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ANEXO I

Quadros representativos dos nomes de editores, de fabricantes e

de oficinas de registos de santos que existiram na cidade de

Lisboa

3



Como alguns dos registos religiosos do acervo da Pousada dos Lóios possuem

registos de santos que iazem referência aos nomes dos editores, aos dos

fabricantes, e aos das casas que os @mercializavam, decidimos basear-nos no

estudo de Luís Ghavesr e apresentar dois quadros: o primeiro, oom os nomes dos

editores e dos fabricantes que se dedicaram, na cidade de Lisboa, à prática dos

registos de santos, e o segundo, com os nomes das casas de venda e de fabrico de

registos de santos, que existiram também, em Lisboa.

euadro í - Editores e fabricantes de registos de santos existenbs outrora em

Lisboa:

1 LuÍs Chaves - Suboldloo para a história da gr:avura em Portugal.Goimbra: lmprensa da

Universidade. 1927, PP. 182 -187 -
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- Ambrcsy. Manuelde Ambrosy J. (or). Vid. Rua dos Calafates

- António. ManuelAntónio. Vid.Jardim do Tabaco-

- Carualho. LuÍs José de Carvalho. Vid. Rua dos PaulrsÍas.

- Castro. Tipografia de Castro lrmão.

- Fons*a. José da Fonseca. Vad. Rua do Arcenal.

- Freire. Tipografia e Litografia de Freire Gravador.

- Gradil. J. A. F. Gradil. Vid. Travessa de S. Domingos.

- Manuel. Francisco Manue!. Vid. Portas de SanÍo Antão'

- Mattos. Livreiro Joaquim José de Matos. Vid. Rua de S. Francisco e

Nova dos Márfítes.

- ltorando. Oficina de J. B. Morando.

- Âlunes. Nunes & C.a. Vid. Prag de D. Pedro. Vid. Rua dos ReÍrozefips'

- Pardal. Estamparia de J. C. Pardal. Vid. Travessa de S. Domingos-

- Pefrssonneau. Pedro Luís Peiissonneau. Md. Rua Nova do Almada, no 45,

Rua do Ouro, no 6.

- Pinheiro. José Luís Pinheiro. vid. chiado, Rua dos Máttircs e calçada

Sacrumenfo. - Francisco Luís Pinheiro. Vid. Rua Nova dos Mártircs.

- Ramalho. José António Ramalho. Yid. Patriarcal.

- Ribeirc. António Joaquim Ribeiro. Vid. Rua da Padaria, Paderia, Padeiria.

Mathias Ribeiro. Vid. Rua daPadaria, etc. -Múva Ribeiro. Yid- Padana, idem'

- Sflya. lmprensa de Libanio da Silva. Vid. Rua das Gáveas, no 29-31.



- Soales. Soares & C.a. Vid.

-Verol. LivrariaVerol S [eni]or. Vid. Rua Augusta,169-171.

Quadro 2 - Casas de venda e de Íabrico de registos de santos exisbntes

ouúora em Lisboa:

- Alcântara (S. Pedro de -). Na Real Fábrica de Estamparia, a S. Pedro

Alcântara.

- Almada (Rua Nova do -). Rua Nova do Almada. No 34; 45; 69; 75; 77

Peijssonneau editor.

- Anáo (Portas de Santo -). «Loge de Fr[ancis] co M[anu]el as P[ortas]. de S.

A[ntão], Lx.a»».

- Arcenal e,Arcenal (Rua do -). Na «« Loia do Joze da Fonseca o

Lx.a»». ««Na Loje de Jozé da Fon. (c)" o (e ou) Arsenal»».

- Augusta (Rua -). Livraria Verol S. (or), 169 - 171.

- Catafates (Rua dos -). ««Achase em Caza de M. D.A. Júnior na R. dos C.,

116, Lx.a»». <«Manoel D. Ambrozy JÚnior»». - «Loia de João Henriques, na

Augusta, no 1»».

- Camillios (Arco dos ). «Vende-se ao Arco dos Camillios, no 5, Lisboa»».

- Camões (Largo de -). Rocio. No 85. Soares & C.a.

- Capetlistas (Rua dos -). No 75 -82. Livraria Catholica.

- Chiado e Xiado. ««Em caza de José Luís Pinheiro nas cazas do Rubim

Xiado»».

- comercío (Praça do -). «Na Loia da Praça do commercio, no 6». -

do Commercio, no 1».

- Domingos (Travessa de S. -). «Vende-se na Loja de J. A. F. Gradi!.

de S. Domingos, no 15, ao Rocio». Ou «Loja de J. A. F. Gradil», com o no 1

22,37 ou 60.

- Francisco (Rua de S. -). Na «Loja do Livreiro Mattos defronte da rua de

Francisco, no 12»».

- Gáveas (Rua das ). N.o 29 - 31. lmprensa de Libanio da silva.

- Gbrta (Calçada da -). No 5. Tipografia do Anuário Comercial.

- Jasmim (Rua do -). «A PatriarchalQueimada, na rua do Jasmim, no 12».

- Marteres, Martites, tafircs (Rua dos -). «Na loja de Pinheiro a
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Martyres, no 27». «Na Loia de Francisco Luís Pinheiro, quazi defronte

Martires». «Na Loia de Jozé Luís Pinheiro o pé dos Marteres»' «Na

(Loge ou Loije) de Francisco Luís Pinheiro de fronte dos Marteres (

Martiris).

- lfioeda. EstamParia da Moeda.

- Ouro(Rua do -). No 6. «Acha-se na Loja de Pedro Luís Peiissonneau»' ou

13.

- Paceio, Paçeio e Passeio (Rua do -). «Em Caza de Francisco Manuel

fim da Rua do Paceio» ou ««Rua Direita do Paceio» e: «Rua Oriental

Paceio Publico. Loie no 2»»; ««No 2 no fim da Rua do Paceio»»; ou

pomposamente, <«Na fábrica de Estampas, Rua orientaldo Paceio Publico'

2, Lx.a»»; «Estamparia no fim da Rua do Paceio»; ou simplesmente

paceio»»; «<Francisco Manuet, o Paceio»»; «No 2, 6 Paçio, Lx.a»' «Na R[eafi

labrical. de Estampas da Rua do Passero, no 2»'

- Padaria, Paderta, Padeirta (Rua da -). ««Na Loge de Mathias Ribeiro»»'

da Padaria, no 17». ««Na Loja de Viúva Ribeiro», id' no 17' ««Na Loja de

Joaquim Ribeiro»», id. no 17. « Na Fabrica de António Joaquim Ribeiro na

da Padariâ, ro 17»». <«F [abrica]. de Est [ampas]' de Viúva Ribeiro»; «R[eall

Fabrica na Rua da Padaia, no 77>>- ««Na loja de António Joaquim Ribeiro na

da Padeiria, no 17»». ««Na Loje de Mathias Ribeiro da Rua da Padaria' no 17»

ou ««Loja na Rua da Paderia, no 17»'

- Patrearchat e PatiarchaL «Acha-se à Patrearchal, em caza de Joze

[nio] Ramalho, em LX.a» ou «Patriarcalqueim [al da' Lx'a'

- Pautísúas (Rua dos -). «Na Loie [de] Luiz Jozé de Gar [valh]' 
o Livreiro

Paulistas»».

