  

O estudo efetuado à imprensa local demonstra-nos, claramente, a exaltação do projeto e o 

envolvimento dos jornalistas e da elite intelectual prestigiada, em todo o processo, desde a fase 

inaugural até ao seu desfecho.  

A estátua é inaugurada em 20 de outubro de 1887, no Largo de São Francisco, com a 

presença da Família Real Portuguesa e muitos ilustres locais e o momento da inauguração 

assume o expoente máximo do processo.  

A estátua de Soares dos Reis passa a ser vista como um modelo, assumindo-se como o 

retrato oficial do rei fundador, uma vez que até ao momento são variadas as representações do 

rosto de Afonso Henriques, como podemos ver no Catálogo Os Rostos de Afonso Henriques da 

Sociedade Martins Sarmento, resultante do programa das comemorações dos «900 anos do 

nascimento de Afonso Henriques». 

Com efeito, o monumento erguido em Guimarães em 1887 marca a representação 

iconográfica em volta da figura do rei fundador, numa época assinalada pela reprodução de 

imagens. Definitivamente, a estátua do escultor portuense acompanha os vários ciclos da 

história do século XX português. 

Na República, aquando das comemorações do Centenário de D. Afonso Henriques, deliberou-

se transladar a estátua que se localizava, até ao momento, no Largo de D. Afonso Henriques, 

para o centro da praça do Toural, em 7 de julho de 1911, promovendo a exaltação do rei 

fundador de Portugal e não da monarquia324. Durante o Estado Novo foi transferida e implantada 

no Parque do Castelo, junto dos monumentos da fundação e nacionalidade (Castelo, Capela de 

                                                           
324 Meireles, O Património Urbano…, 287- 290. 
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São Miguel e Paço dos Duques de Bragança), no quadro das comemorações do 28 de maio de 

1940325.  

A figura de Afonso Henriques é valorizada nos períodos políticos da República e do Estado 

Novo, sendo utilizada para enaltecer a importância de cada regime político. Na República, a 

imagem de Afonso Henriques é utilizada, essencialmente, como fundador da nação e, o no 

Estado Novo, há a apropriação da imagem do rei em termo de exaltação da ideologia 

nacionalista:  

«Todo um imaginário passado de grandes vitórias e conquitas associadas à figura 
do Rei é recuperado para a exaltação de valores nacionalistas. D. Afonso Henriques 
encarnava todas as simbologias úteis à sublimação dos apelos deste regime, cuja difusão 
se focava em temas como o passado histórico, a pátria e a nação, a religião, a tradição e 
os costumes, etc.»326 

O certo é que desde a inauguração da estátua da autoria do escultor Soares dos Reis até ao 

fim do Estado Novo, a figura do rei fundador é reproduzida de variadas formas: 

«A estátua torna-se nume emblema consensual. Agrega signos esquecidos – o 
rosto barbudo de muitos antigos soberanos europeus, o escudo em cima do qual o rei foi 
talvez aclamado – com outros que parecem sempre actuais – a suposta genuinidade do 
que vem do passado, a autoridade, a determinação, a força, a espada.»327 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
325 Meireles, O Património Urbano…, 348. 
326 S.a., s.n.,D. Afonso, coords. Ivo Martins, Vera Velez e Pedro Silva, (Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães/ A Oficina CIPRL, 2009), 76 
327 Jean-Yves Durand, Apropriações contemporâneas de um herói nacional, D. Afonso, coords. Ivo Martins, Vera Velez e Pedro Silva, (Guimarães: 
Câmara Municipal de Guimarães / A Oficina CIPRL, 2009), 208. 
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Anexo 1. Certificado de Estágio do Museu de Alberto Sampaio 
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Fonte: AMAP, «Processo da estátua de D. Afonso Henriques», Carta nº 174 8-82, 17 de Julho de 1882, (Cota: 10-27-19-1). 
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Anexo 3. Constituição das Sub-Comissões brasileiras por localidades 

Localidades: 24 Nomes 

Barra do Pirahy 

Barão do Rio Bonito 

João Baptista Vieira de Carvalho e Vasconcelos 

Joaquim de Sousa Andrade 

Jacob Ferreira Viana 

Cidade de Barra 
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Comendador Joaquim Leite Ribeiro de Almeida 

Major José Gonçalves Costa 

Dr. Adolfo Pereira Borges Ponce de Léon 
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Alfredo Coleho da Rocha 
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Duarte Joaquim de Oliveira 

Francisco José de Sousa Guimarães 

Revd. Vigário Manuel José Correia 

Albino Alexandre de Sousa Lima 

António José Tavares 

Cidade de 
Vassouras 

Barão de Cananés 

Capitão José Faustino da Fonseca Silva 

Comendador António José de Abreu César 

Major Raimundo do Espirito Santo Fontanelle 

Luís José do Rego Lima 

Juiz de Fora e 
Matias Barbosa 

Conde de Cedofeita 

Comendador Daniel Joaquim Vaz Ferreira 

Francisco Gonçalves da Cruz 

José Duarte dos Reis 
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Cidade da Paraíba 
do Sul 

Barão de Ribeira de Sá 

Barão de Santo António 

Dr. Martinho César da Silveira Garcez 

Joaquim Pereira de Lima 

Fernando de Sousa Brandão 

Felisberto Carlos Duarte 

João Jacinto do Couto 

Cidade de S. João 
Nepomucano 

(Minas) 

João de Almeida Albuquerque Costa 

Abílio Soares Murce 

Estação das 
Tábuas 

José Pereira Maldonado 

Joaquim Avelino Pereira da Silva 

José Duarte Rodrigues 

Santos 

Visconde de Verguerios 

Manuel Pereira da Rocha Soares 

Comendador António Nicolau de Sá 

António Freitas de Guimarães 

Simão da Silva Meira 

Macaé 

Visconde de Araújo 

Barão da Póvoa de Varzim 

Nicolau Alves Viana 

António Pereira Martins 

Santa Maria 
Madalena 

Comendador José Teixeira Portugal Freixo 

Coronel José Teixeira Portugal 

Dr. Firmino de Sousa Lima 

Estação do 
Comércio 

Revd. Padre Guedes 

Bernardino Correia de Matos 

Eugénio Alves do Paço 

Dores do Pirahy 

Visconde da Piedade 

Comendador Tomás Ferreira Coelho 

António Bento Gouveia 

João Gonçalves dos Reis 

Nova Friburgo 

Manuel João Simões 

Capitão João José Zanith 

Dr. Ernesto Brasil de Araújo 

Niterói 

Comendador Clemente José de Góis Viana 

Manuel Caetano Jardim 

Comendador Henrique Soares de Freitas 

José Pereira de Sousa 

Manuel Joaquim da Silva Leça 
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Campinas 

José Pereira de Andradê 

Alexandre António Peres 

César Augusto Tiago 

João Gomes 
(Minas) 

José Alves da Cunha 

João Teixeira da Cunha 

Parahybuna 

António Ferreira da Costa 

António José Fernandes de Pádua 

Bento José Fernandes 

S. João D' El-Rei 

Comendador José da Costa Rodrigues 

Comendador António José Dias Bastos 

José Lopes Baía 

José António de Almeida 

Comendador Coronel Custódio de Almeida Magalhães 

Baía 

Conde de Pereira Marinho 

Conde de Pedroso de Albuquerque  

Barão de Vila Viçosa 

Barão de Guaby 

Visconde de S. Clemente de Bastos 

Comendador Ismael Américo de Andrade 

Dr. Daniel da Silva Ribeiro 

Comendador José Lopes da Silva Lima 

Comendador Arnaldo Lopes da Silva Lima 

Comendador Manuel da Costa Rodrigues Viana 

Comendador Manuel Francisco Gonçalves 

Barbacena 

João Rodrigues de Sousa 

Capitão José Joaquim Teixeira  

Dr. Manuel Pereira da Silva 

José Machado Mendes 
Fonte: S.a., «A Estátua de D. Afonso Henriques», Religião e Pátria, nº48, Guimarães, 6 de Dezembro, 1882, [1].  
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Anexo 4. Lista de Concelhos por distrito, inventariados pela comissão local do 

monumento a D. Afonso Henriques 

Continente 

Distritos Nº Concelhos 

Aveiro 16 

Beja 14 

Braga 12 

Bragança 12 

Castelo Branco 12 

Coimbra 17 

Évora 13 

Faro 15 

Guarda 14 

Leiria 12 

Lisboa 24 

Portalegre 15 

Porto 17 

Santarém 18 

Tomar 10 

Vila Real 14 

Viseu 25 

Total 260 

Ilhas 

Distritos Nº Concelhos 

Açores 5 

Horta 7 

Funchal 10 

Ponta Delgada 7 

Total 29 
Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  
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Anexo 5. Transcrição do ofício remetido pelo presidente da comissão local do 

monumento a D. Afonso Henriques às Câmaras Municipais a solicitar apoio 

financeiro 

«Há alguns annos que o município de Guimarães se alimentava a ideia d’ erguer uma memoria 
ao fundador da monarchia portugueza, nascido dentro dos muros d’esta cidade. 

 O monumento seria necessariamente modesto, como não podia deixar de ser uma obra, 
executada com os recursos d’uma municipalidade só. 

 Mas eis que alguns patriotas, residentes no império do Brazil, nomaorando-se d’aquella ideia, a 
avultar a ponto de chamar-lhe «uma divida nacional», abrindo ao mesmo tempo uma subsripção para um 
monumento, que a pagasse condignamente, e indicado para sede do monumento a terra, que foi berço 
do heroe, a quem era consagrado. 

 Desde esse momento a ideia primitiva perdeu o seu carácter particular, e a Camara de 
Guimarães ficou como que obrigada a tomar sobre si a estranha missão d’iniciar os trabalhos para a 
realisação d’um pensamento, que não sabe ainda ao certo se tem o cunho nacional, se simplesmente de 
municipal. 

 Nomeada uma comissão auxiliar da Camara, que começou a funccionar no dia 25 do corrente, 
deliberou ella que um dos seus primeiros actos foisse derigir-se ao presidente de cada municipalidade do 
Reino e possessões portugezas, como representantes dos seus administradores e mais no caso de 
conhecerem as suas disposições, consultando-os sobre se sim, ou não, podia contar com a ade4são dos 
municípios respectivos, habilitando-se d’este modo a alargar, ou restringir a área dos seus trabalhos. 

