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COMISSÃO CIENTÍFICA

O projeto Santos d’Afurada. Arte, Devoção e Comunidade 
surge da colaboração entre o Mestrado em História da 
Arte, Património e Cultura Visual da Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, o CITCEM - Centro 
de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e 
Memória, o Centro Interpretativo do Património da 
Afurada (CIPA), a Câmara Municipal de Vila Nova de 
Gaia e a Paróquia da Afurada. 
Centra-se, este projeto, num conjunto de nove imagens 
de Santos, Via Sacra e um «Cristo Crucificado»  
concebidos por Altino Maia (1911-1988) para a igreja 
paroquial de São Pedro da Afurada, inaugurada em 
1955. Apesar do evidente valor artístico das peças 
criadas por Altino Maia e da sua apoteótica viagem 
até à Afurada, por meio de barcos, os habitantes 
locais não criaram empatia com as mesmas por não 
reconhecerem nelas, à época, uma ligação devocional. 
De nada valeram as explicações do escultor sobre a sua 
obra e o seu entendimento do objeto artístico como 
meio de comunicação de ideais éticos e espirituais. 
Para Altino Maia, «Esculpir e desenhar é criar algo 
que ainda não estava criado, tanto dentro como fora 
da natureza. Não havendo criação não há mensagem 
artística e a Arte ou é mensagem original, ou nada 
será». Apesar das particularidades técnicas do 
escultor, as imagens dos Santos d’Afurada obedecem 
a uma iconografia canónica que permite a sua rápida 
identificação. Esta é visível ao nível da caracterização 
física das figuras e dos atributos que sustentam, que
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proporcionam uma viagem pelas lendas e histórias 
que as distinguem. 
Os Santos concebidos por Altino Maia para a Afurada 
materializam uma corrente escultórica modernista, 
marcada pela qualidade técnica e artística, que não 
foi devidamente compreendida no seu tempo. Talvez 
por isso, e alguns anos depois, as imagens foram 
guardadas nos armários da sacristia da igreja, ficando 
definitivamente arredadas da sua função devocional. 
Os Santos d’Afurada aguardam o tempo de pacificação com 
a comunidade. Enquanto isso, urge tornar as imagens 
públicas, expô-las aos olhos do Mundo, fazendo-as 
cumprir a missão para as quais foram concebidas. E 
talvez depois de muito serem vistas possam conquistar 
o afeto dos fiéis da Afurada e serem consideradas 
dignas de mediar o caminho entre o Aquém e o Além.

Ana Cristina Sousa 
Maria Leonor Botelho

Cátia Oliveira

SÁ,2015:19
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ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

«As margens do Douro serviram, ontem, de 
cenário maravilhoso para uma singular 
e pitoresca manifestação de beleza e de 
fervor religioso. Tarde de sol e de festa a 
compor um ambiente de alegria e de emoção, 
que encheu de calor e entusiasmo a alma e o 
coração dos milhares de pessoas, que viveram 
em toda a sua intensidade o acontecimento.» 