-Paulo(RuadeS.-).«NaEstamp[aril'"[da]RuadeS'Paulo'no58'1'
Andar defronte da Moeda», ou Rua de S' Paulo' no 216'

-Pedrc(PraçadeD..).«Nunes&c.a,PraçadeD.Pedro,no90-91.

- Poço Novo- Rua de S. Brás, ao Poço Novo' no 31 '

-ProcÂssáo e Prossígâo (Rua da ,
Prossição, [o 8, 3.o Andar.

«Em Caza do Autor na Rua

-Remedios(Ruados-).No25-2T.TipografiadoComerciante.

-Retrozeiros (Rua dos ,. «Loja de José Lasaro Nunes»»' Rua
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Retrozeiros, no 118.

-sacramenúo (Calçada do -). ««Em caza de Joze Luís Pinheiro, ó Sacram

o, Lx.a»

- SaIiúrc (Rua do -). No 47; e no 206, 30 andar.

- Tabaco (Jardim do -). «Em caza de M [anu] el. Ant [oni.] o ao Jardim

Tabaco, no 12», ou <«Em eazade M. [e!] An.o ao estanque do Tabaco.
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ANEXO II

Fichas de inventariação do aceruo da Pousada dos Lóios
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FrcHA DE TNVENTARnçÃO

TDENTTFTCAÇÃO

No de lnventário: 11

Designagão: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência: Desconhecida

Cahgoria: Objecto devocional

Modelo: Octogonal c / bordado

Dimensões: Altura - 28cm; Largura -22cm

Gronologia: Desconhecida

ilabriais: Registo de santo, arame, tecido, papel, @rtão, cola, linha, galão

decorativo em metial dourado, fio, lanteioulas e canutilho dourado, agulha,

tesoura

Técnicas: Bordado, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Mau

Restaurado: Sim

Data / Responsável: Outubro 2001; Garla Gaetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa octogonal, de interior cheio, forrada (aparentemente) a seda bege clara,

bege escura, amarela e encarnada. Bordado a fio, canutilho, Iantejoulas e

flores de papeldourados. Gravura rebaixada no centro do trabalho, rematada a

galão decorativo de metal. Aro de suspensão enfeitado com laço de damasco

dourado, rematado por galão decorativo em passamanaria.

O registo de santo detém em cartela inferior a inscrição AMADO JEZUS'

Jesus num fundo resplendorado, abraçado a uma cruz com uma pomba, sobre

globo com serPente.

Moldura de formato rectangular rematada em arco'

Observaçôes: Devido ao mau estado de conservação deste trabalho, o seu

restauro em 2001 - à semelhança do registo religioso presente na ficha de

inventário no 02 - limitou-se substituição do laço.

10
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FrcHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 12

Designação: Registo religioso

Local , Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S-A-

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo:Caixac/alçado

Dimensões: Altura - 40cm; Largura - 18cm

Cronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidro, tecidos, cartão, arame, papel dourado' cola'

tesoura

Técnicas: Colagem

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / Responsável: outubro 2001; carla caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de alçado, oom um só vidro, assente sobre a gravura. Laterais cheios,

forrados com damascos de seda, dourado e verde. caixa, gravura e laterais

contornados por tiras de papel dourado.

O registo de santo detém em cartela inferior a inscrição N. S. DA

pURIFICAÇÃO / O Ex.o Sr. Cardeat Patiarcha concede 100 / dias de lndulg.a

atodaapessoa q. rezar huma / Salve Rainha diante desta lmag-e I Na Fabrica

de An.P. Joaq.m Nbf . Na Rua d' Padaria N- 17'

A Virgem coroada, frontal e envolta em resplendor, segura o Menino (coroado)

sobre a sua mão esquerda. Manto aberto em leque sobre fundo de nuvens.

Moldura de formato rectangular, exteriormente delimitada por cercadura.

Observações: Nenhumas.
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#r
,oi

tr



FICHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 13

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZp(ÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de triângulos e flores

Dimensões: AItura '22cm; Largura - 18cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' fil

Materiais: Registo de santo, tecido, papel, flores de papele de tecido, linha,

arame, cartão, cola, fita de seda, galão decorativo de papel dourado, vidro,

agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

rri'_l it

caixa de um só vidro. Laterais forrados com damasco encarnado de seda

natural e brocado dourado. Caixa e laterais contornados por galão decorativo

de papeldourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com

laço de fita de seda bege, rematado por galão de papel dourado.

No interior, gravura Iadeada por papel dourado, salpicado de flores brancas e

encarnadas (miosotis e botões de rosa) de tecido e de papel.

o registo de santo detém em cartela inferior a inscrição MII-AGROSA IMAGEM

DE N.S. DO MILEU t Que se venera na vitla de Veiros e em subscrição Lith. De

A. G. Lemos Travessa dos gaÍos n" 3 Lisboa'

A Virgem coroada, frontal e envolta em resplendor, segura o Menino (coroado)

sobre a sua mão esquerda. Manto aberto em |eque sobre peanha. Moldura de

formato rectangular, ornada de grinaldas de flores, com cantos superiores

t4
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i ntern amente cortados.

Observações: Substituir galão do laço.
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FICHA DE INVENTARIAçÃo

IDENTIFICAÇÃO

No de lnventário: 14

Designação: Registo religioso

Local I Endereço: Pousada dos Lóios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal' S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / flores e bordado

Dimensões: Altura '22cm; Largura - 18cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, vidros, arame, tecido, papel, cartão, flores de

papel e de tecido, fio dourado, lantejoulas e canutilho dourados, cola' fita de

seda, Iinha, galão decorativo de papel dourado' agulha' tesoura

Técnicas: Colagem, bordado, aplicação manualem costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda bege, rematado por galão de papel dourado'

No interior, gravura circundada por bordado simétrico executado a fio, canutilho

e Iantejoulas dourados, sobre uma tira de damasco de seda da mesma cor' Ao

damasco une-se uma outra tira, de papeldourado, salpicado de flores brancas,

cor-de-rosa e encarnadas (miosÓtis e botÕes de rosa) de tecido e de papel'

o registo de santo (anonimo) detem em cartela inferior a inscrição N.Sra DAS

RELIQUIAS. / Que se venera na tgreia do ext.o convt.o do carmo / Proximo á

Va da Vidigueira.