 Em caso d ‘annuencia, a commisão vimaranense espera todo o auxilio dos presidentes das 
vereações, aos quaes tem a honra de dirigir-se, e não póde deixer de rogar-lhe o inapreciável obsequio de 
consituirem subscripções que, como a de Guimarães, promovam no seu concelho subcripções parceaes, 
sendo necessário, como facilmenbte se vê, conhcer o resultado total de todas ellas, para resolver sobre a 
natureza e proporções do monumemto – assumpto extremamente melindroso, e em cuja discussão todos 
os municipais terão voto, como é de justiça». 

 

Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1). 
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Anexo 6. Lista dos títulos dos jornais por distrito, inventariados pela comissão local 

do monumento a D. Afonso Henriques  

Títulos dos Jornais 

Distrito de Faro 

Progresso do Algarve 

Voz do Douro 

Independente Regoense 

Eco do Lima 

Beira e Douro 

Jornal de Lamego 

Povo 

Afonso Henriques 

Jornal de Famalicão 

Distrito de Leiria 

O Penafidelense 

O Comercio de Penafiel 

O Ouriense 

Jornal de Santo Tirso 

Estrela Povoense 

A Independencia 

Papagaio Real 

Campeão da Provincia 

Distrito d'Aveiro 

Povo d' Aveiro 

Correio do Ave 

O Viriato 

A Liberdade 

O Foral de Viseu 

O Distrito de Viseu 

Instituto 

…. Popular 

Conimbricense 

Ordem 

Correspondência de Coimbra 

A Oficina 

O Progressista 

O Regenerador 

Comércio da Figueira 

Correspondência da Figueira 

Gazeta Setubalense 

Sul 

Manuelino de Évora 
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Sentinela da Fronteira 

Elvense 

A Verdade 

Aurora de Lima 

Jornal da Feira 

Bejense 

Distrito de Beja 

O Campino 

A Realeza 

O Clamor d'almada 

Comércio do Porto 

Comercio Português 

Jornal do porto 

Actualidade 

Primeira de Janeiro 

Jornal da manhã 

Voz do povo 

Palavra 

Dez de Março 

Luta 

Folha d' ….. 

Folha Nova 

Jornal de Viagens 

Justiça portuguesa 

Sorvete (?) 

Zé Povinho 

Banheiro português 

Julio Diniz 

  recorte (?) de costura 

Camões 

Diário do exército 

Liberdade 

Diário do Governo - Rua da Independencia Nacional 

A Revolução de Setembro - Calçacda do Combro nº36 

A Nação - Rua do Bom Formoso nº153 

Jornal do Comércio - Rua do …. A Sta Catarina nº1 

Correspondencia de Portugal - Cais do Sodré nº4 - 2º andar 

O Diário Popular - Largo de S. Roque nº7 

O Progresso - Rua do Alecrim nº89 - 1º andar 

Diário da Manhã - Travessa da Espera nº7 

Jornal da Noite - Calçaca do Combro nº36 

Democracia - Rua dos Mouros nº41 - 1º andar 

Diário Ilustrado - Travessa da Queimada nº35 

Comércio de Portugal - Rua nova de El Rei nº86 1º andar 
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Diário de Portugal - Rua dos Calafates nº180 

Espectro da Granja - Calçada do Combro nº36 

Economista - idem 

A Senha - Rua Formosa nº2 - c 

Comércio da Noite - Rua do Alecrim nº97 

As Instituições - Rua do Crucifixo nº68 2º andar 

A Figana - Rua Nova da Princesa nº207 - 1º andar 

A Restauração - Rua da Madalena nº273 
Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

107 
 

Anexo 7. Despesas da Grande Comissão do Rio de Janeiro 

Data Tipo de Despesa Montante 

30 de Dez. 1882 Conta paga pelo 2º Secretário por 

despesas feitas com o expediente do 

escritório 

236.940 

9 de Jan. 1883 Conta de Publicações Gazeta 37.700 

9 de Jan. 1883 Conta de Publicações Cruzeiro 121.260 

9 de Jan. 1883 Conta de Publicações Jornal 102.240 

  IDEM 8.660 

19 de Jan. 1883 Conta de Publicações Gazeta 80.700 

25 de Jan. 1883 Conta de Publicações Globo 5.120 

3 de Fev. 1883 Conta paga pelo 2º Secretário por 

despesas feitas com o expediente do 

escritório 

134.200 

16 de Fev. 1883 Conta de Publicações Cruzeiro 

Dezembro 

167.160 

16 de Fev. 1883 Conta de Publicações Cruzeiro 

Dezembro 

4.840 

16 de Fev. 1883 Conta de Publicações Cruzeiro Janeiro  86.520 

21 de Mar. 1883 Conta de Publicações Jornal do 

Comércio  

91.200 

21 de Mar. 1883 Conta de Publicações Gazeta 10.500 

21 de Mar. 1883 Conta paga a António José Gomes 

Brandão  

222.000 

24 de Ab. 1883 Conta de Publicações  do Cruzeiro 21.000 

18 de Maio 1883 Conta de Publicações Jornal do 

Comércio 

7.200 

4 de Ag. 1883 Conta de Publicações Jornal do 

Comércio 2ª publicação 

19.800 

22 de Ag. 1883 Conta paga pelo 2º Secretário por 

despesas com o expediente do 

204.500 
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escritorio 

22 de Ag. 1883 Conta de Publicações da Folha Nova  27.600 

22 de Ag. 1883 Conta de Publicações da Gazeta de 

Notícias Agosto e Julho 

80.080 

22 de Ag. 1883 Conta de Publicações Jornal 

Comércio:  

58.280 

24 de Out. 1883 Conta de Publicações Jornal do 

Comércio 

7.200 

24 de Out. 1883 Conta de Publicações Gazeta  10.000 

24 de Out. 1883 Conta António José Gomes Brandão 42.000 

31 de Dez. 1883  Remessa ao presidente da comissão 

uma letra Nº 36441 contra o Banco 

Comércio e Indústria de 3:779.515 

9.184.230 

5 de Mar. de 1884 1 selo para um recibo de 500 600 

15 de Mai. de 1884 Quantia subscrita pelo 1º secretário 200.00 

  Conta do jornal do Comércio da última 

publicação da lista 

3.000 

16 de Mai. 1884 Pago pelo saque nº39.219 do Banco 

do Comércio e Indústria no Rio de 

Janeiro  

750.400 

Total 1:778.040 

Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  
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Anexo 8. Lista dos Subscritores brasileiros a título individual e coletivo e respetivos 

montantes  

Subscritores Montantes 

Comendador José Agra 200.000 

Comendador João António Moreira 200.000 

Comendador Pereira da Silva (Resende) 10.000 

Comendador Bernardino Alves da Cruz 50.000 

Bernardino Correia de Matos 50.000 

Lima Matos Simões 50.000 

Comendador Albino de Oliveira Guimarães 100.000 

Silva & Irmão (Montevideo) 300.000 

Quantia agenciada pelo Dr. Laurindo José de Almeida (S. Paulo) 1.545.000 

José António da Rocha Guimarães 10.000 

Quantia agenciada pelo sr. Joaquim José Cardoso (em Arrosal) 17.000 

Manuel Cardoso da Silva 20.000 

José Marcelino Pereira de Morais 50.000 

Joaquim Moreira 20.000 

Francisco Guimarães 100.000 

José Ferreira Leão (Bananal S. Paulo) 50.000 

Ferreira Leão (Sorocaba) 40.000 

Quantia agenciada pelo sr. Manuel Pereira Valente (Conservatoria) 95.000 

Barão de Ribeira de Sá (Paraíba do Sul) 200.000 

José de Vasconcelos (S. Mateus) 50.000 

Quantia agenciada pelo Sr. António Rocha (Buenos Ogres)  320.000 

António Correia de Vasconcelos (Pernanbuco) 50.000 

Quantia agenciada pelo Sr. José Alves da Cunha (João Gomes) 200.000 
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Idem pela Sr. João Teixeira da Cunha (João Gomes) 131.500 

Idem pelo Sr. Comendador Joaquim José de Sousa Breves (Freg. de 

Passadrez) 

362.000 

Idem pelo Sr. João Domingues dos Santos (Santa Ana do Deserto) 165.000 

José Alves de Torre (Campos) 100.000 

Quantia agenciada pelo Sr. Lauriano Roiz (Serraria) 73.000 

Joaquim Barbosa (Arrozal) 40.000 

Conde de S. Salvador de Matosinhos 1.000.000 

Dr. José Pereira Ferreira Guimarães 1.000.000 

Comendador Manuel António da Costa Pereira 200.000 

Barão de S. Victor 50.000 

José Joaquim Afonso Antunes (Itacoatiara – Pará) 150.000 

Comendador Manuel José Amoroso Lima 100.000 

Visconde de Santa Cruz (corte) 50.000 

Dr. José Marques de Sá (corte) 50.000 

Comendador João António Ferreira Pinheiro 50.000 

Barão do Flamengo 50.000 

Manuel Ferreira da Cunha Graça 50.000 

Joaquim da Costa Pinto (Pcia do E. Santo) 46.000 

Zeferino dos Santos (Freg. de S. Vicente de Paula) 190.000 

Visconde de Sistelo (Corte) 300.000 

Comendador Salvador Bastos (agenciado na côrte) 130.000 

Tenente Coronel Jacinto Carlos de Magalhães Castro (Diamantina) 100.000 

João António de Oliveira Magiolli (Corte)  200.000 

Augusto Ferreira de Melo (Corte) 200.000 

Quantia agenciada pelo Sr. José Gonçalves de Lemos (Rio Mapuá) 152.000 

Visconde da Piedade (Dores) 55.000 
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Quantia agenciada em Facina (?) (S. Paulo) 50.000 

