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Convento e Igreja de São Francisco / Arquivo Distrital e
Biblioteca Pública de Bragança

IPA

Monumento

Nº IPA

PT010402420021

Designação

Convento e Igreja de São Francisco / Arquivo Distrital e
Biblioteca Pública de Bragança

Localização

Bragança, Bragança, Santa Maria

Acesso

R. do Condestável

Protecção

IIP, Dec. nº 1/86, DR 2 de 03 Janeiro 1986

Enquadramento

Urbano, vertente N. do Castelo.

Descrição

Templo com planta de cruz latina, volumes articulados com
cobertura em telhado diferenciado de duas águas, apresentando
do lado esquerdo o antigo hospital. A fachada do templo
apresenta portal renascença com arco pleno ladeado por duas
colunas adossadas rematadas por pequenas pirâmides este é
encimado por janela abocinada, de vão rectangular. A empena
do lado esquerdo foi recortada de maneira a ser instalada uma
torre sineira. Ainda deste lado localiza-se o hospital, vasta
edificação de três registos, uma vez que foi aproveitado o terreno
possibilitando a construção de um terceiro registo. O primeiro
registo alberga duas portas, o segundo mostra cinco janelões
molduradas e o último registo mostra-as com vão mais diminuto.
Do lado direito mostra-se edificação de fachada rectangular de
portal seiscentista encimado por
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frontão triangular datado de 1635. Encima-o um pequeno nicho e
duas janelas. O alçado posterior mostra uma capela-mor de
feição românica, semicircular, contrafortada até meio da sua
altura. Existem janelas de duas épocas construtivas diferentes,
estando as janelas afrestadas tapadas pelo altar em talha. O
interior mostra nave única em forma de cruz latina com cinco
tramos. Cobertura de estuque em berço sustentada por arcos
torais de granito. Capela lateral no lado da Epístola com
"Anunciação" pintada no tecto, sobre madeira. A capela-mor é
iluminada por duas janelas oculares que são lobuladas e duas de
vão recto. A talha que a orna esconde parede testeira pintada
com Nª Sª da Misericórdia. Frente ao altar-mor inscreve-se no
pavimento a lápide sepulcral do fundador. Sob ela existe uma
cripta de 4,16 por 3,35m onde repousa o corpo em túmulo
granítico. Dos seis altares laterais o de maior importância é o
dedicado a Nossa Senhora da Conceição.

Descrição Complementar

Não definido

Utilização Inicial

Cultual e devocional. Convento Franciscano

Utilização Actual

Cultural: Arquivo Distrital de Bragança

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

IPPAR, DL 106F/92, de 01 Junho

Época Construção

Séc. 13 / 18

Arquitecto | Construtor | Autor

Não definido

Cronologia

1271 - D. Afonso III deixa em testamento 50 libras aos
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franciscanos de Bragança; Séc. 15 - A Duquesa de Bragança, D.
Constança de Noronha, manda fazer o seu túmulo em estátua
jacente para a capela-mor da Igreja do Convento de S.
Francisco; séc. 15, finais - provável pintura da parede testeira da
capela-mor; 1591 - construção do claustro; 1635 - data no
frontão; altar de N. S. da Conceição erguido para se sufragar por
intenção dos falecidos;  séc. 17, finais / séc. 18, inícios - pintura
da "Anunciação"; 1728 - Incêndio no Convento obriga a obras de
reconstrução; 1748 - O arco do cruzeiro, de volta perfeita
substitui os três arcos que tinha primitivamente; Séc 18 - Obras
iniciadas no século anterior conduzem ao entaipamento de
quatro grandes janelões das paredes das naves laterais; 1849 -
A Ordem Terceira compra um terreno pertencente à extinta
Ordem dos Franciscanos sendo posto a descoberto enorme
número de sepulturas; 1915 - construção de um novo altar-mor.

Tipologia

Arquitectura religiosa, românica, mudéjar. Igreja românica,
redecorada  em estilo maneirista e barroco. A ábside, tal como a
da igreja de São Vicente, conserva duas frestas de ladrilho, de
arco de volta perfeita, tendo os contrafortes de ladrilho, típicos do
mudéjar.

Características Particulares

Convento franciscano com hospital e cripta onde se inumou o
fundador.

Dados Técnicos

Paredes autoportantes.

Materiais

Granito, xisto, argamassa, madeira e barro.

Bibliografia

LOPO, Albino dos Santos Pereira, Bragança e Benquerença,
Lisboa, 1983; LINO, António, O Convento de São Francisco de
Bragança, Brigantia, vol. IV, nº. 3, Bragança, 1984; AFONSO,
Belarmino,
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TRANCOSO, Duarte Nuno Moscoso, Vestígios Românicos na
Igreja do Convento de S. Francisco (Bragança), Brigantia, Vol. III,
nº. 1, Bragança, 1984; ALVES, Francisco Manuel, Memórias
Arqueológico-Históricas do Concelho de Bragança, Bragança,
1990; DIAS, Pedro, Arquitectura Mudéjar Portuguesa: Tentativa
de sistematização, Mare Liberum, nº 8, Dezembro de 1994;
BARBOSA, Francisco, Convento de São Francisco, em
Bragança, está a ser restaurado - Estas paredes contam história,
A Capital, 25 Jan. 1997.

Documentação Gráfica

DGEMN: DSID

Documentação Fotográfica

DGEMN: DSID

Documentação Administrativa

DGEMN: DSID

Intervenção Realizada

IPPAR: 1983 / 1984 - recuperação do templo e da cobertura
exterior do hospital; 1996 / 1997 - restauro da capela.

Observações

Sob os estuques da igreja foi descoberto um fresco, do séc. 16,
com a área de 1,30m2, figurando Nossa Senhora da
Misericórdia, rodeada por rei e rainha, nobres, clérigos e outras

Autor Data

Ernesto Jana 1994 / Marisa Costa 2001

Actualização

Paula Noé 1997


