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Igreja da Sé Velha, compreendendo o túmulo de D. Sesnando

IPA

Monumento

Nº IPA

PT020603020006

Designação

Igreja da Sé Velha, compreendendo o túmulo de D. Sesnando

Localização

Coimbra, Coimbra, Almedina

Acesso

Lg. da Sé Velha, R. do Norte. WGS84: 40º12'31.58''N.;
8º25'36.84''O.

Protecção

MN, Dec. 16-06-1910, DG 136 de 23 Junho 1910; ZEP, DG 23
de 28 de Janeiro 1957

Enquadramento

Urbano, adossado a S. a alguns edifícios. A E. um muro com
gradeamento de ferro cerca a cabeceira. Implanta-se a meio da
pendente O. da colina da Alta em largo onde confluem as
principais ruas do aglomerado. Harmonização com o meio
envolvente, onde predominam prédios de habitação de 4 a 5
pisos  a demarcar ruas e ruelas estreitas e tortuosas.

Descrição

Planta longitudinal composta por 3 naves, transepto e cabeceira
com ábside e absidíolas. Interior / exterior não coincidentes,
volumes articulados, massa paralelepipédica dominante
rematada por merlões de tipo castelo. Cobertura exterior
diferenciada em terraço sobre as naves, telhado na cabeceira e
domo sobre o cruzeiro. Fachada principal orientada a O., em 2
registos separados por cornija, com corpo médio avançado e
escadaria de acesso, 2 panos laterais e contrafortes angulares;
no corpo do meio abre-se
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portal reentrante de arcos apoiados em colunas de capitéis
decorados, sobrepujado por janelão do mesmo tipo com patamar
exterior prolongado pela cornija divisória dos registos, sobre
arcatura decorada apoiada em cachorros ornados; nos panos
laterais abrem-se frestas simples em baixo e janelas geminadas
de colunelo medial em cima, acompanhadas aos lados por um
arco cego com 2 colunelos. Na fachada lateral N. 2 corpos,
correspondentes à Porta Especiosa e ao braço do transepto.
Corpo da igreja marcado por 2 contrafortes lisos apresenta
frestas simples em baixo, janelas de arco com 2 colunelos em
cima, e no alto 4 gárgulas. Porta Especiosa dividida em 3 corpos
sobrepostos: pórtico, varanda e remate de nichos e figuras. O
transepto pouco saliente  divide-se em 3 registos marcados por
cornijas, com porta central de vão rectangular inscrito em arco
redondo, tímpano lavrado e frontão simples, ladeada por 2 arcos
cegos lisos na parte inferior, sobrepujada por arcatura cega com
colunelos na zona média e 3 janelas simples dominadas por
janela dupla na parte superior. A fachada S. tem adossado o
claustro e construções anexas, ficando livres o grande
contraforte angular da frontaria, 1 pano com vãos idênticos aos
da parede N., um contraforte e meio pano de muro. A fachada E.
corresponde à cabeceira, com ábside e absidíolas de cimalha
sustentada por cachorros ornados, cortadas  por contrafortes-
colunas. Encostado a esta absidíola ergue-se campanário de
empena triangular com 3 vãos sineiros e a fachada N. da
sacristia, com o brasão do bispo-conde D. Afonso de Castelo
Branco, ladeado por 2 janelas com  ombreiras em pilastra
coríntia e entablamento. Sobre a ábside, na parede do transepto
pequena galeria de 6 vãos redondos separados por colunelos
com capitéis decorados; acima a lanterna do cruzeiro com 2
janelas em cada face, gárgulas na cimalha, pináculos unidos por
gradeamento de ferro e domo lobulado revestido a azulejos.
Interior: espaço diferenciado em 3 naves de 5 tramos definidos
por arcos torais de volta perfeita descarregando em pilares de
secção quadrangular com base octogonal e 4 colunas
integradas, ornamentadas com capitéis decorados com motivos
vegetalistas e zoomórficos; abóbada de berço na nave principal e
braços do transepto, e de arestas nas colaterais, mais
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baixas, apresentando galerias superiores abertas para a nave
central, através do trifório, em sucessão de 5 pares de arcos
duplos, 1 par por cada tramo, assentes em colunelos.  As
paredes dos topos do transepto possuem arcadas cegas sob a
estreita galeria do trifório, com o mesmo número de arcos
daquela. Sobre o cruzeiro, a torre-lanterna quadrangular coberta
por abóbada de nervuras simples apoiada em 4 grandes mísulas.
A iluminação faz-se por frestas nas naves baixas.  A capela-mor
de planta rectangular e cabeceira semi-circular possui abóbada
de meio canhão  e quarto de esfera, respectivamente; as
paredes laterais são cavadas por pares de arcos sobrepostos,
simples no par inferior e moldurados com pilar de 3 colunelos
soldados, no par superior; na parede do fundo, retábulo de
madeira dourada e policromada.

