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O «novo» rosto da Sé
O Terreiro da Sé, inicialmente

baptizado de Terreiro de D. Afonso
Henriques, é uma criação recente,
tendo ficado concluído apenas em

1940, durante o Estado Novo. Antes
disso, para se chegar à Sé, era
necessário percorrer uma rua

estreita onde se podia encontrar,
mesmo em frente à porta da

catedral, a Capela de Nossa Senhora
de Agosto (ou dos Alfaiates). A zona
histórica envolvente sofreu grandes

alterações em meados do século XX.

Texto: Marta Almeida Carvalho

O Porto medieval traduzia-se num conjunto de ruas
e ruelas estreitas que constituíam o coração do burgo.
A zona da Sé, ponto a partir do qual toda a cidade se foi
desenvolvendo, é o maior exemplo desse rendilhado
de artérias, muitas das quais ainda hoje subsistem.
As transformações que conhecemos são recentes e
datam de meados do século XX, nomeadamente a de-
molição de diversos quarteirões de cariz medieval e

de uma série de edifícios fronteiros à catedral portu-
ense para a construção do Terreiro da Sé.

Sé medieval

A década de 1930-1940 marcou profundamente toda
a zona envolvente à Sé Catedral. O majestoso edifício,
no qual terá sido baptizado o Infante D. Henrique (1394)

data do século XII tendo ficado concluído, tal como o
conhecemos hoje, por volta de 1556. O Paço Episco-
pal, um edifício contíguo à velha Sé, foi palco de diver-
sos acontecimentos relevantes nomeadamente os fes-
tejos da boda de D. João I e D. Filipa de Lencastre após
o casamento de ambos no Mosteiro de Leça do Balio.
No Palácio do Bispo funcionaram, entre 1915 e 1957,
os serviços da Câmara Municipal do Porto.

Nas imediações da Monumental Sé Catedral exis-
tia, ainda, uma casa-torre cujas funções eram de re-
presentação do senado ou vereação municipal, consi-
derada como primeira sede do poder autárquico, de-
signada por Torre da Rolaçam (Torre da Relação). A
designação popular de Casa dos 24 deve-se ao facto
de aí se reunirem os 24 representantes dos vários
mesteres (ofícios) da cidade do Porto. O edifício foi
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há-de saber-se que Sua Excelência o chefe do Esta-
do, general Óscar Carmona, será recebido, com sua
comitiva, naquele lugar onde dizem as crónicas ter
havido uma porta da cerca primitiva do velho burgo
portucalense, chamada de Vandoma, mesmo à entra-
da da Calçada que de tal porta herdou o nome. E mais
se diz que nesse ponto receberá o chefe do Estado
das mãos do presidente da Excelentíssima Câmara
Municipal do Porto, que é o ilustre professor doutor
António Augusto Esteves Mendes Corrêa, as chaves
da cidade e estas estão depositadas num cofre de
prata bem bonito e mui pesado, trabalhado ao gosto
do século XII». De seguida, o bispo do Porto (D.
António de Castro Meireles) evocaria os antecesso-
res que fundaram a cidade e «acabada que for a
alocução de Sua Excelência Reverendíssima o se-
nhor bispo do Porto, há-de o Excelentíssimo senhor
presidente da Câmara Municipal dizer algumas pa-
lavras sobre o velho município portucalense, ao jeito
de prólogo ao acto que vai seguir-se, que é o descer-
ramento dum bem lavrado pelourinho que sobre uma
traça do século XVIII se levantou no Terreiro onde
decorre esta função. Quem descobre o monumento é
o venerando chefe do Estado e uma vez arrancadas
as bandeiras que tapam aquele padrão toda a gente
poderá ver e apreciar a perfeição da obra e seu aca-
bamento esmerado, toda ela em bom granito afeiço-
ado. De novo se erguem as vozes das gentis meni-
nas da Mocidade Portuguesa Feminina, desta vez

recentemente reconstruído à luz de uma nova perspec-
tiva arquitectónica e colocado a poucos metros da
Igreja Matriz.