Conde de Pereira Marinho (Bahia) 500.000 

Nicolau Dias Carneiro (Carandahy) 20.000 

Barão de Ibiabara 50.000 

Quantia agenciada pelo Sr. Boaventura Ricardo (E. Rios) 100.000 

Ricardo José Gomes Pereira (Magé) 100.000 

Quantia agenciada em C. Grande 40.000 

António de Azevedo 50.000 

Rosendo Garcia (agenciado) 46.500 

Quantia agenciada em Carandahy pelo Sr. Agostinho Borges 56.000 

José Duarte dos Reis (Agenciado) 113.000 

Quantia agenciada pelo Sr. António Baptista (Manaos) 110.000 

Quantia agenciada pelo sr. Tenente Coronel Mariano Gonçalves de Oliveira 

(Tombos de Carangola) 

41.000 

Idem pelo Sr. Pereira Madruga (Paraty) 20.000 

Liquido do benefício no Imperial Teatro D. Pedro II 338.000 

Quantia agenciada em Providencia pelo Sr. Carlos Augusto Pereira de 

Saldanha 

311.000 

Quantia agenc. pelos Senhores Luis Vieira Machado da Cunha e Luis José 

Pereira da Costa (S. José das Tabões e Comercio) 

204.000 

Nicolau Alves Viana (Macabé) 100.000 

Barão da Póvoa de Varzim 100.000 

Quantia agenc. pelo Sr. Comendador José Teixeira Portugal Freixo em 

(Santa Maria Madalena) 

154.000 

José João de Amorim (Permanbuco) 500.000 

Rodrigo Venancio Rocha Viana 50.000 

José Ferreira Cardoso Guimarães 50.000 

Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1). 
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Anexo 9. Lista de Subscritores de Guimarães efetivos e previstos 

Subscritores  Pagamento Montantes 

Abade de São Sebastião pg Faria 2.000 

Padre Abilio Augusto de Passos pg Faria 2.250 

Dr. Adelino Taveres Fernão pg Faria 4.500 

Administrador do Concelho a Receber 18.000 

D. Agripina pg Faria 500 

Agostinho José Freitas Ribeiro pg Faria 2.250 

Agostinho Pereira da Silva Gomes pg Faria 2.250 

Doutor Alberto Sampaio pg Faria 1.000 

Almeidas (R. de Camões) pg Faria 1.000 

Almeida & Freitas pg Faria 2.250 

D. Ana (dos Porcos) pg Faria 500 

D. Ana Angelina da Conceição a Receber 500 

D. Ana Emilia da Costa Vaz Vieira pg Faria 4.500 

D. António Gondomar pg Faria 1.000 

D. António Portela pg Faria 4.500 

Araujo dos Tabacos pg Faria 500 

Dr. Artur Alberto de Campos Henriques pg Faria 9.000 

Dr. Augusto chaves pg Faria 4.500 

Augusto Mendes da Cunha pg Faria 4.500 

Avelino Germano da Costa Freitas pg Faria 4.500 

Avelino da Silva (padeiro) pg Faria 500 

Doutor Avelino da Silva Guimarães pg Faria 2.500 

Padre António Afonso de Carvalho a Receber 1.000 

António Augusto Vaz Vieira pg Faria 1.000 

António Augusto Pinto da Cunha pg Faria 2.250 

António Augusto da Silva Caldas pg Faria 2.000 

António Augusto  da Silva Cardoso pg Faria 4.500 

António Augusto da Silva Carneiro pg Faria 4.500 

António Bento Portela pg Faria 1.000 

António de Campos Silva Pereira a Receber 4.500 

António Candido Augusto Martins pg Faria 2.250 

António de Carvalho Guimarães pg Faria 1.000 

António Crisostomo da Silva Basto pg Faria 2.250 

António Coelho da Mota Prego pg Faria 12.000 

António da Costa Guimarães pg Faria 2.250 

António Dias de Castro pg Faria 1.000 

Padre António Ferreira d' Abreu pg Faria 1.000 

António Ferreira Barros pg Faria 1.000 

António Francisco de Oliverira Gomes pg Faria 4.500 
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António de Freitas Carneiro e Oliveira a Receber 1.000 

António Joaquim d' Almeida pg Faria 500 

António Joaquim da Costa Gonlçalves pg Faria 22.500 

António Joaquim Melgaço pg Faria 1.000 

António Joaquim de Melo pg Faria 4.500 

Cónego António Joaquim e Oliveira Cardoso pg Faria 2.250 

António Joaquim de Oliveira Gonçalves pg Faria 1.000 

António Joaquim Peixoto da Costa pg Faria 1.000 

António Joaquim de Sousa pg Faria 1.000 

António Joaquim de Sousa Mourão pg Faria 1.000 

António José Baptita (Merceneiro) pg Faria 2.250 

António José Cabral pg Faria 2.250 

António José da Costa Braga pg Faria 2.250 

António José da Costa Rainha pg Faria 500 

António José de Faria pg Faria 2.250 

António José Fernandes pg Faria 4.500 

António José Ferreira Caldas pg Faria 1.000 

Padre António José Ferreira Caldas pg Faria 2.250 

António José Ferreira Gonçalves (Hotel) pg Faria 4.500 

António José Ferreira Leão pg Faria 9.000 

António José Pereira Martins pg Faria 4.500 

António José Ribeiro da Silva a Receber 200 

António José da Rocha pg Faria 4.500 

António José da Silva Basto a Receber 10.000 

António José da Silva Ferreira pg Faria 2.000 

António Luis Guimarães pg Faria 2.000 

António Manuel d'Almeida pg Faria 9.000 

António M.ª Duarte Ribeiro de Carneiro a Receber 2.250 

António Martins Pinto da Cunha pg Faria 1.000 

António Martins de Queiroz pg Faria 2.000 

António Mendes Corvite pg Faria 4.500 

António Mendes Ribeiro pg Faria 10.000 

António d' Oliveira Gonçalves pg Faria 4.500 

António Peixoto de Matos Chaves pg Faria 4.500 

Padre António Pereira Mendes pg Faria 2.250 

António Pereira da Silva pg Faria 2.250 

António Pereira de Sousa pg Faria 1.500 

António Pinto Ferreira (de S. Francisco) pg Faria 2.000 

António Ribeiro da Costa Salgado a Receber 50.000 

António Ribeiro Gomes dos Santos pg Faria 500 

António Serafim Afonso Barbosa pg Faria 4.500 

António de Sousa Pinto pg Faria 1.000 
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Antonio Teixeira Fonseca d' Aguiar pg Faria 2.250 

Barão de Pombeiro a Receber 100.000 

Dr. Bento António d'Oliveira Cardozo pg Faria 2.250 

Bento dos Santos Costa pg Faria 2.250 

Bernardino José Ferreira Cardoso Gonçalves pg Faria 2.250 

Bernardo José da Silva pg Faria 1.000 

Camara Municipal a Receber 450.000 

D. Cândida (rua Nova) pg Faria 500 

D. Cândida Filomena Lima pg Faria 1.000 

Cândido José de Carvalho pg Faria 1.000 

Cascaes (linheiro) pg Faria 500 

D. Catarina (lamelas) pg Faria 2.000 

D. Catarina Rodrigues Cardozo pg Faria 2.000 

Carlos da Cunha Berrance pg Faria 4.500 

Cristovão Lopes da Cunha pg Faria 1.000 

Conde d' Azenha pg Faria 13.500 

Conde de Margaride a Receber 110.000 

Conde de Vila Pouca pg Faria 22.500 

Custodio Fernnades Lopes pg Faria 1.000 

Custodio José Gonçalves pg Faria 1.000 

Custódio José Peixoto pg Faria 2.000 

Cunha & Companhia pg Faria 10.000 

D.Custodia Chaves pg Faria 2.250 

Domingos António de Freitas pg Faria 2.000 

Domingos Castro Meireles pg Faria 2.250 

Domingos Fernandes Gonçalves pg Faria 1.000 

Domingos José Ferreira Caldas pg Faria 4500 

Domingos José Ferreira Gonçalves pg Faria 2.250 

Domingos José Ribeiro Guimarães pg Faria 5.000 

Domingos José da Silva G. Carneiro pg Faria 2.250 

Domingos José de Sousa Junior pg Faria 20.000 

Domingos Leite de Castro pg Faria 18.000 

Domingos Lobo pg Faria 200 

Domingos Ribeiro da Costa Sampaio pg Faria 2.000 

Eduardo Almeida pg Faria 3.000 

Elias da Silva Machado pg Faria 4.500 

D. Emilia Cardoso da C. Vasconcelos pg Faria 2.250 

D. Eugénia Miranda pg Faria 1000 

Padre Eugenio da Costa Araujo Mota  a Receber 1.000 

Eugenio da Costa Santos Vaz Vieira pg Faria 9.000 

José António Faria (da rua de Couros)  pg Faria 1.000 

Felix Antonio  pg Faria 1.000 
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Manuel Pinheiro Caldas pg Faria 2.250 

Fortunato Jose da Silva Basto a Receber 2.500 

Fotunato Tomas de Sousa pg Faria 500 

Manuel da Fonseca (Alfaiate) a Receber 500 

D. Francisca Candida M. da Costa  pg Faria 2.250 

Francisco Agostinho pg Faria 1.000 

Francisco d' Assis Abreu Almeida pg Faria 4.500 

Francisco Candido Pinto pg Faria 1.000 

Francisco da Costa Sampaio e Castro pg Faria 4.500 

Francisco G. F. Moreira pg Faria 2.250 

Francisco Guedes Junior pg Faria 2.000 

Francisco Jacome pg Faria 500 

Francisco Joaquim da Costa Magalhães  pg Faria 5.000 

Francisco Joaquim Ferreira dos Santos pg Faria 4.500 

Francisco Joaquim Gomes Santa Cruz pg Faria 4.500 

Francisco Jorge Ferreira Alves pg Faria 1.000 

Francisco José da Costa Guimarães pg Faria 10.000 

Francisco José Ferreira Ribeiro pg Faria 2.250 

Francisco José Mendes Gonçalves pg Faria 1.000 

Francisco José Soares Timôteo pg Faria 1.000 

Francisco José de Sousa Gonçalves (Toural) pg Faria 500 

Francisco Martins Fernandes  pg Faria 4.500 

Francisco Martins Sarmento a Receber 100.000 

Francisco Pedro da C. Rocha Viana pg Faria 2.250 

Dr. Francisco Pinto de Carvalho do Amaral pg Faria 2.250 

Francisco Pinto Pereira Cardoso pg Faria 4.500 

Francisco Ribeiro Martins da Costa pg Faria 100.000 

Padre Francisco Rodrigues Lageira pg Faria 1.000 

Gabriel d' Andrade  pg Faria 500 

Gaspar Lindoso pg Faria 2.250 

Gaspar Loureiro Paul pg Faria 1.000 

Gaspar Pereira de Sousa pg Faria 1.000 

Gaspar Pinto de Carvalho pg Faria 500 

Gaspar Ribeiro Gomes d' Abreu  pg Faria 500 

Gaspar Teixeira de Sousa Mascarenhas pg Faria 1.000 

Gualter Martins pg Faria 1.500 

Dr. Inacio de Menezes pg Faria 18.000 

Januario Loureiro pg Faria 1.000 

Jeronimo José Leite Mendes pg Faria 1.000 

Jeronimo Peixoto d' Abreu Vieira a Receber 1.500 

Jeronimo Pereira Leite de Mag. e Couto pg Faria 4.500 

Jeronimo Teibão Abreu pg Faria 2.000 
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D. Joana Oliveira (Mesiricordia) pg Faria 500 