«Jornal de Notícias», 11 de julho de 1955 

#10JUL1995



CITCEM — Centro de Investigação 
Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória
O projeto Os Santos d’Afurada. Arte, Devoção e 
Comunidade é resultado do trabalho conjunto de 
docentes e estudantes do Mestrado em História da Arte, 
Património e Cultura Visual, demonstrando como se 
podem produzir conteúdos de qualidade, de relevância 
e com projeção para a comunidade em contexto de sala 
de aula. Este tipo de projetos coloca os estudantes 
desde muito cedo em contacto com o terreno e as 
suas necessidades e dá-lhes oportunidade de verem 
reconhecidos os produtos da sua investigação e trabalho 
de campo. Experiências da mesma natureza foram já 
reconhecidas pela atribuição dos prémios Projeto de 
Inovação Pedagógica da U. Porto, nas suas edições 
de 2017 (Porto de Virtudes) e 2018 (Imagens que se 
movem: devoção e práticas culturais da Sé do Porto), 
iniciativas que contaram também com o apoio do CITCEM. 
O CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar 
Cultura, Espaço e Memória, enquanto unidade de I&D 
sediada na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, é um espaço de confluência e convívio entre 
diversas gerações de investigadores que exploram 
relações próximas entre várias áreas disciplinares, 
como a História, a Arqueologia, a História de Arte, 
a Museologia, os Estudos Culturais e Literários, a 
Demografia, a Informação e a Comunicação, entre outras. 
Desde a sua origem, em 2007, o CITCEM tem vindo a 
trabalhar em estreita colaboração com entidades 
locais e instituições independentes, implementando
uma forte ligação regional que permitiu catalisar
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parcerias, nacionais e internacionais. Reconhecendo 
estas práticas como de sucesso, o CITCEM associa-se 
a este projeto, que conta também com as parcerias 
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e do 
CIPA – Centro Interpretativo do Património da 
Afurada. Essa articulação deriva também do seu 
comprometimento com a transferência de conhecimento 
entre investigação académica e comunidades locais.
A Afurada é uma comunidade marcadamente piscatória, e 
a sua identidade encontra-se indelevelmente associada 
ao mar e aos seus usos, através de ancestrais economias 
do mar e de sociabilidades que lhe são próprias. As 
práticas devocionais desta comunidade são, pois, 
condicionadas por essa ligação ao mar e, por sua 
vez, suscitam dinâmicas vivenciais distintivas.
Deste modo, o projeto Os Santos d’Afurada. Arte, 
Devoção e Comunidade enquadra-se no plano estratégico 
do CITCEM para o quadriénio 2020-2023, subordinado 
ao tema «Migrações e Permeabilidades», o qual encara 
os oceanos um dos universos de estudo prioritários. 
Disso dá prova o recente vídeo produzido pelo CITCEM 
no âmbito da Mostra de I&D Europeia em Humanidades 
(Fundação Gulbenkian, maio 2021) subordinado ao tema 
«Oceans: Mobilities and Permeabilities». Aí se incluem 
imagens da exposição Afurada: Janela de Identidades, 
patente na plataforma Google Arts and Culture. 
Acrescem a estes motivos o facto de este projeto 
ser coordenado por três investigadoras integradas 
do CITCEM, Ana Cristina Sousa, Cátia Oliveira e 



Maria Leonor Botelho, ativas participantes do Grupo 
de Investigação «Patrimónios Materiais e Imateriais», 
coordenado por Lúcia Rosas. Este Grupo de Investigação 
desenvolve projetos interdisciplinares, focando-se em 
temas ligados às memórias coletivas, à preservação 
e disseminação de patrimónios e à construção de 
identidades. A sua atividade inclui a produção 
de conteúdos digitais, curadoria de exposições, 
participação em processos de classificação patrimonial, 
investigação sobre coleções museológicas, formação 
pré- e pós-graduada nas áreas das artes e do 
património, bem como parcerias com entidades de 
reconhecido mérito internacional, como é o caso da 
profícua parceria com a Google Arts and Culture. 
Estas novas formas de comunicação de ciência, mais 
democráticas e acessíveis ao público em geral 
permitem uma ampla difusão dos conteúdos resultantes 
de processos de investigação académica a uma escala 
tanto local como internacional, premissa confluente 
com os preceitos de produção de uma ciência aberta, 
de e para a comunidade, pelos quais se rege o CITCEM. 

Porto, 7 de junho de 2021
Amélia Polónia

Coordenadora Científica do CITCEM 
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Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia

O Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto vêm ajudar 
a desmistificar e a valorizar um conjunto de 
interpretações que a falta de comunicação de outrora 
não ajudou a aceitar. E, em simultâneo, a compreender 
a visão do artista que, para além dos santos, é 
também o autor das imagens da Via Sacra da igreja 
da Afurada.
Pompa e circunstância rodearam a chegada dos «Novos 
Santos» à Afurada. O rio encheu-se de barcos 
engalanados, nomeadamente traineiras vindas de 
Matosinhos, o porto de pesca por excelência. Assim 
o quis também na organização da procissão; o Estado 
Novo congregou todos os meios para que a festa desse 
nas vistas. As imagens esculpidas por Altino Maia 
foram colocadas em vistosos andores minhotos em 
barcas usadas para descarga de mercadorias no rio 
Douro. E da Ribeira à Afurada, tudo foi deslumbrante.
Mas estava para acontecer um atentado. O povo não 
gostou das imagens. Detestou. Os autores da novidade 
estético-escultural não pensaram que estavam a 
lidar com gente simples, tradicionalista, que de 
arte pouco ou nada entendia. Nunca alguém procurou 
explicar às gentes da Afurada que se tratava de uma 
nova forma de expressar a representação de santos 
ou de outras figuras.
Pecado de quem quis impor a modernidade. Já não 
bastava que tivessem de ser cobaias no estilo da 
nova igreja. A rejeição dos «Novos Santos»  reduz-se
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muito sinteticamente, a uma questão cultural, 
mal estruturada, perante o meio social em que 
foi semeada. Hoje, tudo poderá ser diferente na 
abordagem, no conhecimento, na sabedoria de um povo 
bairrista e defensor das suas tradições.
A Afurada é linda!