A Virgem coroada, frontal, de cabeça ligeiramente inclinada e resplendorada

por dez estrelas, surge no Gampo, em cima de uma árvore. De manto aberto

t7
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em leque, segura Sobre a mão esquerda o menino (coroado). Em baixo,

visualiza-se uma casa e junto à árvore encontram-se duas camponesas e cinco

ou seis animais.

A rusticidade e a má qualidade da gravura não nos permitem descrever com

exactidão a indumentária das mulheres, nem mesmo afirmar se os animais são

cães ou ovelhas.

Possivelmente a gravura descreve a lenda que gira em torno da N" Sr'a das

Relíquias, a qual desconhecemos.

Moldura de formato rectangular, cantos superiores aparados, ornados com

acantos.

Observações: Substituir galão do laço.
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 15

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A-

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERIZAÇÃO

Gategoria: Obiecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / ramos de flores

Dimensões: Altura -27cm; Largura - 19cm

Cronotogia : Desconhecida

Materiais: Registo de santo colorido, vidros, papéis, cartão, arame' cola' flores

de canutilho, flores e folhas de papel, galão decorativo em pape! dourado e

prateado, linha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / : Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por papel e galões decorativos de papel, dourado e

prateado. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado

por galão de PaPel dourado.

No interior, gravura colorida emoldurada por papelestampado, contornada por

galão decorativo de papel dourado, elevada sobre fundo forrado de papel com

motivo estrelado, e circundada por ramagem de folhas e flores, verdes,

douradas e prateadas.

O registo de santo (anonimo) detém a inscrição ST. CATHERINE DE SIENNE'

Virgem com coroa de espinhos, hábito das dominicanas, segurando com

ambas as mãos uma cruz, sobre o peito'

Moldura ovóide em rectângulo.

o : Nenhumas.
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FrcHA DE INVENTARIAçÃo

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 16

Designação: Registo religioso

Local í Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A-

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proven iência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Gategoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / flores

Dimensões: Altura -21cm; Largura - 16cm

Gronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, cartão, arame, galão decorativo em

papel dourado, cola, tesoura, flores de tecido, flores secas, galão em material

prateado, linha

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Razoável

Restaurado: Sim

Data / : Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por papel verde e galão dourado de papel com

motivo de triângulos. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de seda

bege, rematado por galão de papel dourado'

No interior, gravura aplicada sobre fundo forrado de papel verde, circundada

por rendilhado prateado salpicado de flores beges, salmão e encarnadas'

O registo de santo (anonimo) detém a inscrição S- Vicenfe (?) de Suas irmãas

Sabina (?) Chrifleta / naturaes da Cidade de Evora'

são Vicente e irmãs, com auréolas e a palma dos mártires.

Moldura de formato quadrado, exteriormente delimitada por cercadura'

Observações: Substituir galão da caixa e do laço.

22
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FIGHA DE INVENTARIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

No de lnventário: 17

Designação: Registo religioso

LocalI Endereço: Pousada dos Lóios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Gategoria: Obiecto devocional

Modelo: Caixa tecido c / triângulos

Dimensões: Attura -22cm; Largura - 18cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, tecidos, cartão, cola, fita de

seda, linha, galão decorativo de papeldourado, galão decorativo em

passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um só vidro. Laterais forrados com chenil, de motivo floral em tons de

dourado e de verde seco. Caixa e laterais contornados por galão decorativo em

passamanaria, de cor interior bordeux. Aro de suspensão enfeitado com laço

de fita de seda verde SeGo, rematado por galão decorativo em passamanaria'

No interior, gravura circundada por galão estreito de papel dourado' sobre um

fundo revestido de chenil estampado'

o registo de santo detém em cartela inferior a inscrição s. GoNÇALO' / de

Amarante e em subscrição F. S. Bruno / Porto' Venera'se nos Religiozos de S'

Domingos.

são Gonçalo surge com os seus atributos simbólicos: o Hábito de Dominicano,

o báculo de abade, o livro na mão esquerda e a maquete de uma ponte'

Moldura de formato rectangular, de cantos inferiores cortados e aconcheados'
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Observações: Nenhumas.
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FICHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 18

Designação: Registo religioso

Local t Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Triângulos

Dimensões: Altura - 26cm; Largura -21cm

Gronologia:Gravuras/data;registoreligiososec.XXl

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, tecidos, cartão, cola, linha,

galão decorativo em passamanaria, agulha' tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um só vidro, assente sobre a gravura. Laterais forrados com damasco

de seda e chenil de motivos florais, em tons de verdes. caixa, gravura e

laterais contornados por galão decorativo em passamanaria.

o registo de santo (anonimo) detém em cartela inferior a inscrição N.S'DO /

MONTE DO CARMO e em subscrição Rua N. do Almada Loia tf 45 / Lx"'

Virgem coroada, frontal e envolta em resplendor, segurando na mão esquerda

o Menino (coroado) e na direita o escapulário e um ramo de flores' Debaixo do

manto aberto em leque enverga hábito dos carmelitas. Moldura de formato

rectangular, de cantos superiores aconcheados e volutiformes, rematada por

monograma mariano.