A quase totalidade das construções do local de-
sapareceram para sempre, nomeadamente a antiga
Cadeia do Bispo e alguns arruamentos como o Lar-
go do Açougue e as ruas das Tendas, do Faval e da
Francisca.

Década das grandes transformações

Ao longo de quatro séculos a Sé catedral, que foi
sofrendo sucessivas reformas, acrescentos e remode-
lações, concentra agora uma variedade de estilos como
o barroco e o gótico. Em meados da década de 30, o
Terreiro em frente à igreja matriz não existia. A porta
principal do monumento dava para uma rua estreita
com vários edifícios - Rua do Paço Episcopal - sendo

para entoarem o Hino da Cidade, composição do
maestro Óscar da Silva». Ficava, assim, descrito o
acto inaugural do Terreiro da Sé e do seu pelourinho,
criações do século XX na cidade do Porto.

Capela dos Alfaiates

A Capela dos Alfaiates representa a transição do
estilo arquitectónico tardo-gótico para novas expres-
sões de inspiração flamenga. Nossa Senhora de Agos-
to era padroeira e protectora da Confraria dos Alfaia-
tes e a sua imagem era venerada, no início do século
XVI, num primeiro andar de uma casa junto à Sé, cujo
piso térreo servia de celeiro do cabido. Em 1554,
iniciou-se a construção de uma nova capela frente à
fachada da catedral, em edifício cedido à Confraria
pelo bispo D. Rodrigo Pinheiro. Em 1853, a capela
teve obras de beneficiação, promovidas pela Asso-
ciação dos Alfaiates. Considerada monumento na-
cional em 1927, foi expropriada pela Câmara Mu-
nicipal do Porto em 1935, devido às obras de de-
molição programadas para a abertura do Terreiro da
Sé. Em 1953, foi reedificada no Largo do Actor
Dias, entre as Ruas do Sol e de São Luís, e foram
restaurados, pelo pintor Abel de Moura, os painéis
da Epístola, os quais representam a Anunciação, a
Adoração dos Reis Magos, a Visita de Santa Isabel,
Natividade, Menino Jesus entre os Doutores e a
Fuga para o Egipto. 

que, mesmo em frente à porta principal da Sé se en-
contrava a Capela de Nossa Senhora de Agosto – ou
Capela dos Alfaiates. Aquando do início das obras
para a construção do terreiro, os quarteirões que en-
volviam a Igreja da Sé foram demolidos e a capela foi
desmontada, tendo sido reconstruída, em 1953, no
local onde se encontra actualmente – na Rua do Sol.

O ano de 1940 marcou o ciclo de Comemorações
do Duplo Centenário Nacional (1143 - fundação da
nacionalidade e 1640 a restauração da independência
face a Castela) cuja cerimónia teve início, no Porto, a
7 de Junho, no recém-urbanizado Terreiro da Sé, inici-
almente denominado de Terreiro de D. Afonso Henri-
ques. De Norte a Sul do país comemorar-se-ia a exal-
tação de oitocentos anos de História assinalados por
obras públicas relevantes, padrões e monumentos
evocativos. No Porto, os aspectos mais visíveis des-
tas comemorações, que deixariam marcas até à actu-
alidade, dizem respeito ao arranjo urbanístico envol-
vente da Sé, incluindo o respectivo Terreiro e coloca-
ção do pelourinho, a Calçada de Vandoma e as Esca-
das da Rainha.

Germano Silva fala-nos de um documento sobre o
programa da inauguração, denominado «Relação ou
programa de tudo quanto se vai passar na Calçada de
Vandoma, na Casa do Senado, no Terreiro de D. Afonso
Henriques e na Sé Catedral da Antiga, Muito Nobre,
Sempre Leal e Invicta cidade do Porto, na tarde do dia
7 de Junho, pelas 7 horas e meia.» «Primeiramente,

 Em frente à porta da Sé Catedral encontrava-se a Capela dos Alfaiates

Ce
nt

ro
 Po

rtu
gu

ês
 de

 Fo
to

gr
af

ia
 A

L0
02

57
3

O local onde existia a Rua do Paço Episcopal

A Torre da Relação, popularmente designada como «Casa dos 24», foi a primeira sede do poder autárquico