Arquiteto Valentim Miranda
Vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia 
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ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

Altino Maia (1911-1988), enquanto estudante 
da Escola de Belas Artes do Porto, estava 
familiarizado com os movimentos artísticos 
da época, o que lhe permitiu desenvolver o 
seu próprio pensamento artístico e estético. 
O escultor encara a arte como um meio de 
comunicação de ideais éticos e espirituais.

#ARTE



A Carta de Porto Santo, apresentada em conferência 
a 25 de abril de 2021, recomenda aos cidadãos que 
seja reforçado «o sentido de pertença à comunidade e 
a coexistência pacífica entre comunidades distintas, 
através da responsabilização de todos pelos patrimónios 
de proximidade, enquanto «bem comum» que importa não 
só conhecer e preservar mas questionar, refletir, 
discutir, aprender a reinterpretar e recontextualizar». 
O projeto Santos d’Afurada. Arte, Devoção e Comunidade 
visou cumprir este desígnio de, pelo questionamento 
do seu sentido de pertença, criar novos afetos e 
sentido de responsabilidade por um dado património 
artístico. 
Partimos das peças produzidas por Altino Maia, 
estudadas com rigor científico ao nível do seu contexto 
de produção (encomenda e criação artística), da sua 
linguagem plástica e iconográfica, bem como do seu 
percurso enquanto objetos devocionais. As imagens dos 
Santos foram produzidas para um lugar específico, a 
igreja da Afurada inaugurada em 1955. Posteriormente, 
o escultor concebeu para o mesmo local uma Via Sacra 
(que ainda se mostra na igreja) e uma imagem de Cristo 
Crucificado. A necessidade de compreensão do processo 
de rejeição/aceitação destas peças artísticas só se 
tornou possível diante do conhecimento da paróquia da 
Afurada e da comunidade que as acolheu e que, perante 
umas, reagiu, e perante outras, naturalmente aceitou. 
A Afurada, enquanto lugar e enquanto comunidade,
assume-se como uma entidade dotada de características

AFURADA ENQUANTO IDENTIDADE E SÍTIO 
PATRIMONIAL
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que lhe são muito particulares. Entendemos como 
comunidade «todo o grupo que partilha características 
culturais e sociais, interesses e uma aparente 
continuidade ao longo do tempo, distinguindo-se 
assim doutros grupos». 
A Afurada, como comunidade mareante que é, tem uma 
identidade própria marcada pela devoção e por uma 
vincada relação com o território. Esta ocupação é 
marcada pela implantação dos edifícios religiosos que, 
sucedendo-se uns aos outros, ditaram os diferentes 
ritmos de ocupação do lugar. A atual igreja paroquial 
da Afurada, edificada na área norte da freguesia, 
surge da tomada de consciência de que a capela 
que existia na Praceta de São Pedro não tinha já 
capacidade para acolher uma comunidade devota e com 
uma dimensão já considerável. A construção de uma 
nova igreja paroquial, que se projeta para outra área 
da freguesia, irá seguramente alterar as dinâmicas 
da própria comunidade e as suas relações diárias 
e emotivas com o território. Só o entendimento 
destes circunstancialismos nos permitem refletir e 
recontextualizar a herança patrimonial, material e 
imaterial da Afurada enquanto lugar e comunidade. 

Maria Leonor Botelho

Carta de Porto Santo, 2021

Carta de Nara+20, 2014 
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ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

#DEVOÇÃO
A comunidade piscatória da Afurada manifesta 
uma grande devoção a São Pedro, o seu santo 
padroeiro, invocando-O nos momentos de maior 
aflição e dedicando-Lhe vários dias de festejos 
nos finais do mês de junho. O fervor religioso, 
vivenciado e exteriorizado pela população da 
Afurada, constitui uma das expressões culturais 
e identitárias deste lugar.