Observações : Nenhumas-
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

No de lnventário: 19

Designação: Registo religioso

Loca I t Éndereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatuf - Pousadas de Portugal, S.A

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa forrada c / vidros

Dimensões: Altura - 23cm; Largura - 20cm

Cronologia : Desconhecida

Materiais: Registo de santo colorido manualmente, vidros, papel, cartão'

arame, galão decorativo em papeldourado, galão decorativo em metal ouro

velho, cola, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / : Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros

28



DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro forrada interiormente com brocado de seda estampado. Gravura

nivelada com o vidro central, contornada por galão de metal e lantejoulas' Aro

de suspensão enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado por galão de

papel dourado. Exterior da caixa revestido a galão decorativo em papel

dourado

o registo de santo (anonimo) detém em cartela inferior a inscrição s. ANNA'

santa Ana surge com os seus atributos, a Virgem Menina e o livro, num fundo

de nuvens com cabeças de anjos alados'

Moldura rectangular, ovóide, de cantos cortados com grinaldas'

Observações: Substituir galão do laço.
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FrcHA DE INVENTARIAçÃo

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 20

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa coração c / vidro

Dimensões: Altura -22cmi Largura - 15cm

Cronologia : Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidro, flores de tecido, cartão, arame, papel,

tesoura, cola, linha, fita de seda, galão decorativo em passamanaria

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / Responsável: outubro 2001; carla caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa em formato de coração. Laterais forrados com papel castanho e frente

contornada por galão decorativo em passamanaria. Aro de suspensão

enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado por galão de papel' No

interior, gravura rodeada por flores, Secas e de tecido, brancas, rosa e Salmão'

salpicadas de PurPurina dourada.

o registo de santo (anónimo) detém em cartela superior a indicação N- S. DA

CONCEICAO DE PORTO t Segure Sela no Espicio dos Religiosos / (?)

Rabídos da Vita de Cinfae.s e em subscrição O Exm-o Senhor (?) / Concede

100 dias de tndulg., a q.m./ Rezar a s. Ha diante desÍa lmagem (?)-

Virgem coroada, frontal, envolta em resplendor de doze estrelas, de mãos

postas, manto aberto em leque, sobre globo e lua de pontas erguidas' Ao

fundo, uma caravela.
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Moldura rectangular, de topo arredondado.

observações: subscrição do registo de santo pouco legível.
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FrcHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 21

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Loios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Obiecto devocional

Modelo: Caixa de vidro

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 17cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, arame, teCidos, cartãO, cola, linha'

galões decorativos de papel dourado, fita de seda, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda bege, rematado por galão de papel dourado'

No interior, gravura assente sobre desenho geométrico executado com sedas,

lisa e estampada com decoração floral, provenientes de casulas eclesiásticas

Todo o trabalho é delimitado por galão decorativo de papel dourado com

motivo triangular.

O registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição S'

SEBASTIÃO M. / O Emo Sr Patiarcha consede 50 dias de / lndulga aq- Rezar

diante desÍa lm.Hum P.N. e A-M.

São Sebastião surge na forma juvenil, amarrado a um tronco de árvore'

sofrendo o martírio das flechas. Moldura de formato rectangular ornada por
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motivos vegetalistas.

Observações: Substituir galão do laço-
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 22

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Obiecto devocional

Modelo: Caixa triângulos e flores

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 18cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso séc. XXI

Materiais: Registo de santo, tecido, papel, flores de papel e de tecido, linha,

arame, cartão, cola, fita de seda, galão decorativo de papeldourado, vidro,

agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um sÓ vidro. Laterais forrados com seda estampada bordada.

caixa e laterais contornados por galão decorativo de papel dourado com

motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de seda bege,

rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura ladeada por papel dourado, salpicado por flores brancas e

cor-de-rosa (miosótis e botões de rosa) de tecido e de papel.

o registo de santo (anonimo) detem em inscrição fora da mancha a indicação

N. S. DAS DORES.

Virgem trajando túnica e manto, num fundo resplendorado e com nuvens'

Sentada, diante da cruz, mãos postas sobre espada cravada no peito'

Moldura de traçado geométrico ornada com grinaldas e rematada por

monograma mariano.
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Observações: Substituir galão do laço.
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

tDENTIFICAÇÃO

No de lnventário 
= 

23

Designação: Registo religioso

Local , Endereço: Pousada dos Loios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecida

Proven iência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa vidro c / flores canutilho

Dimensões: Altura '21cm; Largura - 16cm

Cronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo (cotorido manuatmente), vidros, flores de canutilho,

cola, cartãO, arame, papel, tesoura, linha, fita de Seda, galãO deCorativo em

papel dourado, papel

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / Res l: Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por papel e galão decorativo, dourados. Aro de

suspensão enfeitado com Iaço de fita de seda bege, rematado por galão

decorativo em PaPel dourado.

No interior, gravura suspensa, aplicada sobre fundo de papel liso e estampado'

de cor rosada, circundada por flores de canutilho prateado com missangas

encarnadas e flores de papel dourado.

o registo de santo (anonimo) detem em cartela inferior a inscrição N" Sa / DA

PENHA I de França. I O Em.mo snr. card. Patriarcha concede / 100 dias de

lndutg." aq. m. diante desfa lmagem / rexar huma salve Rainha.

Virgem coroada, num fundo resplendorado, fronta!, manto azul em leque'

Segura com a mão esquerda o Menino (coroado) e Gom a direita, o ceptro' Aos

seus pés, o iacare e o camponês, salvo por Nossa Senhora.
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Moldura rectangular, de cantos superiores cortados.

Observações: Nenhumas
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de Inventário: 24

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa octogonal c / bordado de papel

Dimensões: Altura -21cm; Largura - 16cm

Gronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo (colorido manualmente), vidros, flores de papel

dourado, aplicaçõeS manuais em papel dOuradO, cola, cartão, arame, papel,

tesoura, linha, fita de seda, galão decorativo em papel dourado

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / : Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por papel e galão decorativo, dourados' Aro de

suspensão enfeitado com laço de fita de seda azul, rematado por galão

decorativo em papel dourado.

No interior, gravura suspensa, aplicada sobre fundo de papel branco com

estrelas douradas, circundada por rendilhado, laços e flores de papel dourados

As flores são preenchidas com pérolas e missangas, verdes e castanhas.

Registo de santo (anónimo) sem inscrição. Pelos atributos - a veste de

abadessa carmelita, o livro e o anjo a trespassar com uma flecha o coração da

santa - intuímos que se trate de Santa Teresa de Jesus.

Moldura oval sobreposta num rectângulo.

Observações: Aro de suspensão a necessitar de restauro

43

\

il



FICHA DE INVENTARIAÇÃO

tDENTIFICAÇÃO

No de lnventário: 25

Designação: Registo religioso

LocalI Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria : Objecto devocional

Modeto: Caixa de vidro c / triângulos pequenos

Dimensões: Altura -21cm; Largura - 17cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso sec. XXI

Materiais: Registo de santo, vidros, arame, teCidos, cartão, cola, linha, galões

e flores de papel dourado, fita de seda, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não

44



DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por fita de seda bege escuro e galão decorativo de

papel dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço

de fita de seda da mesma cor, rematado por galão de papel dourado.