Descrição Complementar

No exterior, a E., a ábside e absidíola do lado do Evangelho
apresentam: janela única na absidíola e ábside, com 2 e 3
ordens respectivamente, as de baixo cegas, abertas e mais
ornadas as superiores; a absidíola da Epístola fica encoberta
parcialmente pela parede da sacristia e tem uma janela
rectangular e lanternim no telhado. A absidíola do Evangelho tem
planta idêntica à da capela-mor, de dimensões mais reduzidas e
abóbadas do mesmo tipo; as paredes estão revestidas  a
azulejos e ao fundo um retábulo pétreo de invocação a São
Pedro; no chão, a campa rasa do bispo D. Jorge de Almeida. A
outra absidíola tem planta rectangular terminando em superfície
circular, esta coberta com cúpula de quartelas ornamentadas;
alberga o retábulo do Sacramento em pedra, de grande
composição arquitectónica e decorativa. No interior abrem-se nas
paredes laterais da nave ao nível dos últimos 3 tramos, 2 séries
de arcos-capelas pouco profundos que englobam grandes telas
emolduradas em talha dourada. Do lado esquerdo, à entrada,
encontram-se os túmulos de D. Tibúrcio, com estátua jacente, e
de D. Vetaça, com jacente e decoração de 3 águias bifrontes; no
transepto o túmulo do bispo D. Egas Fafes com estátua jacente;
na parede oposta do transepto rasga-se arcosólio com arca
tumular lisa e jacente de D. Pedro Martins. Deste lado na nave,
no
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arco-capela junto ao transepto,  encontra-se outro túmulo com
jacente muito destruído e a arca lisa com brasão central; a seguir
o túmulo do bispo D. Estevão Anes Brochado. O trifório fica
limitado às naves, mas liga-se sobre a porta principal em estreita
galeria de 5 arcos, prolongando-se pelo transepto, através de
galeria mais estreita e baixa, de outros tantos arcos. Galeria do
trifório iluminada por janelão na parede O. da nave principal, por
frestas nas paredes do braço do transepto e por 4 janelas duplas
da lanterna do cruzeiro. O claustro articula-se coma igreja, a S.,
com eixo   não paralelo ao da igreja; tem planta quadrada e um
piso de 5 arcos quebrados por lado, subdivididos em 2 arcos
redondos, com capitéis de decoração românica e naturalista, e
óculos no tímpano, de recorte variado. As galerias são
abobadadas, com arcos cruzados redondos, os torais quebrados.
Nas naves encontram-se várias capelas: na 1.ª da nave N.
guarda-se retábulo quinhentista  em pedra de Ançã; na capela da
nave S. a arca tumular de D. Sesnando, com frontal orlado de
folhagens e inscrição em gótico minúsculo de letras ressaltadas
(AQUI : JAZ : HUM : QUE : EM : OUTRO : TEMPO : FOY :
GRANDE : BAROM : / SABEDOR : E MUITO : ELOQUENTE :
AUONDADO : E RICO : E AG(ORA) / HE : PEQUENA : CINZA :
ENCARADA : EM : ESTE : MOIMENTO : / E COM : EL : JAZ :
HUUM : SEU : SOBRINHO : DOS : QUAES : HUU / ERA : JA :
VELHO : E OUTRO : MANCEBO : E O NOME : DO : TIO : /
SESNANDO : E PEDRO : AUIA : NOME : O SOBRINHO - leitura
de CORREIA e GONÇALVES, 1947) e cabeceira decorada com
composição vegetalista.

Utilização Inicial

Religiosa: sé

Utilização Actual

Religiosa: sé

Propriedade

Pública: estatal

Afectação

DRC Centro, Portaria nº 829/2009, DR, 2ª. Série, nº 163 de 24 de

Época Construção

Séc. 12 / 13 / 16 / 18 / 19 / 20
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Arquitecto | Construtor | Autor

ARQUITECTOS / MESTRES: Mestre Roberto (autor do projecto
inicial) *1, Mestre Bernardo (director da construção do templo até
1172), Mestre Soeiro (seguiu obras após o anterior); João de
Ruão (Porta Especiosa, séc.16, anos 30);  Olivier de Gand e
Jean de Ypres ( retábulo-mor ); Mestre Tomé Velho ( capela de
D. Duarte de Melo ); Segundo Mestre de Santa Clara ( pinturas
capela de D. Duarte Melo, atr. ); João Martins (coro e
douramento do almocaravez);  António Augusto Gonçalves
(reforma séc.19).