A verdadeira Arte é de natureza não sentimental ou 
psicológica, mas ontológica e cosmológica. É uma 
síntese do tempo, de um movimento e projeta-nos para 
cima da linha do horizonte visual da realidade. Nela, 
o imediato terá de ser sempre um sinal de uma presença 
que não vislumbramos totalmente e constituir-se 
porta e ponte para o mistério. Aparentemente mudas 
e estáticas, as obras de arte são expressão do homem 
e lugar de contínua revelação.Também a Arte Sacra se 
insere nesta trajetória, sendo linguagem universal 
do homem e do sagrado. Quanto ao Artista, ele é, 
quase sempre, um «ventre» fecundo capaz de gerar o 
novo, o bom, o belo, o diferente, o humano bom e o 
divino excelente, misturadamente.
No caso concreto do Escultor Altino Maia, de quem são 
estes Santos, a linguagem das formas e das figuras 
tornou-se como que um «universo eloquente» capaz de 
nos tornar prisioneiros da beleza! É verdade que em 
nenhuma escultura se atinge a plenitude, uma vez que 
toda e qualquer imagem é  sempre o sinal do limite 
da nossa perfeição, mas as esculturas sacras são, 
também e indubitavelmente, um espaço de contínuo 
desvendamento de Deus e do Homem. E isto basta!
Desejo que esta Exposição, sendo embora muda e 
estática, possa constituir-se como referência sacral, 
traga enlevo e admiração a quem visita o espaço, 
fecunde de sagrado os crentes e a todos ajude a 
passar do belo contemplado ao belo vivido!

Pe. Almiro Mendes 
Pároco da paróquia de São Pedro da Afurada 
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Em 1955, o escultor Altino Maia concebeu nove imagens 
de vulto destinadas à nova igreja da Afurada, 
inaugurada a 10 de julho desse ano. Na sequência desta 
encomenda, o artista executou ainda um Crucifixo para 
a parede fundeira da capela-mor e, no ano seguinte, 
os catorze relevos da Via Sacra, expostos desde então 
na parede norte da igreja. 
A qualidade e originalidade da obra de Altino Maia 
resultam da relação complementar e construtiva entre 
a sua primeira aprendizagem em contexto oficinal, 
na oficina dos Sá da Maia, o modernismo conceptual 
adquirido pela sua formação em Escultura e as várias 
viagens e contactos que estabeleceu com outros autores 
de referência, que lhe proporcionaram um outro olhar 
sobre o objeto artístico.
As nove esculturas fizeram a travessia do Douro com 
solenidade e aparato. A procissão fluvial abriu com 
um majestoso cisne de proporções extraordinárias, 
sendo acompanhada do cais da Ribeira até à Praceta 
de São Pedro por inúmeras embarcações de pescadores. 
As notícias da imprensa, os registos fotográficos e 
fílmicos recolhidos à época testemunham o entusiasmo 
e fervor religioso vivido, nesse dia, pelos «milhares 
de pessoas» que ocorreram às duas margens.
Esculpidas em madeira e revestidas por uma camada 
singela de policromia, de cores suaves, mas 
canónicas, as imagens de Altino podem facilmente 
ser identificadas através dos seus atributos. Os 
Santos exibem objetos diretamente relacionados com o 

ALTINO MAIA E A LINGUAGEM DOS 
SANTOS D’AFURADA
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martírio /missão /lendas geradas em torno das «Passio» 
ou histórias das Suas vidas — cordeiro, bandeja com os 
olhos, chaves, livro, coração flamejante, rosário… —, 
que a tradição convencionou e assumiu como símbolos 
da Sua santidade. 
Não sendo possível apurar as razões que explicaram a 
escolha destes nove santos em particular, estas podem 
ser aferidas à luz da popularidade e difusão destes 
cultos ao tempo em que as obras foram concebidas. A 
devoção ao Sagrado Coração de Jesus, cuja iconografia 
proporciona a imediata compreensão visual entre a 
forma e o Amor de Cristo pela Humanidade, conheceu 
um novo fervor a partir de finais do século XIX, com 
a Sua consagração ao Mundo pelo Papa Leão XIII. 
O conjunto reúne os três santos populares amplamente 
cultuados em território português: São Pedro,o 
patrono da Afurada e São João Batista, padroeiro 
da freguesia fronteira, São João da Foz do Douro, 
invocações congruentes com o perfil piscatório destas 
duas comunidades; Santo António, a enraizada devoção 
ao português Fernando Martins de Bulhões (1195-1231), 
que conhece um novo impulso no contexto da política 
nacionalista do Estado Novo e que se materializou 
com a chegada da Sua relíquia a Lisboa, em 1968, 
oferecida por Pádua. No mesmo registo, a escolha de 
Nossa Senhora de Fátima pode também ser justificada 
pelo contexto epocal, estando o seu culto em franca 
expansão quando a paróquia foi criada. As imagens 
de Santa Ana Mestra e São José estreitam os valores