No interior, gravura circundada por desenho geométrico executado a damascos

de seda, verde e encarnado. Todo o trabalho é debruado e enfeitado com

galão e flores de papel dourado.

O registo de santo (anónimo) detem em cartela inferior a inscrição S.

FRANCISCO DE PAULA.

O fundador da Ordem dos Mínimos surge num fundo com nuvens. Traja burel

com capuz, bordão na mão direita e ao peito, a divisa "charitas".

Moldura tipográfica de formato rectangular.

Observações: Substituir galão do laço.
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FIGHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 26

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa tecido c / triângulos

Dimensões: Altura .-22cm; Largura - 18cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papet, arame, tecidos, cartão, cola, fita de

seda, Iinha, galão decorativo de papel dourado, galão decorativo em

passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de um só vidro. Laterais forrados com chenil estampado de motivos

florais. Caixa e laterais contornados por galão decorativo em passamanaria, de

cor interior bordeux. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de seda

bege, rematado por galão de papel dourado.

No interior, gravura circundada por galão decorativo de papel dourado, sobre

um fundo revestido de chenilestampado, em tons de verde.

O registo de santo (anonimo) detém em inscrição fora da mancha a indicação

SENHOR SANTO CHRISTO DOS MILAGRES I QUE SE VENETA NO CONVENTO

das Religiosas da Esperança em Ponta Detgada. ltha de S. Miguel' /O Exmo e

Ro snr. Núncio Apost. concede 40 dias d'lndulg" a quem ÍezaÍ /um P. N. Ave

Ma e GL. Patri ou seia diante da prop. lmag. ou desta Estampa.

Encimado por um resplendor e assente numa peanha ornada por cabeças de
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anjos alados, sobre um altar, encontra-se o tronco do Senhor Santo Cristo com

os respectivos atributos: coroa de espinhos, capa sobre os ombros, relicário

suspenso ao peito e ceptro na mão direita. Junto do santo, está a madre

Teresa da Anunciada, ajoelhada, em atitude orante'

Moldura ovóide em rectângulo.

Observações : Nenhumas.
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FICHA DE INVENTARIAçÃO

IDENTIFICAÇÃO

No de lnventário 
= 

27

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

propriedade: Enatur - pousadas de Portugal, s.A-

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proven iência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Categoria: Obiecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / flores

Dimensões: Altura -22cmi Largura - 16cm

Gronologia : Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, cartão, arame, galão decorativo em

papel dourado, cola, tesoura, flores de tecido, linha

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data í Responsável: outubro 2001; carla caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por galão dourado de papel' Aro de suspensão

enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado por galão de papel dourado'

No interior, gravura aplicada sobre fundo forrado de papel azul, circundada por

flores beges, salmão e azuis-

o registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição N. S. DE lÁ

SALETTE / Da Associação erigida em Lisboa no convento de st.o Alberto'

Virgem, frontal, cabeça reclinada à esquerda, num fundo resplendorado com

dois anjos a coroarem-na. Crucifixo e mão esquerda ao peito' Mão direita

dirigida para as duas crianças a quem apareceu'

Moldura de formato rectangular ornada por acantos e aconcheados'

Observações: Substituir galão do laço.
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de Inventário: 28

Designação: Registo religioso

Local í Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S-4.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proven iência : Desconhecida

cARACTERIZAÇÃO

Gategoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidros direitos c / flores

Dimensões: Altura -24cmi Largura -21cnr

Cronolog ia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo (colorido manualmente) vidros, papel, cartão'

arame, galão decorativo em papeldourado, cola, tesoura, flores de papel e de

tecido, tecido

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / l: Outubro 2001 Ca rla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por galão decorativo de papeldourado. No interior,

gravura (colorida manualmente) aplicada sobre fundo forrado de damasco de

seda encamado, emoldurada por cercadura executada em galão decorativo de

papel dourado e circundada por bolas douradas, flores de papel dourado, e de

tecido, amarelas e azuis.

Registo de santo sem qualquer inscrição. Pelo que observamos, intuímos que

estamos Perante a lenda da Nazaré'

Nossa senhora, coroada, sentada sobre uma nuvem e envolta em resplendor,

amamenta o Menino. O cavaieiro (D- Fuas) ao pei'segiiir um vea'jo vê-se à

beira de um precipicio e imolora a Nossa senhora gue o salve.

Meldura rectangulas, superiormente ovÓide'

Õbservações: Nenhumas
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 29

Designação: Registo religioso

Locat I Endereço: Pousada dos LÓios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal' S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Gaixa de vidro

Dimensões: Altura - 22cm; Largura' 17 cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, arame, tecidos, cartão, cola' linha'

galões decorativos de papel dourado, fita de seda, agulha, tesoura

Técnieas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Razoável

Restaurado: Não

JJ



DESCRIÇÃo Do REGISTO RELlGlOso

Caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda bege, rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura assente sobre desenho geométrico executado com sedas

estampadas de decoração floral. Todo o trabalho é delimitado por galão

decorativodepapelclouradocommotivotriangular.

O registo de santo detém em cartela inferior a inscrição S' TERESA DE JESUS

e em subscrição na Loia de Joze cia Fon"' o Arcenal'

Virgem envolta em resplendor, num fundo de nuvens com um par de cabeças

de anjos alados. vestida como abacessa carmeiita, santa Teresa cie Jesus

aparece com o anjo a trespassar-lhe o coração com uma flecha ardente'

Moldura de cantos accncheados e volutiformes'
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Observações: Substituir caixa (partida) e galão do laço.
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FrcltA DE INvENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

N" de lnventário: 30

Designação: Registo religioso

l-oca!í Endereço: Pousacla dos Lúios (Évora)

Propriedade: Enatttr - Pousaçlas cte Portugal' S'A'

Forma e data de aquisiçãa: ivlecliaiite eneoinen<ia: seterrit:ro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇAO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / triângulos pequenos

Dimensões: Altura -22cmi Largura - 17cm

Cronologia:Gravuras/data;registoreligiososec'XXl

Materiais: Registo de santo, vidros, arame, tecidos, cartão, cola, linha, galão

decorativo de papeldourado, fita de seda, agulha' tesoura

Técnicas: Colagem, apiicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por Íita de seda verde e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda da mesma cor, rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura circundada por desenho geométrico executado a damascos

de seda, verde e dourado. Todo o trabalho é debruado e enfeitado com ga!ã

o decorativo e algumas aplicaçÕes de papeldourado'

O registo de santo (anonimo) detém em caúela inferior a inscrição ST.a MARTA

e em subscrição Advogáda contra fébres e epidemias'

Envolta em resplendor, frontal, de manto aberto em leque, Santa Marta é

representada com os seus atributos. o moncgrama respiendorado i H S (lesus

!-icnrinlbus §a!r.ralslut'!'t) ae peits, c iragãc acs pás, e hissepe Ce água benta na

mão esquercia e a tocha cia luz. na direita.

h.

t. l.
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Moldura de formato rectangutar, exteriormente delimitada por cercadura

Observações: Substituir galão do laço.