João Baptista Sampaio pg Faria 9.000 

Joao Brandao (ourives) pg Faria 500 

Padre João de Castro Meireles a Receber 2.000 

João de Castro Sampaio a Receber 22.500 

João Coelho da Mota Prego pg Faria 2.000 

Dr. João Couto pg Faria 1.000 

João Dias de Castro pg Faria 50.000 

João Trancoso pg Faria 500 

João Joaquim d'Oliveira Basto pg Faria 4.500 

João José d'Abreu Bravo pg Faria 1.500 

João José Barbosa Gonçalves pg Faria 2.000 

João José da Cunha pg Faria 2.250 

João José Dias de Castro Noguerira pg Faria 1.000 

Joao José Ferreira Gonçalves pg Faria 2.250 

João José Pinheiro pg Faria 1.000 

João Lopes Faria pg Faria 1.000 

João Luis Gonçalves (S. Damaso) pg Faria 1.000 

João Pereira Gonçalves pg Faria 2.250 

João Pereira de Lima pg Faria 4.500 

João Pereira da Silva Guimarães pg Faria 50.000 

João Pinto da Cunha pg Faria 2.000 

João Pinto de Queiroz a Receber 4.500 

João Ribeiro Gonçalves pg Faria 200 

João Ribeiro Martins da Costa a Receber 30.000 

João Russo pg Faria 500 

João Saraiva a Receber 500 

João Teixeira d' Aguiar pg Faria 4.500 

Joaquim Antonio da Cunha Gonçalves pg Faria 1.000 

Dr. Joaquim F. da Silva Ribeiro pg Faria 10.000 

Joaquim José Gonçalves Teixeira de Queiroz pg Faria 4.500 

Joaquim José d'Azevedo Machado pg Faria 2.250 

Dr. Joaquim José de Meira pg Faria 500 

Joaquim José Pereira pg Faria 2.250 

Joaquim José Pereira Moutinho pg Faria 1.000 

Joaquim José da Silva Gonçalves a Receber 500 

Padre Joaquim José de Sousa Marinho pg Faria 5.000 

Joaquim Lemos Ferreira da Costa pg Faria 3.000 

Joaquim Marques Loureiro Paul pg Faria 500 

Joaquim Martins d'Oliveira Costa pg Faria 1.500 

Joaquim Matos da Silva  pg Faria 500 

Joaquim Mendes da Silva Cerqueira pg Faria 2.250 
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Joaquim Peixoto d'Abreu Vieira pg Faria 1.000 

Joaquim Ribeiro Agra pg Faria 1.000 

Joaquim Ribeiro G. G. (Hortas) pg Faria 4.500 

Joaquim Sampaio Gonçalves a Receber 2.250 

Joaquim dos Santos Oliveira pg Faria 1.500 

Joaquim Teixeira de Carvalho pg Faria 1.000 

D. Joaquina Rosa Pereira d'Abreu a Receber 2.250 

José do Amaral Ferreira pg Faria 15.000 

Padre José Andre R. de Carvalho pg Faria 1.000 

José António d'Abreu (Caldeiroa) pg Faria 2.000 

José António Barbosa pg Faria 2.250 

José António Ferreira Gonçalves (S. Francisco) pg Faria 2.000 

José António de Macedo Rocha pg Faria 2.250 

Jose António Pacheco Barbosa pg Faria 1.000 

José António Teixeira de Freitas a Receber 4.500 

José Augusto Freire d' Andrade pg Faria 2.250 

José Baptista Felgueiras pg Faria 2.250 

João Bento Ribeiro Agra pg Faria 2.250 

Jose de Castro sampaio pg Faria 10.000 

José da Costa Soares Gonçalves  a Receber 9.000 

José da Cunha Sampaio pg Faria 12.000 

José Eugenio pg Faria 4.500 

José Gonçalves da Cunha pg Faria 1.500 

José Ferreira d' Abreu  pg Faria 1.500 

Jose Ferreira Mendes d' Abreu pg Faria 1.500 

José Ferreira Mendes da Paz pg Faria 2.250 

José Francisco d'Abreu Gonçalves a Receber 1.500 

Dr. José de Freitas Costa  pg Faria 4.500 

José Furtado do Vale pg Faria 1.500 

José Jacome Guimarães pg Faria 4.500 

José Joaquim Alves pg Faria 1.000 

José Joaquim da Costa  pg Faria 4.500 

José Joaquim da Cruz pg Faria 500 

José Joaquim d'Oliveira pg Faria 2.250 

Jose Joaquim Peixoto de Meireles pg Faria 9.000 

Jose Joaquim da Rocha pg Faria 4.500 

Jose Lopes da Cunha pg Faria 2.000 

José Luis Ferreira pg Faria 2.000 

José Maria da Costa pg Faria 1.000 

José Maria Leite (rua de couros) pg Faria 2.250 

José Martins de Queiroz pg Faria 22.500 

José Mendes da Costa Gonçalves (rua da cadeia) pg Faria 2.500 
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José Miguel da Sª Areias pg Faria 2.250 

Dr. José Nepomoceno da Sª Ribeira pg Faria 1.000 

José Pereira Cardoso da Costa a Receber 1.500 

José Pinto da Fonseca Girão a Receber 1.000 

José Rebelo Soares pg Faria 500 

José Ribeiro da Sª e Castro pg Faria 1.000 

José Rodrigues da Sª  pg Faria 2.250 

Padre José da Santa Cruz pg Faria 1.000 

José da Sª Basto Gonçalves pg Faria 10.000 

José da Sª Gonçalves (Nespereira) pg Faria 9.000 

José de Sousa Palhares Araújo Leão pg Faria 4.500 

José Teixeira Faria d'Andrade pg Faria 2.000 

José Vitorino da Silva Guimarães pg Faria 1.000 

D. Josefa Maria Vaz Moreira pg Faria 1.000 

Juiz de Direito pg Faria 2.250 

Lourenço Mendes Gonçalves pg Faria 1.000 

Lucino ferz.e (ferreira ou ferraz) da Trindade pg Faria 2.250 

Padre Luis a Receber 1.000 

Luís Antonio Figueiras Gonçalves pg Faria 2.250 

Lino Antonio Lopes  a Receber 1.000 

Dr. Luis Augusto Vieira pg Faria 2.250 

Luis Beltrão  pg Faria 2.250 

Luis José Gonçalves Basto pg Faria 1.500 

Luís Martins da Costa J. pg Faria 2.250 

Luis Martins de Queiroz Nada 2.250 

Luis de Pina pg Faria 500 

Luis dos Santos Leal pg Faria 22.500 

D. Luisa Leite (junto a Vila Pouca) pg Faria 500 

Manuel Antonio d'Almeida  a Receber 5.000 

Manuel Antonio Placido Pereira a Receber 500 

Manuel Baptista Sampaio pg Faria 2.000 

Manuel Chrisostomo da Sª Basto pg Faria 2.250 

Manuel Dionisio pg Faria 1.000 

Manuel ferz.e (ferreira ou ferraz) da Sª Correia pg Faria 1.000 

Manuel Ferreira d' Abreu pg Faria 1.000 

Manuel Ferreira Correia pg Faria 1.000 

Manuel Francisco (Rua de D. João I) pg Faria 2.250 

Manuel de Freitas Aguiar a Receber 2.250 

Manuel Joaquim Afonso Barbosa pg Faria 2.250 

Manuel Joaquim da Costa pg Faria 500 

Manuel Joaquim d'Oliveira Basto pg Faria 1.000 

Manuel José Dias Pimenta pg Faria 1.000 
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Manuel José de Faria  a Receber 2.250 

Manuel José Ferreira da Sª Gonçalves pg Faria 4.500 

Manuel José da Fonseca (pintor) a Receber 500 

Manuel José Lopes Pimenta a Receber 9.000 

Manuel José Pereira de Lima pg Faria 9.000 

Manuel José dos Santos pg Faria 2.000 

Manuel José da Sª Miranda a Receber 4.500 

Manuel José Teixeira de Carvalho pg Faria 4.500 

Conego Manuel Leite pg Faria 2.000 

Manuel Lopes d'Araújo Gonçalves pg Faria 1.000 

Manuel Luís de Macedo a Receber 1.500 

Manuel Mª Frutuoso pg Faria 2.250 

Manuel Pereira Gonçalves pg Faria 4.500 

Manuel Pereira de Macedo a Receber 500 

Manuel Pinheiro Gonçalves pg Faria 4.500 

Manuel Pinheiro da Sª Rocha pg Faria 1.000 

Manuel Ribeiro de Faria pg Faria 50.000 

Manuel Ribeiro Germano Guimarães pg Faria 2.000 

Manuel Roiz Marinho pg Faria 1.000 

Manuel da Sª Balaia  pg Faria 500 

Manuel Vieira Reis pg Faria 1.000 

Maximiano Lobo de Sousa Machado e Couros pg Faria 2.000 

D. Maria do D' Alonso pg Faria 500 

D. Maria do Amaral (Rua da Rainha) pg Faria 2.250 

Maria do Carmo (Rua da Rainha) a Receber 500 

D. Maria da Conceição pg Faria 4.500 

D. Maria da Cunha Berrance e irmã pg Faria 2.000 

D. Maria José da Sª Costa pg Faria 13.500 

D. Maria Maxima Ribeiro pg Faria 4.500 

D. Narcisa Pereira Leite de Magalhães e Couto pg Faria 13.500 

Nicolau José Gonçalves pg Faria 4.500 

Pacifico José d'Oliveira Gonçalves pg Faria 1.000 

Placido d'Araújo Portugal pg Faria 2.000 

Pedro Pereira da Silva Guimarães pg Faria 1.500 

Prior de S. Paio pg Faria 1.000 

D. Raquel da Costa Vaz Vieira pg Faria 2.250 

D. Rita Peixoto d'Abreu Vieira a Receber 1.000 

Roberto Victor (anonimo) pg Faria 2.000 

Dr. Rodrigo de Menezes pg Faria 22.500 

Santa Marinha a Receber 500 

Sebastião Augusto de Magalhães Brandão pg Faria 1.000 

Silvestre José Lopes Pimenta a Receber 9.000 
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Serafim Carneiro Geraldes pg Faria 2.000 