de Família, sendo entendidos pela Igreja e pelos 
fiéis como modelos de mãe e avó, marido e pai. Santa 
Ana ensina Maria a ler, iconografia muito difundida 
desde a Idade Média, e São José sustenta o Menino no 
colo, sendo os dias dos Avós e do Pai comemorados nas 
Suas Festas litúrgicas: 26 de julho e 19 de março, 
respetivamente. 
Por último, duas Virgens mártires, modelos de pureza 
e de fé, as mais ilustres do rebanho de Deus: Santa 
Luzia, protetora das doenças dos olhos e Santa Inês, 
exemplo feminino do cordeiro imolado e sacrificado 
a Deus, à semelhança de Cristo morto na Cruz. 
Estes critérios históricos, cultuais e iconográficos 
serviram de base à disposição das imagens na Exposição 
Santos d’Afurada. Arte, Devoção e Comunidade exibida 
no CIPA em 2021.
Importa considerar, no entanto, um facto que se prende 
com a encomenda. As imagens de São João Baptista e 
Santa Inês constituíram uma homenagem da Comissão 
da Construção da igreja ao comandante João Pais e 
sua esposa Inês, chefe do Departamento Marítimo dos 
Portos do Douro e Leixões, Presidente da Casa dos 
Pescadores do Porto e amigo pessoal do Padre Joaquim 
de Araújo. Figura incontornável no desenvolvimento da 
Afurada, João Pais conseguiu o local para a instalação 
da igreja e indicou o arquiteto Carlos Ramos para 
a execução do projeto, que o fez gratuitamente. 
Pelos serviços prestados à comunidade, o comandante 
foi condecorado pelo Bispo do Porto como Cavaleiro
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Comendador da Ordem de S. Silvestre, a pedido do Padre 
Joaquim. Os Santos João e Inês são, neste sentido, 
onomásticos deste casal de beneméritos, o que pode 
explicar a escolha das duas iconografias, prática 
profundamente enraizada na história do Cristianismo 
e vigente até à atualidade.
Colocadas nos nichos da parede sul da igreja, as 
imagens de Altino Maia suscitaram, de imediato, 
descontentamento e desconforto. Distanciando-se em 
termos plásticos e estéticos das imagens tradicionais, 
foram rejeitadas pela comunidade que cedo lhes atribuiu 
epítetos depreciativos como de «Santos Pretos» ou 
«Santos das Rodilhas». Apesar do escultor defender 
o carácter individual e livre do ato criador e este 
como espelho da conceção artística do autor, certo 
é que as imagens foram apeadas e enclausuradas em 
armários da sacristia após a saída do Padre Joaquim 
Araújo, o defensor e protetor destas esculturas 
durante quatro décadas.  As peças criaram, assim, 
uma brecha entre o conceito de obra de arte e a 
imagem escultórica enquanto agente de devoção, que 
obriga necessariamente a uma reflexão e diálogo. Para 
os fiéis, mais do que uma representação ou objeto 
artístico, as imagens refletem a presença do sagrado 
e constituem-se como um caminho para Deus e para os 
Santos, tornando «visível o invisível», nas palavras 
de Jean-Claude Schmitt.

Ana Cristina Sousa
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ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

#COMUNIDADE
A comunidade afuradense caracteriza-se pela 
personalidade forte e por um sentimento 
religioso vigorosamente enraizado. Empenhados 
em perpetuar as tradições, aqueles que habitam 
na Afurada fazem do bordão «Afurada é linda!» 
um mote identitário que se transmite de geração 
em geração.