Cronologia

1064 - reconquista definitiva de Coimbra por Fernando Magno;
instalação da sede do bispado; 1108 / 1110 - renovação da
igreja-catedral; 1117 - ataques muçulmanos a Coimbra com
provável destruição do templo; 1162 - início da construção do
actual edifício, já com abóbadas de pedra, sob o bispo D. Miguel
Salomão, possívelmente no local da primitiva catedral; 1184 -
iniciou-se o culto regular, mas os trabalhos continuaram pelo séc.
seguinte; 1218 - iniciaram-se as obras do claustro, custeadas
quase integralmente pelo rei D. Afonso II; 1500, cerca -
Instituição da Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia de
Coimbra; 12 Setembro - carta de D. Manuel dirigida ao Juiz,
Vereadores e homens bons de Coimbra, respondendo a uns
"apontamentos" que lhe haviam sido enviados sobre certas
coisas que  requeriam, "para se mais cumpridamente fazerem as
obras de Misericórdia", não consentindo que os oficiais
tomassem conta dos hospitais, albergarias e Confrarias antigas
que existiam na cidade; dava-se-lhe Compromisso com os
mesmos privilégios concedidos à Misericórdia de Lisboa e, como
esta, começou com 100 Irmãos; a Irmandade teve o seu primeiro
assento na capela de Santa Cecília, a segunda do lado nascente
do claustro da Sé de Coimbra; 1501- Bispo de Coimbra, D. Jorge
de Almeida, autoriza a Misericórdia a fazer peditórios em todo o
bispado; 1510 - D. Manuel ordena ao tesoureiro da Sé, provedor
do novo hospital real, para entregar à Misericórdia a casa do
hospital de São João de Santa Cruz, incluindo camas se as
tivesse ainda; 24 Junho - tomada de posse do Hospital; 1512 - D.
Manuel pretendeu



05 Jan 2010

Page 6 of 10

www.monumentos.pt

 conceder à Misericórdia o Hospital Real de Coimbra; 1526, 14
Maio - escritura de contrato entre o Provedor da Misericórdia Rui
de Sá Pereira e os Irmãos da Mesa e o Prior e Beneficiados da
Igreja de São Tiago, para se trasladar a Irmandade para aquela
igreja, vindo a ocupara a casa que então servia de celeiro; Séc.
16 - revestimento da igreja com azulejos hispano-mouriscos, cuja
compra foi tratada pelo escultor flamengo Olivier de Gand, que
foi a Sevilha, ao bairro de Triana, comprá-lo a Fernan Martinez
Quijarro e Pedro de Herrera *2; Mestre Olivier de Gand recebeu
50.000 reais à conta dos 200.000 que o cabido da Sé tinha
prometido para a feitura do retábulo; 1570, 26 Janeiro - contrato
com Álvaro Cardoso, organeiro do Porto, para a feitura do órgão;
1583 - 1584 - construção da capela de D. Duarte de Melo da
autoria do Mestre Tomé Velho (Pedro Dias, 1991), com pinturas
atribuídas ao 2º mestre de Santa Clara (Víctor Serrão, 1991);
1601, Fevereiro a Maio - Salvador Rebelo faz vários consertos
nos órgãos grandes e no pequeno; 20 Agosto - o Cabido da Sé
elege Francisco Fernandes como pedreiro da obra; 1605, 5
Outubro - contrato para afinação anual e arranjo do órgão, pela
quantia de 40 cruzados e 10 alqueires de trigo; 1623, 21 Junho -
após a morte de Francisco Fernandes, o Cabido elege como
mestre de obras Manuel João, a ganhar o mesmo salário; 1772,
Outubro - trasladação do Cabido da Sé de Coimbra para a Igreja
do Colégio de Jesus (v. 0603250001), passando a designar-se
de Sé Velha; doação da Sé Velha à Misericórdia, que a recebeu
despida e desmobilada, e de umas casas contíguas, na R. do
Norte, também sem mobília, para instalação de outros serviços; o
claustro passou para a Universidade, tendo sido muito
remodelado para instalação da imprensa universitária; 1774,
Maio - transferência da  Misericórdia para a Sé; 1777 - após a
morte de D. José, a Misericórdia escreve à Rainha D. Maria I
expondo os grandes incovenientes que tivera com tal mudança,
pedindo assim autorização para regressar à antiga casa; 1778,
20 Agosto - rainha autoriza a transferência;  23 Outubro - perante
o Provedor da Comarca de Coimbra, a Misericórdia fez acto de
cessão e desistência da Sé Velha e suas pertences, recebendo
do mesmo a posse das antigas instalações sobre a Igreja de São
Tiago; 1785
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 / 1816 - ocupado pela Ordem 3.ª de São Francisco; 1816 - passa
a sede da paróquia de São Cristóvão; 1893 - início do restauro
pelo bispo-conde D. Manuel Correia de Bastos Pina com
patrocínio da Rainha D. Amélia, e autorização e verba do M.O.P.,
dirigido por António Augusto Gonçalves; 1894 -
desmanchamento do coro, hoje existindo em parte no Museu
Nacional Machado de Castro; séc. 20, 1.ª metade - transferência
de alguns azulejos para o Museu de Lamego; 1992, 01 Junho - o
imóvel foi afecto ao Instituto Português do Património
Arquitectónico, pelo Decreto-lei 106F/92; IPPAR: 2000, Julho -
aberto concurso público para intervenção de conservação e
restauro da porta especiosa (1ª fase) estimada em 20 000
contos, consistindo básicamente no restauro da pedra e
refechamento das juntas; previsto início das obras em princípios
de 2001.