58



FrcHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFtcAÇÃo

No de Inventário: 3'!

Designação: Registo religioso

Local t Endereço: PousacJa dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S=4.

Forma e data de aquisição: Desconhecídas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / ramos de flores

Dimensões: Altura -27cmi Largura - 19cm

Cronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo cotorido, vidros, papéis, cartão, arame, cola, flores

de canutilho, flores e folhas de papel, galáo decorativo em papeldourado e

prateado, linha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sirn

Data / : Outuhrro 2001 Carla Caetano Barreiro
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por papel e galões de papel, dourado e prateado'

Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado por galão

de papel dourado.

No interior, gravura colorida emoldurada por papelestampado, contornada por

galão decorativo de papel dourado, elevada sobre fundo forrado de papel com

motivo estrelado, e circundada por ramagem de folhas e flores, verdes'

douradas e Prateadas.

o registo de santo (anonimo) detém a inscrição sT. CLAIRE / ST'a CLARA'

A padroeira dos cegos Surge com o hábito franciscano e manto, segurando

ccm ambas as mãcs uma lante!'na'

tt4oldura ovoide em rectângulo.

observações: substituir galãc do laço

L-4,



FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de Inventário: 32

Designação: Registo religioso

Local í Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S-A

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa octogonal

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 15cm

Cronologia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidro, cartão, papel, tecidos, galão decorativo em

passamanaria, galão decorativo em papeldourado, cola, fita de damasco,

tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / Res : Outubro 2A01 Carla Caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um só vidro, assente sobre a gravura. Laterais forrados com

damascos de seda, dourado e castanho . caixa e laterais contornados por

galão decorativo em papeldourado com motivo de conchas' Gravura

contornada por galão decorativo em passamanaria'

O registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição S'

ANTONIO.

Santo António, sobre um plinto, num fundo resplendorado' Veste hábito

franciscano e capa sobre os ombros' Segura nos braços o Menino Jesus'

tr{oldura de formato rectangular, rematada em arco e sobrepujada por

mecialhão com cruz'

Observações: Nenhumas

,l
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃO

tDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 33

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / ramos de flores

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 18cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, tecido, papel, flores de tecido, linha, arame,

cartão, cola, fita de seda, galão decorativo de papel, vidros, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda da mesma cor, rematado por galão de papel dourado'

No interior, gravura contornada pelo mesmo galão decorativo de papel

dourado, elevada sobre fundo forrado por chenil estampado, dourado, e

circundada por ramagem de botões de flores amarelas, cor de rosa e cor de

tijolo.

O registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição VERA

EFFÍGIES DE /N. S.a do ROZARIO. t O Em" e R. Sr. Card. Patriarcha con- /

cede 100 dias de tndutg.a atodaslaspessoas q. rezarem huma Salve / R"

diante desta lmage.

Virgem frontal, coroada, mantO aberto em leque sobre nuvem, num fundo
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resplendorado. Segura com ambas as mãos o Rosário, com a direita umas

flores e sobre a esquerda o Menino (coroado)'

Moldura rectangular ornada de grinaldas e outros motivos fitomórficos, com

monograma mariano no remate.

Observações : Nenhumas-
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 34

Designação: Registo religioso

Local I Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de triângulos e flores

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 18cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, tecido, papel, flores de papel e de tecido, linha'

arame, cartão, cola, fita de seda, galão decorativo de papel, vidro, agulha'

tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

I

Caixa de um só vidro. Laterais forrados com damasco encarnado de seda

natural e brocado prateado. Caixa e laterais contornados por galão decorativo

de papeldourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com

laço de fita de seda bege, rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura ladeada por papel dourado, salpicado de flores brancas e

encarnadas (miosotis e botões de rosa) de tecido e de papel.

O registo de santo detém em cartela inferior a inscrição N. S. DOS

PRAZERES. / O Emo Snr. Card. Patiarc. cond. / 40 dias de lndulg.' a. q- rezar

huma - / A.M. diante desfa estamPa.

Em subscriçáo Ramatho / Fran.o M. no fim da Rua do Paseio / Lxa'

Virgem coroada, frontal, envolta em resplendor, de mãos postas, num fundo de

nuvens com cabePs de anjos alados.
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Moldura de formato rectangular ornada de volutas e grinaldas, rematada com

monograma mariano.

Observações: Substituir galão do laço.
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FrcHA DE INVENTARIAçÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de Inventário: 35

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERTZAÇÃO

Gategoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa c / recortes flores

Dimensões: Altura - 23cm; Largura - 17cm

Gronotogia: Desconhecida

Materiais: Registo de santo, vidro, tecidos, galão decorativo de papel dourado,

cola, cartão, fita de damasco, arame, linha

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: razoável

Restaurado: Sim

Data t Responsável: outubro 2001; carla caetano Barreiros
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um sÓ vidro, assente sobre a gravura. lnterior cheio e parte frontal

forrada por damascos de seda de cores dourado, encarnado, castanho e verde,

contornada por galão decorativo em papel dourado. Gravura contornada pelo

mesmo galão decorativo. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita de

damasco amarelado, rematado por galão de papeldourado'

o registo de santo (anónimo) detem em cartela superior a inscrição os s'

REIS e em inferior a lnscriçã o O Em.mo Snr. Card' Patiar / cha concede 100

diasdelndulg.aa.q.mre/zarhuP.N.eAveM.diantedesfaesta.m/pa.

Os três Reis magos (Baltazar, Gaspar e Belchior) ofertam os seus presentes

(mirra, incenso e ouro) ao Menino Jesus. o Menino encontra-se numa estrela,

no meio de uma nuvem

Moldura de formato rectangular, exteriormente delimitada por cercadura'
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Observações: Damasco enmrnado em mau estado.
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FtcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de Inventário: 36

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Loios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Desconhecidas

Proveniência : Desconhecida

CARACTERTZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa forrada c / vidros

Dimensões: Altura - 23cm, Largura - 20cm

Cronolog ia : Desconhecida

Materiais: Registo de santo (colorido manualmente), vidros, papel, cartão,

arame, galão decorativo em papel dourado, galão decorativo em metal ouro

velho, cola, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Sim

Data / Res nsável: Outubro 2001 Carla Caetano Barreiros

72



DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro forrada interiormente com brocado de seda estampado' Gravura

nivelada com o vidro central, contornada por galão de metal e lanteioulas. Aro

de suspensão enfeitado com laço de fita de seda bege, rematado por galão de

papel dourado. Exterior da caixa revestido a galão decorativo em papel

dourado.