Simão Duarte Mendes pg Faria 1.000 

Simão Sousa Pinto pg Faria 1.000 

Simão Neves pg Faria 1.000 

Vellozas pg Faria 1.000 

Ventura de Castro Meireles pg Faria 2.000 

Visconde de Lindoso pg Faria 60.000 

Visconde Santa Luzia pg Faria 10.000 

Viúva de Candido José Martins a Receber 1.000 

Viúva Nogueira pg Faria 200 

Zeferino Augusto Cesar pg Faria 1.000 

SUB TOTAL 2.228.050 

Sociedade Garret Santo Tirso pg Faria 7.200 

João Chrisostimo de Sousa Moreira pg Faria 4.500 

D. Maria Engrácia Leite Martins pg Faria 1.000 

Abade António Roiz Cândido pg Faria 500 

Padre João Martins Machado pg Faria 1.000 

Manuel Gabriel Lopes (Évora) pg Faria 4.500 

Rodrigo de Melo e Sousa (Rio de Janeiro) pg Faria 40.000 

Andrade Ferreira Guimarães pg Faria 1.000 

José de Sousa Guimarães pg Faria 1.000 

João Manuel Moreira de Sá pg Faria 1.000 

Alfredo Pereira Leite pg Faria 2.250 

Luis Martins da Costa a Receber 9.000 

Padre Francisco Xavier da Sª Carneiro pg Faria 2.250 

Francisco António de Sousa da Silveira pg Faria 4.500 

João António d'Almeida pg Faria 4.500 

Ernesto Francisco de Almeida  pg Faria 2.000 

Padre Manuel Custódio de Sousa Guimarães pg Faria 1.000 

José Gomes Ferreira Porto pg Faria 2.000 

José António d'Abreu Guimarães pg Faria 2.250 

363 SUBSCRITORES TOTAL PROJETADO 2.319.500 
 Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  
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Anexo 10. Lista dos montantes recebidos e por receber dos subscritores de 

Guimarães 

Subscritores Pagamento Montantes 

Recebidos 

Montantes Por 

Receber 

Abade de São Sebastião pg Faria 2.000  

Padre Abilio Augusto de Passos pg Faria 2.250  

Dr. Adelino Taveres Fernão pg Faria 4.500  

Administrador do Concelho a Receber  18.000 

D. Agripina pg Faria 500  

Agostinho José Freitas Ribeiro pg Faria 2.250  

Agostinho Pereira da Silva Gomes pg Faria 2.250  

Doutor Alberto Sampaio pg Faria 1.000  

Almeidas (R. de Camões) pg Faria 1.000  

Almeida & Freitas pg Faria 2.250  

D. Ana (dos Porcos) pg Faria 500  

D. Ana Angelina da Conceição a Receber  500 

D. Ana Emilia da Costa Vaz Vieira pg Faria 4.500  

D. António Gondomar pg Faria 1.000  

D. António Portela pg Faria 4.500  

Araujo dos Tabacos pg Faria 500  

Dr. Artur Alberto de Campos Henriques pg Faria 9.000  

Dr. Augusto chaves pg Faria 4.500  

Augusto Mendes da Cunha pg Faria 4.500  

Avelino Germano da Costa Freitas pg Faria 4.500  

Avelino da Silva (padeiro) pg Faria 500  

Doutor Avelino da Silva Guimarães pg Faria 2.500  

Padre António Afonso de Carvalho a Receber  1.000 
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António Augusto Vaz Vieira pg Faria 1.000  

António Augusto Pinto da Cunha pg Faria 2.250  

António Augusto da Silva Caldas pg Faria 2.000  

António Augusto  da Silva Cardoso pg Faria 4.500  

António Augusto da Silva Carneiro pg Faria 4.500  

António Bento Portela pg Faria 1.000  

António de Campos Silva Pereira a Receber  4.500 

António Candido Augusto Martins pg Faria 2.250  

António de Carvalho Guimarães pg Faria 1.000  

António Crisostomo da Silva Basto pg Faria 2.250  

António Coelho da Mota Prego pg Faria 12.000  

António da Costa Guimarães pg Faria 2.250  

António Dias de Castro pg Faria 1.000  

Padre António Ferreira d' Abreu pg Faria 1.000  

António Ferreira Barros pg Faria 1.000  

António Francisco de Oliverira Gomes pg Faria 4.500  

António de Freitas Carneiro e Oliveira a Receber  1.000 

António Joaquim d' Almeida pg Faria 500  

António Joaquim da Costa Gonlçalves pg Faria 22.500  

António Joaquim Melgaço pg Faria 1.000  

António Joaquim de Melo pg Faria 4.500  

Cónego António Joaquim e Oliveira 

Cardoso 

pg Faria 2.250  

António Joaquim de Oliveira Gonçalves pg Faria 1.000  

António Joaquim Peixoto da Costa pg Faria 1.000  

António Joaquim de Sousa pg Faria 1.000  

António Joaquim de Sousa Mourão pg Faria 1.000  
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António José Baptita (Merceneiro) pg Faria 2.250  

António José Cabral pg Faria 2.250  

António José da Costa Braga pg Faria 2.250  

António José da Costa Rainha pg Faria 500  

António José de Faria pg Faria 2.250  

António José Fernandes pg Faria 4.500  

António José Ferreira Caldas pg Faria 1.000  

Padre António José Ferreira Caldas pg Faria 2.250  

António José Ferreira Gonçalves (Hotel) pg Faria 4.500  

António José Ferreira Leão pg Faria 9.000  

António José Pereira Martins pg Faria 4.500  

António José Ribeiro da Silva a Receber  200 

António José da Rocha pg Faria 4.500  

António José da Silva Basto a Receber  10.000 

António José da Silva Ferreira pg Faria 2.000  

António Luis Guimarães pg Faria 2.000  

António Manuel d'Almeida pg Faria 9.000  

António M.ª Duarte Ribeiro de Carneiro a Receber  2.250 

António Martins Pinto da Cunha pg Faria 1.000  

António Martins de Queiroz pg Faria 2.000  

António Mendes Corvite pg Faria 4.500  

António Mendes Ribeiro pg Faria 10.000  

António d' Oliveira Gonçalves pg Faria 4.500  

António Peixoto de Matos Chaves pg Faria 4.500  

Padre António Pereira Mendes pg Faria 2.250  

António Pereira da Silva pg Faria 2.250  
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António Pereira de Sousa pg Faria 1.500  

António Pinto Ferreira (de S. Francisco) pg Faria 2.000  

António Ribeiro da Costa Salgado a Receber  50.000 

António Ribeiro Gomes dos Santos pg Faria 500  

António Serafim Afonso Barbosa pg Faria 4.500  

António de Sousa Pinto pg Faria 1.000  

Antonio Teixeira Fonseca d' Aguiar pg Faria 2.250  

Barão de Pombeiro a Receber  100.000 

Dr. Bento António d'Oliveira Cardozo pg Faria 2.250  

Bento dos Santos Costa pg Faria 2.250  

Bernardino José Ferreira Cardoso 

Gonçalves 

pg Faria 2.250  

Bernardo José da Silva pg Faria 1.000  

Camara Municipal a Receber  450.000 

D. Cândida (rua Nova) pg Faria 500  

D. Cândida Filomena Lima pg Faria 1.000  

Cândido José de Carvalho pg Faria 1.000  

Cascaes (linheiro) pg Faria 500  

D. Catarina (lamelas) pg Faria 2.000  

D. Catarina Rodrigues Cardozo pg Faria 2.000  

Carlos da Cunha Berrance pg Faria 4.500  

Cristovão Lopes da Cunha pg Faria 1.000  

Conde d' Azenha pg Faria 13.500  

Conde de Margaride a Receber  110.000 

Conde de Vila Pouca pg Faria 22.500  

Custodio Fernnades Lopes pg Faria 1.000  

Custodio José Gonçalves pg Faria 1.000  
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Custódio José Peixoto pg Faria 2.000  

Cunha & Companhia pg Faria 10.000  

D.Custodia Chaves pg Faria 2.250  

Domingos António de Freitas pg Faria 2.000  

Domingos Castro Meireles pg Faria 2.250  

Domingos Fernandes Gonçalves pg Faria 1.000  

Domingos José Ferreira Caldas pg Faria 4500  

Domingos José Ferreira Gonçalves pg Faria 2.250  

Domingos José Ribeiro Guimarães pg Faria 5.000  

Domingos José da Silva G. Carneiro pg Faria 2.250  

Domingos José de Sousa Junior pg Faria 20.000  

Domingos Leite de Castro pg Faria 18.000  

Domingos Lobo pg Faria 200  

Domingos Ribeiro da Costa Sampaio pg Faria 2.000  

Eduardo Almeida pg Faria 3.000  

Elias da Silva Machado pg Faria 4.500  

D. Emilia Cardoso da C. Vasconcelos pg Faria 2.250  

D. Eugénia Miranda pg Faria 1000  

Padre Eugenio da Costa Araujo Mota  a Receber  1.000 

Eugenio da Costa Santos Vaz Vieira pg Faria 9.000  

José António Faria (da rua de Couros)  pg Faria 1.000  

Felix Antonio  pg Faria 1.000  

Manuel Pinheiro Caldas pg Faria 2.250  

Fortunato Jose da Silva Basto a Receber  2.500 

Fotunato Tomas de Sousa pg Faria 500  

Manuel da Fonseca (Alfaiate) a Receber  500 
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D. Francisca Candida M. da Costa  pg Faria 2.250  