Tipologia

Arquitectura religiosa românica, gótica, renascentista, mudéjar,
maneirista. Igreja-fortaleza do românico coimbrão afonsino, de
planta influenciada pelas igrejas de peregrinação do Caminho de
Santiago; portal sobrepujado por janelão repetindo a mesma
estrutura, numa concepção que reflecte influências das igrejas da
Lombardia. Alguns capitéis mostram influências islâmicas, outros
são semelhantes aos do claustro de Saint - Sernin de Toulouse e
das escolas de Saintonge e Poitou. O claustro é obra de
transição do românico para o gótico. O emprego sistemático das
arcadas como motivo ornamental, a cobertura das naves laterais
em abóbada de berço, a lanterna quadrada não contrafortada, a
ausência de nartex, campanário, deambulatório e capelas
irradiantes e de estatuária, aproximam-na das igrejas do
Languedoc. Portas laterais N. renascentistas e capela do
Sacramento maneirista; a Porta Especiosa repete a tipologia dos
grandes arcos triunfais do renascimento italiano, uma das mais
importantes obras de João Ruão, tal como a capela do
Sacramento, esta já da sua segunda fase. São tipicamente
mudéjares os motivos escamados e geométricos do portal.

Características Particulares

Igreja de grande massa construída com coroamento acastelado,
de
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interior sóbrio e escassamente iluminado, com excelente núcleo
de capitéis românicos, retábulo-mor de talha dourada do gótico
flamejante de Olivier de Gand e Jean de Ypres, retábulo do
Sacramento e Porta Especiosa de João de Ruão, esta com
medalhão da Senhora com o Menino, no tímpano, uma das mais
belas esculturas portuguesas do renascimento, bom núcleo de
tumulária gótica que marca o início da actividade de imaginária
das oficinas coimbrãs, azulejos sevilhanos quinhentistas que
revestiram os pilares, e naves baixas da igreja. O claustro é a
primeira obra construída em estilo gótico no país, depois da
igreja do Mosteiro de Alcobaça; possui diversas capelas numa
delas o túmulo de D. Sesnando. Os tectos da sé apresentam
bastantes semelhanças com os que restam do paço episcopal,
devendo ser do mesmo autor ou da mesma campanha. Na sé
existia um retábulo raríssimo, em gesso com armaríolo, de
traçado flamejante, mas técnica e gosto mudéjares que se
encontrava na parede esquerda da capela-mor. Hoje em dia
encontra-se no Museu Machado de Castro. O trabalho deste
retábulo é muito idêntico ao do púlpito de Santa Maria de Becerril
de Campos, obra de Alonso Martinez, ao púlpito da ermida de
Cristo de Torremarte, datado de 1492, no de Santo Hipólito e no
de São Miguel de Támara, no claustro das Clarissas de
Calabazanos, nas abóbadas do claustro de San Fernando das
Huelgas de Burgos, na capela funerária dos Sarmiento e na ante-
sacristia da São Francisco de Palência.