O registo de santo (anónimo) detém a inscrição JESUS MARIA JOSÉ'

são José executa a sua tarefa de carpinteiro, rodeado das ferramentas do

ofício, e do Menino Jesus. Sentada e a bordar encontra-se a Virgem Maria'

Moldura de formato rectangular. Cercadura enfeitada com ferramentas de

carpinteiro, encimada por grinaldas de flores'

Observações : Nenhumas.
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FICHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 37

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Lóios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A.

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / triângulos pequenos

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 17cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc. XXI

Materiais: Registo de santO, vidros, arame, tecidOs, cartão, cola, linha, galão

decorativo de papel dourado, fita de seda, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda da mesma cor, rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura circundada por desenho geométrico executado a damascos

de seda, de cor verde, e estampado com motivo floral. Todo o trabalho é

debruado e enfeitado com galão decorativo e algumas flores de papel

dourados.

O registo de santo (anonimo) detem em cartela inferior a inscrição N'S' DA

ASSUMPÇÃO I Que se venera no Coro das Relegiozas / do Convento do

salvador de Lisboa. Em subscrição sua lminencia conçede 100 dias de

tndutgencias a quem rezar/ a Magnifica diante desÍa Prodigiosa lmagem'

Virgem coroada, frontal, envolta em resplendor, de mãos postas sobre o peito e
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manto aberto em leque sobre peanha.

Moldura retabular sobrepujada por resplendor em torno de pomba.

Observações: Substituir galão do laço.
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 38

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZAçÃO

Categoria : Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / interior saliente

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 18cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, arame, tecido, cartão, flores

decorativas de papeldourado, cola, fita de seda, linha, galão decorativo de

papel dourado, agulha, tesoura agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda da mesma cor, rematado por galão decorativo de papel dourado'

No interior, gravura assente numa base saliente revestida a tecido "estilo Dona

Maria", de riscado bege. Gravura e base decoradas com galão e flores

decorativas de PaPel dourado.

o registo de santo (anónimo) detém a inscrição ECCE MATER TUA e em

cartela inferior, N. SRa DAS DORES tTravessa de S' Domingos' 58' Lxa'

Virgem frontal, com auréola de estrelas e cabeça reclinada sobre o lado direito'

traja túnica e manto. Espada cravada no peito'

Moldura de formato rectangular, exteriormente delimitada por cercadura'

Observações: Substituir galão do laço'
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 39

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZ ÇÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Triângulos

Dimensões: Altura -27cm; Largura - 20cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, tecidos, cartão, cola, linha,

galão decorativo em passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um só vidro, assente sobre a gravura. Laterais forrados com damasco

de seda dourado e chenil estampado, de motivos florais, em tons de bege.

Caixa, gravura e laterais contornados por galão decorativo em passamanaria'

O registo de santo (anonimo) detem em cartela inferior a inscrição S' SIMÃO'

São Simão surge com uma auréola, descalço, livro debaixo do braço esquerdo

e serra encostada à mão direita'

Moldura rectangular, ornada de concheados e acantos.

Observações : Nenhumas-
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FICHA DE INVENTARIAçÃo

TDENTIFtcAÇÃo

No de lnventário: 40

Designação: Registo religioso

Loca! / Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria : Obiecto devocional

Modelo: Caixa Octogonal

Dimensões: Altura - 20cm; Largura - 13cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, tecidos, cartão, cola, linha'

galão decorativo em passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de um sÓ vidro, assente sobre a gravura' Laterais forrados com

damascos de seda verde e bege. Caixa, gravura e laterais contornados por

galão decorativo em passamanaria.

o registo de santo (anonimo) detém em cartela inferior a inscrição s' RITA DE

CASSIA e em subscrição: Em Caza de Francisco M.et no fim da Rua do Paceio

Lxa.

A Virgem, erguida, com hábito agostiniano, contempla o cruxifixo' Cristo' com a

mão direita, crava-lhe o espinho na fronte. Aos pes de Santa Rita' dois livros e

dois anjos.

Moldura de formato rectangular, ornada com acantos e flores'

Observações: Nenhuma.
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 41

Designação: Registo religioso

Local / Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A-

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZ ÇÃo

Categoria : Objecto devocional

Modelo: Caixa Octogonal

Dimensões: Attura -21cm; Largura - 13cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, teCidos, Cartão, cola, linha,

galão decorativo em passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

caixa de um só vidro, assente sobre a gravura. Laterais forrados com

damascos de seda (dourado e encarnado) e seda estampada bordada' Caixa'

gravura e laterais contornados por galão decorativo em passamanaria'

o registo de santo (anonimo) detém em cartela inferior a inscrição N' S' DO

MONTE DO CARMO e em subscrição: N.o 2 Rua do Paceio Lx".

Virgem coroada, frontal, envolta em resplendor, Segurando na mão esquerda o

Menino (coroado) e na direita o es@pulário e um ramo de flores' Por debaixo

do manto aberto em leque, enverga hábito dos carmelitas.

Moldura de acantos e concheados, com os cantos superiores em volutas.

Observações: Nenhumas.
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FICHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 42

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S.A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAÇÃO

Gategoria : Obiecto devocional

Modelo: Octogonal c/ bordado

Dimensões: Altura - 26cm; Largura '21cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' )(Xl

Materiais: Registo de santo, arame, tecido, papel, papeldourado, cartão, cola,

linha, galão e flores decorativas de papel dourado, fio dourado, lantejoulas e

canutilho dourado, agulha, tesoura

Técnicas: Bordado, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa octogonal, de interior cheio, forrada a damasco de seda encarnado'

Bordado a fio dourado, lanteioulas e flores de papel dourado. Gravura

rebaixada no centro do trabalho, rematada a galão decorativo de papel

dourado.

o registo de santo (anonimo) detem a inscrição s. ANTONIO DE LISBOA' /

Como na Sua ProPia lgreia.

santo António, sobre um plinto, num fundo resplendorado. Veste hábito

franciscano e capa curta sobre os ombros. Segura no braço esquerdo o Menino

Jesus e na mão direita, uma cruz e uma flor de lis'

Moldura de formato rectangular, encimada por grinalda de flores'

Observações: Nenhumas
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FrcHA DE INvENTARIAçÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 43

Designação: Registo religioso

Local/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZAÇÃO

Gategoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / ramos de flores

Dimensões: Altura - 23cm; Largura - 18cm

cronologia:Gravuras/data;registoreligiososec.XXl

llllateriais: Registo de santo, tecido, papel, flores de tecido, linha, arame,

cartão, cola, fita de seda, galão decorativo de papel, vidros, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

de seda da mesma cor, rematado por galão decorativo de papel dourado.