Escrever sobre a Afurada, é escrever sobre gente que 
adoptou esta praia, a tornou uma casa, um abrigo, um 
modo de vida. A gente da Afurada vive intensamente o 
lugar, sente os recantos contidos, forrados a azulejo 
para logo a seguir se expandir para a vastidão do 
estuário e do Mar. Nestas duas ou três ruas onde 
se apinham casas que emergem da neblina, como Raul 
Brandão descreveu, fica um dos poucos Lugares onde 
ainda se sente a existência de uma comunidade na sua 
real aceção. As ruas continuam a ser espaços vivos, 
de convívio e de amizade alicerçada pela vida do Mar, 
que só eles conhecem. A vida do Mar não é apenas a 
dos pescadores, mas também de quem deixam em terra 
com o Credo na boca, e que, assim, são também do Mar. 
O manto invisível que os protege e lhes dá a Força 
para continuar a enfrentar as vagas onde muitos irmãos 
já se perderam, provém das imagens que transportam 
no seu mais íntimo imaginário. Faces celestiais e 
rosadas que esboçam um sorriso de bondade, que mesmo 
no mais escuro dos nevoeiros, os transportam para o 
seu lugar de recolhimento e paz, qual porto seguro, 
onde comungam desde crianças. Esta fé inabalável, 
tem uma imagem, uma cor, que perdura neles com a 
mesma tenacidade com que se agarram aos andores que 
carregam num dia de sol inclemente, como se afirmassem, 
estamos juntos para Sempre.
É neste contexto que surge o Centro Interpretativo do 
Património da Afurada, um lugar onde se procura que 
as vivências e memórias não se percam nas dinâmicas

O CIPA E A COMUNIDADE
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da sociedade que segue o caminho da homogeneização. 
Procura-se que aqui haja um lugar de encontro onde 
se contam e perpetuam lendas, onde a comunidade se 
reveja nos objetos dos avós sem perder o olhar no 
futuro. Aqui entra também a necessidade de refletir 
sobre a incrível história dos Santos de Altino Maia, 
uma história de que não se fala e assume o estatuto 
de lenda, «os Santos Pretos» dizem-me baixinho. Desde 
o dia de festa quando chegaram em barcos engalanados, 
até ao dia que foram para a sacristia, escondidos, 
passaram anos na igreja por respeito a uma figura da 
terra, mas, assim que a maré esteve de feição, as 
faces celestiais e rosadas do imaginário coletivo 
voltaram às mísulas pela mão do povo. É uma história 
que só poderia acontecer na Afurada, onde a força 
da comunidade prevalece em cada um, contornando 
conceitos que noutros locais seriam inquestionáveis. 
Mais de meio século depois vão voltar à luz do dia. 
Agora que já fazem parte da história da terra, já 
podem entrar nos corações dos Afuradenses.

Arquiteto Francisco Saraiava
Coordenador do Centro Interpretativo 

do Património da Afurada



ENQUADRAMENTO SOCIAL DAS IMAGENS

As imagens de Altino Maia chegam à Afurada no ano 
de 1955, época em que a comunidade atravessava um 
processo evolutivo iniciado havia três anos, com a 
criação da Paróquia e da Freguesia Civil. 
Pina Cabral retrata uma Afurada na década de 50, de 
ruas confusas, mas repletas de sociabilidade, de uma 
agitada movimentação de camisas em xadrez no porto 
de pesca e nos encontros da «bisca». Das mulheres, 
gestoras da vida familiar, destaca os padrões dos 
aventais à cintura e o pregão que acompanha a canastra. 
Uma comunidade sujeita à irregularidade da atividade 
piscatória, onde a escolaridade não era uma prioridade 
(o que resultava num elevado número de analfabetos) 
e a salubridade um bem não adquirido.  
A riqueza das peças de arte sacra que compõem a 
exposição Os Santos d’Afurada. Arte, Devoção e 
Comunidade não reside apenas na sua análise artística, 
mas, acima de tudo, na valorização do seu contexto 
e da memória coletiva que exaltam.
A Afurada demonstra, desde o século XIX, uma elevada 
adesão e participação nas suas práticas devocionais. 
A dor e o luto marcavam o quotidiano da pequena 
comunidade e respetivas cerimónias religiosas, 
visualmente assinaladas pelo negro do trajar e 
pelas expressões de dor das mulheres que nelas 
participavam.  A tensão criada pelas novas imagens 
da igreja projetada por Carlos Ramos, não se refletiu 
no abandono das práticas religiosas, mas sim no
desconforto diário de 44 anos, culminando na sua
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retirada até à atualidade. Ao nos reposicionarmos 
socialmente, o contexto local impele a um entendimento 
imediato do Mundo e de Deus. A não identificação com 
as imagens de Altino Maia residirá essencialmente 
no demorado e necessariamente informado processo de 
compreensão artística, que não foi trabalhado com 
os agentes locais. 
Atualmente, o impacto crescente do património na 
sociedade, na valorização da identidade local e 
consequentemente das práticas coletivas, possibilita 
expor as imagens de Altino Maia num processo de 
diálogo com a comunidade, que não sendo meramente 
informativo, mas interpretativo, proporciona um 
momento de reflexão e autoconhecimento coletivo. 