Dados Técnicos

Estrutura mista

Materiais

Calcário de Ançã, calcário denominado Camadas de Coimbra.

Bibliografia

PINHO LEAL, Augusto Soares d'Azevedo Barbosa, Portugal
Antigo e Moderno, Diccionário Geográfico, (...), Lisboa, 1874;
VASCONCELOS, António de, A Sé Velha de Coimbra, Coimbra,
1930; DIONÍSIO, Sant'Anna e outros, Guia de Portugal, III,
Lisboa, 1944 (2.ª ed.,
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 Lisboa, 1984); CORREIA, Vergílio e GONÇALVES, A. Nogueira,
Inventário Artístico de Portugal - Cidade de Coimbra, Lisboa,
1947; Ministério das Obras Públicas, Relatório da Actividade do
Ministério no ano de 1956, Lisboa, 1957; Boletim da Direcção
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, n.º 109, Setembro
1962; DIAS, Pedro, Coimbra. Arte e História, Porto, 1983;
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de, O Românico, vol. 3 da
História da Arte em Portugal, Lisboa, 1986; BORGES, Nelson
Correia, Coimbra e Região, Lisboa, 1987; VALENÇA, Manuel (
Padre ), A Arte Organística em Portugal, vol. I, Braga, 1990;
DIAS, Pedro, "A construção da capela de D. Duarte de Melo", in
Actas do VI Simpósio Luso-Espanhol da História da Atre, Viseu,
1991, pp.32-33; DIAS, Pedro, Arquitectura Mudéjar Portuguesa:
Tentativa de sistematização, Mare Liberum, nº 8, Dezembro de
1994; CARDOSO, Joaõ José Ferreira da Silva, Santas e Casas.
As Misericórdias do Baixo-Mondego e as suas igrejas nos
séculos XVI e XVII (Dissertação de Mestrado em História da Arte
do Renascimento e do Maneirismo na Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra), Coimbra, 1993 / 1995; Jornal de
Notícias, Porto, 23 Julho 2000, p.16; AIRES-BARROS, Luís, As
Rochas dos Monumentos Portugueses: tipologias e patologias,
vol. II, Lisboa, Abril 2001.

Documentação Gráfica

IHRU: DGEMN / DSID / DREMC

Documentação Fotográfica

IHRU: DGEMN / DSID / DREMC

Documentação Administrativa

IHRU: DGEMN / DREMC; IAN/TT: Conventos diversos, Cabido
da sé de Coimbra, maço 18 / 19, nº 807.

Intervenção Realizada

DGEMN: 1936 - remodelação do claustro; 1939 -  reparação
telhados e pavimentos; 1940, década de - continuação obras de
reparação geral; 1952 - substituição altar-mor e vitrais; 1956 -
reparação pavimentos e rebocos; limpeza de cantarias; 1957 -
instalação eléctrica; anos 60 - pequenas reparações; 1973 / 77 -
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recuperação do retábulo renascentista da 1.ª capela da nave N.
do claustro ; 1974 - reparação coberturas e vitrais; 1975 - arranjo
do claustro; 1976 - restauro retábulo altar-mor; obras diversas de
beneficiação; 1980 - obra de beneficiação; 1982 - reparações no
claustro e antiga torre sineira; 1984 / 85 - obras gerais de
conservação e restauro; IPPAR : 2004 - obras de conservação e
restauro.

Observações

O pároco, cónego João Evangelista, não autorizou levantamento
fotográfico do interior da igreja. Sobre a entrada ficavam dois
tectos mudéjares, que estão expostas duas partes. Notam-se
vestígios de pinturas e de douramentos, que deveria ser intenso.
Conhecem-se ainda duas tábuas laterais pintadas, com
inscrições góticas, dificeis de ler, por estarem costadas,
conhecendo-se apenas a data de execução de 1469; *1 - O
Mestre Roberto já fora o arquitecto da igreja românica de Santa
Cruz (1131) e depois da Sé de Lisboa. Do recheio destaca-se: a
pia baptismal, de estrutura gótica e decoração renascentista, no
braço S. do transepto; parcelas de parede revestidas a azulejos
sevilhanos quinhentistas; *2 - O brasão do bispo D. Jorge de
Almeida foi encomendado a Sevilha, hoje guardado no museu
Machado de Castro.

Autor Data

Margarida Alçada 1984 / Rosário Gordalina 1997 / Francisco
Jesus 1998

Actualização

Não definido