No interior, gravura contornada por galão decorativo de papel dourado, elevada

sobre fundo forrado com seda dourada, e circundada por ramagem de botões

de flores beges e rosa velho.

O registo de santo (anonimo) detém a inscrição AQUELLE QUE ME CREOU

DESCANÇOU NO MEU REGAÇO e em cartela inferior a inscrição N. SR.a DA

PIEDADE / DE VILLA VlÇosA I Travessa de s. Domingos 58.

Virgem com auréola de estrelas, num fundo resplendorado com nuvens e

cabeças de anjos, sentada, acolhe no Seu regaço Cristo, moribundo'

Moldura rectangular, de topo arredondado.
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Observações: Substituir galão do laço.
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃo

tDENTIFICAÇÃO

No de lnventário: 44

Designação: Registo religioso

Locat/ Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; Setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZ ÇÃo

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Triângulos

Dimensões: Altura - 26cm; Largura - 20cm

Gronologia: Gravura s / data; registo religioso séc' XXI

Materiais: Registo de santo, vidro, papel, arame, tecidos, cartão, cola, linha'

galão decorativo em passamanaria, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa de um só vidro, assente sobre a gravura' Laterais forrados com

damascos de seda encarnado e dourado. Caixa, gravura e laterais contornados

por galão decorativo em passamanaria'

o registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição SENHOR

JESUS DOS PASSOS / Irayessa de s. Domingos, 37. Lx.a / (DA ORDEM

TERC. DE S. FRANCISCO EM ELVAS).

senhor Jesus dos Passos, com cabeça coroada de espinhos, caído com a

Cruz, a caminho do Calvário.

Moldura de formato rectangular'

Observações : Nenhumas.

9t

C

t(

tl

li

;i

il

a,



FrcHA DE INVENTARIAçÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 45

Designação: Registo religioso

Local í Endereço: Pousada dos Lóios (Evora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERIZAçÃO

Categoria: Objecto devocional

Modelo: Caixa de vidro c / bordado

Dimensões: Altura -22cm; Largura - 17cm

Gronologia:Gravuras/data;registoreligiososéc')(Xl

Materiais: Registo de santo, vidros, papel, arame, tecido, cartão, flores de

papel dourado, fio e canutilho dourados, cola, fita de seda, linha, galão

decorativo de papel dourado, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, bordado, aplicação manual em costura

Estado de conseruação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃo Do REGISTO RELIGIOSO

caixa de vidro contornada por fita de seda bege e galão decorativo de papel

dourado com motivo de conchas. Aro de suspensão enfeitado com laço de fita

desedabege,rematadoporgalãodecorativodepapeldourado'

No interior, gravura circundada por bordado simétrico executado a fio, canutilho

e flores decorativas de papel dourados, sobre um fundo revestido a damasco

de seda, de cor encarnado.

O registo de santo (anónimo) detem em cartela inferior a inscrição SANTO

ANTONIO.

Santo António, num fundo resplendorado' Veste hábito Franciscano e capa

sobre os ombros. segura no braço esquerdo o Menino Jesus e na mão direita'

uma cruz e uma flor de lis.

Moldura rectangular, ornada com colunas e motivos florais.

93

,/

ü.1

l

:i

I



Observações : Nenhumas.
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FrcHA DE INvENTARIAçÃo

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 46

Designação: Registo religioso

Local I Endereço: Pousada dos Lóios 1Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

cARACTERIZAÇÃO

Categoria : Objecto devocional

Modelo: Octogonal c / tecidos

Dimensões: Altura - 29cm; Largura -22cm

Cronologia: Gravura s / data; registo religioso sec' XXI

Materiais: Registo de santo, papel, arame, tecidos, cartão, cola, linha, galão

decorativo de papeldourado, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃo Do REGTSTO REllctoso

caixa octogonal, de interior cheio, forrada com damasco de seda encarnado e

seda estampada bordada. Gravura rebaixada no centro' Todo o trabalho é

contornado por galão decorativo de papeldourado'

o registo de santo (anonimo) detem em cartela inferior a inscrição s' JESUZ

AMARRÁDO / A COLUMNA.

Jesus amarrado a uma coluna, cabeça coroada de espinhos, coberto apenas

pelo cendal.

Moldura de formato rectangular, ornamentada com grina]da no remate.

Observações : Nenhumas'
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FrcHA DE INVENTARIAÇÃO

TDENTIFIcAÇÃo

No de lnventário: 47

Designação: Registo religioso

Local t Endereço: Pousada dos Lóios (Évora)

Propriedade: Enatur - Pousadas de Portugal, S'A'

Forma e data de aquisição: Mediante encomenda; setembro de 2001

Proveniência: Carla Caetano Barreiros

CARACTERTZAÇÃO

Categoria : Objecto devocional

Modelo: Octogonal c / tecidos

Dimensões: Altura - 30cm; Largura -22cm

Cronologia:Gravuras/data;registoreligiososéc'XXl

Materiais: Registo de santo, papel, arame, tecido, cartão, cola, linha, galão

decorativo de papel dourado, agulha, tesoura

Técnicas: Colagem, aplicação manual em costura

Estado de conservação: Bom

Restaurado: Não
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DESCRIÇÃO DO REGISTO RELIGIOSO

Caixa octogonal, de interior cheio, forrada com seda estampada bordada'

Gravura rebaixada no centro. Todo o trabalho é contornado por galão

decorativo de paPel dourado.

O registo de santo (anónimo) detém em cartela inferior a inscrição S. IZABEL

RAINHA DE PORTUGAL t Que se venéra no convt.o de S. Clara de Coimbra.

Santa lsabel, coroada, ceptro na mão esquerda, vestida de rainha e com rosas

no avental, dá esmola a um Pedinte.

Moldura de formato rectangular, exteriormente delimitada por cercadura.

Observações : Nenh umas.
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