








Nota breve

A celebração dos quinhentos anos da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo é um acontecimento 
histórico na vida da cidade e do concelho. São cinco séculos de missão e de serviço à comunidade em prol dos 
mais frágeis nos múltiplos aspetos da vida.

Assinalar a data com a publicação da reprodução do Álbum dos Desenhos do edi�ício da “Santa Casa e seu 
Hospital” signi�ica o respeito pelo passado histórico-cultural da Misericórdia e  o reconhecimento da visão de 
futuro dos seus antepassados  que, no século XVIII, tomaram a meritória decisão de construir um hospital.

Preservar e divulgar o seu património cultural e artístico constitui o maior garante de a�irmação da sua 
identidade e da   continuidade da sua obra ao serviço da comunidade.

Conhecendo-se o passado histórico conhece-se melhor o presente e caminha-se para o futuro. 
Com este propósito se dá a conhecer à cidade este livro.

Viana do Castelo, 5 de abril de 2021. 

A Provedora,

Luísa Novo Vaz       





existentes, sendo dado especial relevo à igreja e sacristia, cujo interior se encontra retratado com bastante 
pormenor, permitindo uma comparação com os locais atuais.

A primeira planta, ao representar a zona envolvente do edi�ício, contribui para o melhor conhecimento do 
denominado Campo do Forno (atual Praça da República) no séc. XVIII.

Nesta perspetiva, a atual edição constitui um contributo da maior valia para uma mais ampla divulgação da 
Viana setecentista, sobretudo no que se reporta a um dos edi�ícios mais emblemáticos da cidade.

Cabe-me, por último, felicitar a atual Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo por mais esta 
iniciativa e desejar que muitos possam aproveitar a riqueza e potencialidade desta obra!

Maria Clotilde de Mendonça Amaral
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Prefácio

A obra que ora se publica, da autoria de Gonçalo Luís da Silva Brandão, pertence ao arquivo da Santa Casa da 
Misericórdia de Viana do Castelo, acervo este depositado, desde março de 1990, no Arquivo Distrital sediado na 
mesma cidade. 

Ciente de que o interesse do acervo documental de que é detentora não interessa apenas à história local, mas a 
todo o país, a Santa Casa tem vindo, ao longo dos tempos, a fomentar a realização de estudos, conferências e 
exposições, contribuindo ativamente para a difusão do património que lhe pertence, para além de o ter con�iado 
à guarda, conservação e comunicação do Arquivo Distrital de Viana do Castelo.

A publicação da reprodução do Álbum das Plantas de tudo o que contem a Mizericórdia da Villa de Vianna, tanto 
pelo que pertence ao seu Plano como ao seu Prospecto e Elevação enquadra-se, por conseguinte, nesta política 
que a Mesa tem vindo a prosseguir, desde sempre, no sentido de dar a conhecer à comunidade o seu património 
histórico.

Existe uma referência num registo de despesa do ano de 1774 no qual se assenta que se despendeu com o livro 
ou mapa de todo o edi�ício desta Santa Casa e seu Hospital, que se mandou fazer por Gonçalo Brandão para se 
mandar a Sua Magestade quarenta e oito mil reis. Ficou também registado, no mesmo livro, o custo do veludo 
utilizado para a feitura da capa daquele documento, cuja importância ascendeu a dois mil trezentos e dez reis, ao 
que acresceram 300 reis pelo trabalho do Mestre Livreiro. Trata-se, por isso, do primeiro documento elaborado 

que, pelo menos, diferirá do que agora se publica no que respeita à sua encadernação. Efetivamente, o livro em 
posse da Misericórdia de Viana do Castelo tem uma encadernação de cartão, revestido a pele castanha, com uma 
cercadura dourada.

Mais tarde, num acórdão datado de 26 de junho de 1776, a Mesa de então decide mandar fazer mais seis mapas 
da planta da Santa Casa e Hospital pela forma do que se fez para mandar a S. Magestade, os quais se podiam 
repartir pelo Reino e suas conquistas, pois como em todas estas partes se achavão inumeráveis �ilhos desta terra 
a estes e a muitos outros à sua imitação e exemplo, poderia mover e inclinar a Divina Providencia para o 
exercitarem com esta Santa Casa e seu Hospital suas esmolas e caridades pelos tempos vindouros. Nesta 
conformidade, o livro que agora se reproduz terá surgido na sequência desta deliberação da Mesa.

De facto, em julho de 1776, lançou-se no livro da receita e despesa que se despendeu com o livreiro de fazer três 
livros dos mapas do edi�ício desta Santa Casa e do da receita dois mil e oitocentos reis.

Da vida do autor do Álbum de Desenhos pouco se sabe. Apenas, que foi sargento da Província do Minho e aluno 
da Aula de Forti�icação desenvolvida em Viana do Castelo, através do decreto de D. Pedro II, a 20 de Junho de 
1701. Da sua autoria, existe um manuscrito intitulado Topogra�ia da Província de Entre Douro e Minho, projeto 
realizado enquanto discípulo de Engenharia no ano de 1758 .

O Álbum das Plantas de tudo o que contem a Misericórdia da Villa de Vianna, em posse da Santa Casa é 
composto de três plantas, dois alçados e três desenhos, sendo um do interior da igreja, outro do da sacristia e 
ainda o da parte exterior do cemitério da Santa Casa.

Todos estes desenhos, a cores, constituem uma fonte incontornável para o estudo do edi�ício da Misericórdia no 
ano de 1776, representando as obras nele realizadas ao longo do séc. XVIII. Neles se identi�icam os espaços então 
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