Francisco Agostinho pg Faria 1.000  

Francisco d' Assis Abreu Almeida pg Faria 4.500  

Francisco Candido Pinto pg Faria 1.000  

Francisco da Costa Sampaio e Castro pg Faria 4.500  

Francisco G. F. Moreira pg Faria 2.250  

Francisco Guedes Junior pg Faria 2.000  

Francisco Jacome pg Faria 500  

Francisco Joaquim da Costa Magalhães  pg Faria 5.000  

Francisco Joaquim Ferreira dos Santos pg Faria 4.500  

Francisco Joaquim Gomes Santa Cruz pg Faria 4.500  

Francisco Jorge Ferreira Alves pg Faria 1.000  

Francisco José da Costa Guimarães pg Faria 10.000  

Francisco José Ferreira Ribeiro pg Faria 2.250  

Francisco José Mendes Gonçalves pg Faria 1.000  

Francisco José Soares Timôteo pg Faria 1.000  

Francisco José de Sousa Gonçalves 

(Toural) 

pg Faria 500  

Francisco Martins Fernandes  pg Faria 4.500  

Francisco Martins Sarmento a Receber  100.000 

Francisco Pedro da C. Rocha Viana pg Faria 2.250  

Dr. Francisco Pinto de Carvalho do 

Amaral 

pg Faria 2.250  

Francisco Pinto Pereira Cardoso pg Faria 4.500  

Francisco Ribeiro Martins da Costa pg Faria 100.000  

Padre Francisco Rodrigues Lageira pg Faria 1.000  

Gabriel d' Andrade  pg Faria 500  
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Gaspar Lindoso pg Faria 2.250  

Gaspar Loureiro Paul pg Faria 1.000  

Gaspar Pereira de Sousa pg Faria 1.000  

Gaspar Pinto de Carvalho pg Faria 500  

Gaspar Ribeiro Gomes d' Abreu  pg Faria 500  

Gaspar Teixeira de Sousa Mascarenhas pg Faria 1.000  

Gualter Martins pg Faria 1.500  

Dr. Inacio de Menezes pg Faria 18.000  

Januario Loureiro pg Faria 1.000  

Jeronimo José Leite Mendes pg Faria 1.000  

Jeronimo Peixoto d' Abreu Vieira a Receber  1.500 

Jeronimo Pereira Leite de Mag. e Couto pg Faria 4.500  

Jeronimo Teibão Abreu pg Faria 2.000  

D. Joana Oliveira (Mesiricordia) pg Faria 500  

João Baptista Sampaio pg Faria 9.000  

Joao Brandao (ourives) pg Faria 500  

Padre João de Castro Meireles a Receber  2.000 

João de Castro Sampaio a Receber  22.500 

João Coelho da Mota Prego pg Faria 2.000  

Dr. João Couto pg Faria 1.000  

João Dias de Castro pg Faria 50.000  

João Trancoso pg Faria 500  

João Joaquim d'Oliveira Basto pg Faria 4.500  

João José d'Abreu Bravo pg Faria 1.500  

João José Barbosa Gonçalves pg Faria 2.000  

João José da Cunha pg Faria 2.250  
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João José Dias de Castro Noguerira pg Faria 1.000  

Joao José Ferreira Gonçalves pg Faria 2.250  

João José Pinheiro pg Faria 1.000  

João Lopes Faria pg Faria 1.000  

João Luis Gonçalves (S. Damaso) pg Faria 1.000  

João Pereira Gonçalves pg Faria 2.250  

João Pereira de Lima pg Faria 4.500  

João Pereira da Silva Guimarães pg Faria 50.000  

João Pinto da Cunha pg Faria 2.000  

João Pinto de Queiroz a Receber  2.250 

João Ribeiro Gonçalves pg Faria 200  

João Ribeiro Martins da Costa a Receber  30.000 

João Russo pg Faria 500  

João Saraiva a Receber  500 

João Teixeira d' Aguiar pg Faria 4.500  

Joaquim Antonio da Cunha Gonçalves pg Faria 1.000  

Dr. Joaquim F. da Silva Ribeiro pg Faria 10.000  

Joaquim José Gonçalves Teixeira de 

Queiroz 

pg Faria 4.500  

Joaquim José d'Azevedo Machado pg Faria 2.250  

Dr. Joaquim José de Meira pg Faria 500  

Joaquim José Pereira pg Faria 2.250  

Joaquim José Pereira Moutinho pg Faria 1.000  

Joaquim José da Silva Gonçalves a Receber  500 

Padre Joaquim José de Sousa Marinho pg Faria 5.000  

Joaquim Lemos Ferreira da Costa pg Faria 3.000  

Joaquim Marques Loureiro Paul pg Faria 500  
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Joaquim Martins d'Oliveira Costa pg Faria 1.500  

Joaquim Matos da Silva  pg Faria 500  

Joaquim Mendes da Silva Cerqueira pg Faria 2.250  

Joaquim Peixoto d'Abreu Vieira a Receber  1.000 

Joaquim Ribeiro Agra pg Faria 1.000  

Joaquim Ribeiro G. G. (Hortas) pg Faria 4.500  

Joaquim Sampaio Gonçalves a Receber  2.250 

Joaquim dos Santos Oliveira pg Faria 1.500  

Joaquim Teixeira de Carvalho pg Faria 1.000  

D. Joaquina Rosa Pereira d'Abreu a Receber  2.250 

José do Amaral Ferreira pg Faria 15.000  

Padre José Andre R. de Carvalho pg Faria 1.000  

José António d'Abreu (Caldeiroa) pg Faria 2.000  

José António Barbosa pg Faria 2.250  

José António Ferreira Gonçalves (S. 

Francisco) 

pg Faria 2.000  

José António de Macedo Rocha pg Faria 2.250  

Jose António Pacheco Barbosa pg Faria 1.000  

José António Teixeira de Freitas a Receber  4.500 

José Augusto Freire d' Andrade pg Faria 2.250  

José Baptista Felgueiras pg Faria 2.250  

João Bento Ribeiro Agra pg Faria 2.250  

Jose de Castro sampaio pg Faria 10.000  

José da Costa Soares Gonçalves  a Receber  9.000 

José da Cunha Sampaio pg Faria 12.000  

José Eugenio pg Faria 4.500  

José Gonçalves da Cunha pg Faria 1.500  
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José Ferreira d' Abreu  pg Faria 1.500  

Jose Ferreira Mendes d' Abreu pg Faria 1.500  

José Ferreira Mendes da Paz pg Faria 2.250  

José Francisco d'Abreu Gonçalves a Receber  1.500 

Dr. José de Freitas Costa  pg Faria 4.500  

José Furtado do Vale pg Faria 1.500  

José Jacome Guimarães pg Faria 4.500  

José Joaquim Alves pg Faria 1.000  

José Joaquim da Costa  pg Faria 4.500  

José Joaquim da Cruz pg Faria 500  

José Joaquim d'Oliveira pg Faria 2.250  

Jose Joaquim Peixoto de Meireles pg Faria 9.000  

Jose Joaquim da Rocha pg Faria 4.500  

Jose Lopes da Cunha pg Faria 2.000  

José Luis Ferreira pg Faria 2.000  

José Maria da Costa pg Faria 1.000  

José Maria Leite (rua de couros) pg Faria 2.250  

José Martins de Queiroz pg Faria 22.500  

José Mendes da Costa Gonçalves (rua 

da cadeia) 

pg Faria 2.500  

José Miguel da Sª Areias pg Faria 2.250  

Dr. José Nepomoceno da Sª Ribeira pg Faria 1.000  

José Pereira Cardoso da Costa a Receber  1.500 

José Pinto da Fonseca Girão a Receber  1.000 

José Rebelo Soares pg Faria 500  

José Ribeiro da Sª e Castro pg Faria 1.000  

José Rodrigues da Sª  pg Faria 2.250  
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Padre José da Santa Cruz pg Faria 1.000  

José da Sª Basto Gonçalves pg Faria 10.000  

José da Sª Gonçalves (Nespereira) pg Faria 9.000  

José de Sousa Palhares Araújo Leão pg Faria 4.500  

José Teixeira Faria d'Andrade pg Faria 2.000  

José Vitorino da Silva Guimarães pg Faria 1.000  

D. Josefa Maria Vaz Moreira pg Faria 1.000  

Juiz de Direito pg Faria 2.250  

Lourenço Mendes Gonçalves pg Faria 1.000  

Lucino ferz.e (ferreira ou ferraz) da 

Trindade 

pg Faria 2.250  

Padre Luis a Receber  1.000 

Luís Antonio Figueiras Gonçalves pg Faria 2.250  

Lino Antonio Lopes  a Receber  1.000 

Dr. Luis Augusto Vieira pg Faria 2.250  

Luis Beltrão  pg Faria 2.250  

Luis José Gonçalves Basto pg Faria 1.500  

Luís Martins da Costa J. pg Faria 2.250  

Luis Martins de Queiroz Nada 2.250  

Luis de Pina pg Faria 500  

Luis dos Santos Leal pg Faria 22.500  

D. Luisa Leite (junto a Vila Pouca) pg Faria 500  

Manuel Antonio d'Almeida  a Receber  5.000 

Manuel Antonio Placido Pereira a Receber  500 

Manuel Baptista Sampaio pg Faria 2.000  

Manuel Chrisostomo da Sª Basto pg Faria 2.250  

Manuel Dionisio pg Faria 1.000  
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Manuel ferz.e (ferreira ou ferraz) da Sª 