Cátia Oliveira
Bolsa FCT SFRH/BD/144549/2019 

AMARO, 2015: 118

CWOSTA, 2003: 149
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ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

#CATÁLOGO
«Esculpir e desenhar é criar algo que ainda 
não estava criado, tanto dentro como fora da 
natureza. Não havendo criação não há mensagem 
artística, e a Arte ou é uma mensagem original, 
ou nada será.»

Altino Maia, 1952



Altino Maia nasceu a 29 de janeiro de 1911, na povoação 
de Cidadelha, no concelho da Maia. Ainda criança 
ingressou como aprendiz no ofício de carpintaria e, 
aos 16 anos de idade, na oficina dos Sá, pertencente 
a tios santeiros. Já versado no trato da madeira 
e no manuseamento de ferramentas inerentes a esta 
matéria, Maia aprendeu o ofício de imaginário. A 
iniciação nesta oficina viria a influenciar a sua futura 
prática escultórica, já que o método de trabalho 
empregado no local, o talhe direto, privilegiava 
a espontaneidade e o desenvolvimento de um gosto 
individual, em oposição à reprodução de imagens de 
modo mecânico e impessoal.  
Após trabalhar noutras oficinas do ramo nas cidades 
de Braga e Porto, nos finais dos anos 1930, Maia 
passou a laborar nas oficinas do jornal portuense «O 
Primeiro de Janeiro», no qual publicou não somente 
ilustrações, mas também textos sobre arte nacional e 
forânea. Em novembro de 1939 iniciou o seu percurso 
na Escola Superior de Belas Artes do Porto, vindo a  
a concluir o Curso Superior de Escultura na década 
de 1950, com a classificação máxima de 20 valores. 
Enquanto estudante, o artista foi bolseiro do 
Instituto de Alta Cultura, tendo frequentado, em 
Sevilha, a Escola Superior de Belas Artes Santa 
Isabel da Hungria, onde adquiriu conhecimentos da 
policromia. Desenvolveu ainda atividade artística 
em oficinas de imaginária em Valladolid e Santiago 
de Compostela. Além disso, foi também bolseiro da

ALTINO MAIA
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Fundação Calouste Gulbekian, o que lhe proporcionou 
uma viagem por diversos países da Europa e o contacto 
com outras realidades culturais. Altino esteve em 
Angola nos finais da década de 1950, onde permaneceu 
por algum tempo, regressando nos inícios de 1970. 
Apesar da madeira ter sido a matéria predileta para a 
sua produção escultórica, preferencialmente Cedro do 
Brasil, também denomidado Cedro Cetim ou Cedro Rosa, 
Maia trabalhou igualmente com o betão e o granito 
e aventurou-se também pelo desenho e xilogravura. 
Sua obra tanto de cariz profano quanto religioso 
revela um desembaraço e uma forma de esculpir muito 
próprios, fruto de uma visão vanguardista que desafia 
o observador e diferencia o artista de escultores 
figurativos contemporâneos. Não obstante a mestria do 
artista, a modernidade que este impunha ao pensar e 
criar imagens sacras desafiavam o gosto comum e tornou 
difícil a aceitação das suas imagens na Afurada.
Deixando para trás uma vasta produção artística, 
falecendo aos 77 anos de idade, a 25 de junho de 1988, 
na residência em São Mamede do Coronado. Hoje a sua 
obra encontra-se distribuída por várias localidades 
do centro e norte do país, destacando-se os acervos 
da Câmara Municipal da Maia, Mosteiro de Singeverga 
e o Colégio de Lamego.