Correia 

pg Faria 1.000  

Manuel Ferreira d' Abreu pg Faria 1.000  

Manuel Ferreira Correia pg Faria 1.000  

Manuel Francisco (Rua de D. João I) pg Faria 2.250  

Manuel de Freitas Aguiar a Receber  2.250 

Manuel Joaquim Afonso Barbosa pg Faria 2.250  

Manuel Joaquim da Costa pg Faria 500  

Manuel Joaquim d'Oliveira Basto pg Faria 1.000  

Manuel José Dias Pimenta pg Faria 1.000  

Manuel José de Faria  a Receber  2.250 

Manuel José Ferreira da Sª Gonçalves pg Faria 4.500  

Manuel José da Fonseca (pintor) a Receber  500 

Manuel José Lopes Pimenta a Receber  9.000 

Manuel José Pereira de Lima pg Faria 9.000  

Manuel José dos Santos pg Faria 2.000  

Manuel José da Sª Miranda a Receber  4.500 

Manuel José Teixeira de Carvalho pg Faria 4.500  

Conego Manuel Leite pg Faria 2.000  

Manuel Lopes d'Araújo Gonçalves pg Faria 1.000  

Manuel Luís de Macedo a Receber  1.500 

Manuel Mª Frutuoso pg Faria 2.250  

Manuel Pereira Gonçalves pg Faria 4.500  

Manuel Pereira de Macedo a Receber  500 

Manuel Pinheiro Gonçalves pg Faria 4.500  

Manuel Pinheiro da Sª Rocha pg Faria 1.000  

Manuel Ribeiro de Faria pg Faria 50.000  
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Manuel Ribeiro Germano Guimarães pg Faria 2.000  

Manuel Roiz Marinho pg Faria 1.000  

Manuel da Sª Balaia  pg Faria 500  

Manuel Vieira Reis pg Faria 1.000  

Maximiano Lobo de Sousa Machado e 

Couros 

pg Faria 2.000  

D. Maria do D' Alonso pg Faria 500  

D. Maria do Amaral (Rua da Rainha) pg Faria 2.250  

Maria do Carmo (Rua da Rainha) a Receber  500 

D. Maria da Conceição pg Faria 4.500  

D. Maria da Cunha Berrance e irmã pg Faria 2.000  

D. Maria José da Sª Costa pg Faria 13.500  

D. Maria Maxima Ribeiro pg Faria 4.500  

D. Narcisa Pereira Leite de Magalhães e 

Couto 

pg Faria 13.500  

Nicolau José Gonçalves pg Faria 4.500  

Pacifico José d'Oliveira Gonçalves pg Faria 1.000  

Placido d'Araújo Portugal pg Faria 2.000  

Pedro Pereira da Silva Guimarães pg Faria 1.500  

Prior de S. Paio pg Faria 1.000  

D. Raquel da Costa Vaz Vieira pg Faria 2.250  

D. Rita Peixoto d'Abreu Vieira a Receber  1.000 

Roberto Victor (anonimo) pg Faria 2.000  

Dr. Rodrigo de Menezes pg Faria 22.500  

Santa Marinha a Receber 500  

Sebastião Augusto de Magalhães 

Brandão 

pg Faria 1.000  

Silvestre José Lopes Pimenta a Receber  9.000 
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Serafim Carneiro Geraldes pg Faria 2.000  

Simão Duarte Mendes pg Faria 1.000  

Simão Sousa Pinto pg Faria 1.000  

Simão Neves pg Faria 1.000  

Vellozas pg Faria 1.000  

Ventura de Castro Meireles pg Faria 2.000  

Visconde de Lindoso pg Faria 60.000  

Visconde Santa Luzia pg Faria 10.000  

Viúva de Candido José Martins a Receber  1.000 

Viúva Nogueira pg Faria 200  

Zeferino Augusto Cesar pg Faria 1.000  

Sociedade Garret Santo Tirso pg Faria 7.200  

João Chrisostimo de Sousa Moreira pg Faria 4.500  

D. Maria Engrácia Leite Martins pg Faria 1.000  

Abade António Roiz Cândido pg Faria 500  

Padre João Martins Machado pg Faria 1.000  

Manuel Gabriel Lopes (Évora) pg Faria 4.500  

Rodrigo de Melo e Sousa (Rio de 

Janeiro) 

pg Faria 40.000  

Andrade Ferreira Guimarães pg Faria 1.000  

José de Sousa Guimarães pg Faria 1.000  

João Manuel Moreira de Sá pg Faria 1.000  

Alfredo Pereira Leite pg Faria 2.250  

Luis Martins da Costa a Receber  9.000 

Padre Francisco Xavier da Sª Carneiro pg Faria 2.250  

Francisco António de Sousa da Silveira pg Faria 4.500  

João António d'Almeida pg Faria 4.500  
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Ernesto Francisco de Almeida  pg Faria 2.000  

Padre Manuel Custódio de Sousa 

Guimarães 

pg Faria 1.000  

José Gomes Ferreira Porto pg Faria 2.000  

José António d'Abreu Guimarães pg Faria 2.250  

  1.321.800 997.70 

Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  
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Anexo 11. Lista dos montantes recebidos dos subscritores de Guimarães 

Subscritores  Montantes Recebidos 

Abade de São Sebastião 2.000 

Padre Abilio Augusto de Passos 2.250 

Dr. Adelino Taveres Fernão 4.500 

D. Agripina 500 

Agostinho José Freitas Ribeiro 2.250 

Agostinho Pereira da Silva Gomes 2.250 

Doutor Alberto Sampaio 1.000 

Almeidas (R. de Camões) 1.000 

Almeida & Freitas 2.250 

D. Ana (dos Porcos) 500 

D. Ana Emilia da Costa Vaz Vieira 4.500 

D. António Gondomar 1.000 

D. António Portela 4.500 

Araujo dos Tabacos 500 

Dr. Artur Alberto de Campos Henriques 9.000 

Dr. Augusto chaves 4.500 

Augusto Mendes da Cunha 4.500 

Avelino Germano da Costa Freitas 4.500 

Avelino da Silva (padeiro) 500 

Doutor Avelino da Silva Guimarães 2.500 

António Augusto Vaz Vieira 1.000 

António Augusto Pinto da Cunha 2.250 

António Augusto da Silva Caldas 2.000 

António Augusto  da Silva Cardoso 4.500 

António Augusto da Silva Carneiro 4.500 

António Bento Portela 1.000 

António Candido Augusto Martins 2.250 

António de Carvalho Guimarães 1.000 

António Crisostomo da Silva Basto 2.250 

António Coelho da Mota Prego 12.000 

António da Costa Guimarães 2.250 

António Dias de Castro 1.000 

Padre António Ferreira d' Abreu 1.000 

António Ferreira Barros 1.000 

António Francisco de Oliverira Gomes 4.500 

António Joaquim d' Almeida 500 

António Joaquim da Costa Gonlçalves 22.500 

António Joaquim Melgaço 1.000 

António Joaquim de Melo 4.500 

Cónego António Joaquim e Oliveira Cardoso 2.250 

António Joaquim de Oliveira Gonçalves 1.000 
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António Joaquim Peixoto da Costa 1.000 

António Joaquim de Sousa 1.000 

António Joaquim de Sousa Mourão 1.000 

António José Baptita (Merceneiro) 2.250 

António José Cabral 2.250 

António José da Costa Braga 2.250 

António José da Costa Rainha 500 

António José de Faria 2.250 

António José Fernandes 4.500 

António José Ferreira Caldas 1.000 

Padre António José Ferreira Caldas 2.250 

António José Ferreira Gonçalves (Hotel) 4.500 

António José Ferreira Leão 9.000 

António José Pereira Martins 4.500 

António José da Rocha 4.500 

António José da Silva Ferreira 2.000 

António Luis Guimarães 2.000 

António Manuel d'Almeida 9.000 

António Martins Pinto da Cunha 1.000 

António Martins de Queiroz 2.000 

António Mendes Corvite 4.500 

António Mendes Ribeiro 10.000 

António d' Oliveira Gonçalves 4.500 

António Peixoto de Matos Chaves 4.500 

Padre António Pereira Mendes 2.250 

António Pereira da Silva 2.250 

António Pereira de Sousa 1.500 

António Pinto Ferreira (de S. Francisco) 2.000 

António Ribeiro Gomes dos Santos 500 

António Serafim Afonso Barbosa 4.500 

António de Sousa Pinto 1.000 

Antonio Teixeira Fonseca d' Aguiar 2.250 

Dr. Bento António d'Oliveira Cardozo 2.250 

Bento dos Santos Costa 2.250 

Bernardino José Ferreira Cardoso Gonçalves 2.250 

Bernardo José da Silva 1.000 

Camara Municipal 450.000 

D. Cândida (rua Nova) 500 

D. Cândida Filomena Lima 1.000 

Cândido José de Carvalho 1.000 

Cascaes (linheiro) 500 

D. Catarina (lamelas) 2.000 

D. Catarina Rodrigues Cardozo 2.000 

Carlos da Cunha Berrance 4.500 
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Cristovão Lopes da Cunha 1.000 

Conde d' Azenha 13.500 

Conde de Vila Pouca 22.500 

Custodio Fernnades Lopes 1.000 

Custodio José Gonçalves 1.000 

Custódio José Peixoto 2.000 

Cunha & Companhia 10.000 

D.Custodia Chaves 2.250 

Domingos António de Freitas 2.000 

Domingos Castro Meireles 2.250 

Domingos Fernandes Gonçalves 1.000 

Domingos José Ferreira Caldas 4500 

Domingos José Ferreira Gonçalves 2.250 

Domingos José Ribeiro Guimarães 5.000 

Domingos José da Silva G. Carneiro 2.250 

Domingos José de Sousa Junior 20.000 

Domingos Leite de Castro 18.000 

Domingos Lobo 200 

Domingos Ribeiro da Costa Sampaio 2.000 

Eduardo Almeida 3.000 

Elias da Silva Machado 4.500 

D. Emilia Cardoso da C. Vasconcelos 2.250 

D. Eugénia Miranda 1000 

Eugenio da Costa Santos Vaz Vieira 9.000 

José António Faria (da rua de Couros)  1.000 

Felix Antonio  1.000 

Manuel Pinheiro Caldas 2.250 

Fotunato Tomas de Sousa 500 

D. Francisca Candida M. da Costa  2.250 

Francisco Agostinho 1.000 

Francisco d' Assis Abreu Almeida 4.500 

Francisco Candido Pinto 1.000 

Francisco da Costa Sampaio e Castro 4.500 

Francisco G. F. Moreira 2.250 

Francisco Guedes Junior 2.000 

Francisco Jacome 500 

Francisco Joaquim da Costa Magalhães  5.000 

Francisco Joaquim Ferreira dos Santos 4.500 

Francisco Joaquim Gomes Santa Cruz 4.500 

Francisco Jorge Ferreira Alves 1.000 

Francisco José da Costa Guimarães 10.000 

Francisco José Ferreira Ribeiro 2.250 

Francisco José Mendes Gonçalves 1.000 

Francisco José Soares Timôteo 1.000 
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Francisco José de Sousa Gonçalves (Toural) 500 

Francisco Martins Fernandes  4.500 

Francisco Pedro da C. Rocha Viana 2.250 

Dr. Francisco Pinto de Carvalho do Amaral 2.250 

Francisco Pinto Pereira Cardoso 4.500 

Francisco Ribeiro Martins da Costa 100.000 

Padre Francisco Rodrigues Lageira 1.000 

Gabriel d' Andrade  500 

Gaspar Lindoso 2.250 

Gaspar Loureiro Paul 1.000 

Gaspar Pereira de Sousa 1.000 

Gaspar Pinto de Carvalho 500 

Gaspar Ribeiro Gomes d' Abreu  500 

Gaspar Teixeira de Sousa Mascarenhas 1.000 

Gualter Martins 1.500 

Dr. Inacio de Menezes 18.000 

Januario Loureiro 1.000 

Jeronimo José Leite Mendes 1.000 

Jeronimo Pereira Leite de Mag. e Couto 4.500 

Jeronimo Teibão Abreu 2.000 

D. Joana Oliveira (Mesiricordia) 500 

João Baptista Sampaio 9.000 

Joao Brandao (ourives) 500 

João Coelho da Mota Prego 2.000 

Dr. João Couto 1.000 

João Dias de Castro 50.000 

João Trancoso 500 

João Joaquim d'Oliveira Basto 4.500 

João José d'Abreu Bravo 1.500 

João José Barbosa Gonçalves 2.000 

João José da Cunha 2.250 

João José Dias de Castro Noguerira 1.000 

Joao José Ferreira Gonçalves 2.250 

João José Pinheiro 1.000 

João Lopes Faria 1.000 

João Luis Gonçalves (S. Damaso) 1.000 

João Pereira Gonçalves 2.250 

João Pereira de Lima 4.500 

João Pereira da Silva Guimarães 50.000 

João Pinto da Cunha 2.000 

João Pinto de Queiroz 2.250 

João Ribeiro Gonçalves 200 

João Russo 500 

João Teixeira d' Aguiar 4.500 
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Joaquim Antonio da Cunha Gonçalves 1.000 

Dr. Joaquim F. da Silva Ribeiro 10.000 

Joaquim José Gonçalves Teixeira de Queiroz 4.500 

Joaquim José d'Azevedo Machado 2.250 

Dr. Joaquim José de Meira 500 

Joaquim José Pereira 2.250 

Joaquim José Pereira Moutinho 1.000 

Padre Joaquim José de Sousa Marinho 5.000 

Joaquim Lemos Ferreira da Costa 3.000 

Joaquim Marques Loureiro Paul 500 

Joaquim Martins d'Oliveira Costa 1.500 

Joaquim Matos da Silva  500 

Joaquim Mendes da Silva Cerqueira 2.250 

Joaquim Peixoto d'Abreu Vieira 1.000 

Joaquim Ribeiro Agra 1.000 

Joaquim Ribeiro G. G. (Hortas) 4.500 

Joaquim dos Santos Oliveira 1.500 

Joaquim Teixeira de Carvalho 1.000 

José do Amaral Ferreira 15.000 

Padre José Andre R. de Carvalho 1.000 

José António d'Abreu (Caldeiroa) 2.000 

José António Barbosa 2.250 

José António Ferreira Gonçalves (S. Francisco) 2.000 

José António de Macedo Rocha 2.250 

Jose António Pacheco Barbosa 1.000 

José Augusto Freire d' Andrade 2.250 

José Baptista Felgueiras 2.250 

João Bento Ribeiro Agra 2.250 

Jose de Castro sampaio 10.000 

José da Cunha Sampaio 12.000 

José Eugenio 4.500 

José Gonçalves da Cunha 1.500 

José Ferreira d' Abreu  1.500 

Jose Ferreira Mendes d' Abreu 1.500 

José Ferreira Mendes da Paz 2.250 

Dr. José de Freitas Costa  4.500 

José Furtado do Vale 1.500 

José Jacome Guimarães 4.500 

José Joaquim Alves 1.000 

José Joaquim da Costa  4.500 

José Joaquim da Cruz 500 

José Joaquim d'Oliveira 2.250 

Jose Joaquim Peixoto de Meireles 9.000 

Jose Joaquim da Rocha 4.500 
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Jose Lopes da Cunha 2.000 

José Luis Ferreira 2.000 

José Maria da Costa 1.000 

José Maria Leite (rua de couros) 2.250 

José Martins de Queiroz 22.500 

José Mendes da Costa Gonçalves (rua da cadeia) 2.500 

José Miguel da Sª Areias 2.250 

Dr. José Nepomoceno da Sª Ribeira 1.000 

José Rebelo Soares 500 

José Ribeiro da Sª e Castro 1.000 

José Rodrigues da Sª  2.250 

Padre José da Santa Cruz 1.000 

José da Sª Basto Gonçalves 10.000 

José da Sª Gonçalves (Nespereira) 9.000 

José de Sousa Palhares Araújo Leão 4.500 

José Teixeira Faria d'Andrade 2.000 

José Vitorino da Silva Guimarães 1.000 

D. Josefa Maria Vaz Moreira 1.000 

Juiz de Direito 2.250 

Lourenço Mendes Gonçalves 1.000 

Lucino ferz.e (ferreira ou ferraz) da Trindade 2.250 

Luís Antonio Figueiras Gonçalves 2.250 

Dr. Luis Augusto Vieira 2.250 

Luis Beltrão  2.250 

Luis José Gonçalves Basto 1.500 

Luís Martins da Costa J. 2.250 

Luis Martins de Queiroz 2.250 

Luis de Pina 500 

Luis dos Santos Leal 22.500 

D. Luisa Leite (junto a Vila Pouca) 500 

Manuel Baptista Sampaio 2.000 

Manuel Chrisostomo da Sª Basto 2.250 

Manuel Dionisio 1.000 

Manuel ferz.e (ferreira ou ferraz) da Sª Correia 1.000 

Manuel Ferreira d' Abreu 1.000 

Manuel Ferreira Correia 1.000 

Manuel Francisco (Rua de D. João I) 2.250 

Manuel de Freitas Aguiar 2.250 

Manuel Joaquim Afonso Barbosa 2.250 

Manuel Joaquim da Costa 500 

Manuel Joaquim d'Oliveira Basto 1.000 

Manuel José Dias Pimenta 1.000 

Manuel José Ferreira da Sª Gonçalves 4.500 

Manuel José da Fonseca (pintor) 500 
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Manuel José Pereira de Lima 9.000 

Manuel José dos Santos 2.000 

Manuel José Teixeira de Carvalho 4.500 

Conego Manuel Leite 2.000 

Manuel Lopes d'Araújo Gonçalves 1.000 

Manuel Mª Frutuoso 2.250 

Manuel Pereira Gonçalves 4.500 

Manuel Pinheiro Gonçalves 4.500 

Manuel Pinheiro da Sª Rocha 1.000 

Manuel Ribeiro de Faria 50.000 

Manuel Ribeiro Germano Guimarães 2.000 

Manuel Roiz Marinho 1.000 

Manuel da Sª Balaia  500 

Manuel Vieira Reis 1.000 

Maximiano Lobo de Sousa Machado e Couros 2.000 

D. Maria do D' Alonso 500 

D. Maria do Amaral (Rua da Rainha) 2.250 

D. Maria da Conceição 4.500 

D. Maria da Cunha Berrance e irmã 2.000 

D. Maria José da Sª Costa 13.500 

D. Maria Maxima Ribeiro 4.500 

D. Narcisa Pereira Leite de Magalhães e Couto 13.500 

Nicolau José Gonçalves 4.500 

Pacifico José d'Oliveira Gonçalves 1.000 

Placido d'Araújo Portugal 2.000 

Pedro Pereira da Silva Guimarães 1.500 

Prior de S. Paio 1.000 

D. Raquel da Costa Vaz Vieira 2.250 

D. Rita Peixoto d'Abreu Vieira 1.000 

Roberto Victor (anonimo) 2.000 

Dr. Rodrigo de Menezes 22.500 

Santa Marinha 500 

Sebastião Augusto de Magalhães Brandão 1.000 

Serafim Carneiro Geraldes 2.000 

Simão Duarte Mendes 1.000 

Simão Sousa Pinto 1.000 

Simão Neves 1.000 

Vellozas 1.000 

Ventura de Castro Meireles 2.000 

Visconde de Lindoso 60.000 

Visconde Santa Luzia 10.000 

Viúva Nogueira 200 

Zeferino Augusto Cesar 1.000 

Sociedade Garret Santo Tirso 7.200 
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João Chrisostimo de Sousa Moreira 4.500 

D. Maria Engrácia Leite Martins 1.000 

Abade António Roiz Cândido 500 

Padre João Martins Machado 1.000 

Manuel Gabriel Lopes (Évora) 4.500 

Rodrigo de Melo e Sousa (Rio de Janeiro) 40.000 

Andrade Ferreira Guimarães 1.000 

José de Sousa Guimarães 1.000 

João Manuel Moreira de Sá 1.000 

Alfredo Pereira Leite 2.250 

Padre Francisco Xavier da Sª Carneiro 2.250 

Francisco António de Sousa da Silveira 4.500 

João António d'Almeida 4.500 

Ernesto Francisco de Almeida  2.000 

Padre Manuel Custódio de Sousa Guimarães 1.000 

José Gomes Ferreira Porto 2.000 

José António d'Abreu Guimarães 2.250 

 
1.778.800 

Fonte: AMAP, «Processo da Estátua de D. Afonso Henriques», (Cota: 10-27-19-1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3