Veronica Hornyansky

SÁ, 2015: 15-18



LOCALIZAÇÃO
Igreja Paroquial 
de São Pedro da 
Afurada
FUNÇÃO 
Devocional
CRONOLOGIA
1955
MATERIAIS
Madeira [Cedro do 
Brasil] 
TÉCNICAS
Madeira entalhada 
e policromada
DIMENSÕES[M]
1.05x30x25  
PESO
16,6 kg

SÃO
PEDRO
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A escultura de São Pedro 
de Altino Maia segue uma 
representação tradicional 
e é, dentro deste conjunto 
escultórico, uma das 
que permanece mais fiel 
à iconografia do Santo, 
sendo de fácil leitura e 
perceção. 
Pedro nasceu na Betsaida, 
uma comunidade piscatória 
localizada nas margens 
do lago de Genesaré, na 
Galileia, no século I 
a. C. É filho de Jonas e 
irmão do também Apóstolo 
André. Durante a idade 
adulta estabeleceu-se 
em Cafarnaum onde se 
dedicou, em sociedade 
com o irmão, ao ofício 
de pescador. Pedro é uma 
figura emblemática do Novo 
Testamento, muito humano, 
e que conquistou, por 
isso, uma ampla empatia 
entre os fiéis. Possui 
um temperamento forte e 
é conhecido por ser um 
homem robusto, por vezes 
rude e até impulsivo, mas 

muito humilde e de poucos 
estudos. Terá morrido 
entre os anos de 64 e 68 
d. C., em Roma, durante o 
governo do Imperador Nero, 
tendo sido crucificado de 
cabeça para baixo, por 
vontade própria, de acordo 
com a tradição.
As chaves constituem o 
seu principal atributo. 
Por vezes detém uma de 
ouro e outra de prata, que 
simbolizam o céu e a terra, 
o absolver e o excomungar, 
respetivamente. Podemos 
ver ainda associada uma 
terceira chave, símbolo 
do inferno, completando 
assim o triplo poder sacro 
do apóstolo. A São Pedro 
associam-se ainda outros 
atributos, como a veste 
azul, símbolo da glória de 
Deus, e o manto vermelho, 
símbolo do martírio. O 
livro é também associado a 
São Pedro, representando a
sua ligação à missão 
evangelizadora. 
A Cátedra é outro atributo
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recorrentemente associado 
à sua imagem, na qual 
reside, em última 
instância, o poder do 
Vaticano. Por fim, podemos 
mencionar também a Mitra 
Papal, por ter sido o 
primeiro bispo de Roma.  
Na imagem de Altino 
reconhecemos a posição 
ereta e robusta do 
santo, a barba volumosa 
e a calvície que lhe são 
características. Apresenta 
uma certa sobriedade e o 
olhar é vazio e distante. 
Na mão direita segura 
as duas chaves do céu 
e é ainda percetível a 
utilização da cor azul nas 
vestes. O tratamento do 
material é bastante cru, 
deixando a descoberto a 
ação da goiva na madeira, 
as arestas vincadas, 
delineando bem os planos. 
O aspeto «inacabado», 
aliado à espontaneidade 
do corte conferido pela 
técnica do talhe direto 
e apressado, permite que 

essas particularidades da 
madeira sobressaiam.

Bruna Remelgado 
Catarina Dias

ARAÚJO, 1992: 110
JO 1, 42-44

KIRSCH, 1913
RÉAU, 1998, T2, vol 5, 43-69

VORÁGINE, 1996:  vol1, 175-179



LOCALIZAÇÃO
Igreja Paroquial 
de São Pedro da 
Afurada
FUNÇÃO 
Devocional
CRONOLOGIA
1955
MATERIAIS
Madeira [Cedro do 
Brasil] 
TÉCNICAS
Madeira entalhada 
e policromada
DIMENSÕES[M]
1,04x30x25  
PESO
14,4 kg

NOSSA
SENHORA 
DE 
FÁTIMA
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A imagem de Nossa Senhora 
de Fátima segue, em termos 
iconográficos, o modelo 
disseminado no século XX, 
após o ciclo das aparições 
da Cova da Iria, em 1917. 
Respeita o relato dos 
três pastorinhos, que 
descreveram a visão de 
uma Senhora mais brilhante 
que o sol, vestida de 
branco, suspensa acima de 
uma azinheira. 
A imagem de Altino Maia 
obedece à iconografia 
convencional da Virgem 
sem o Menino, em oração:  
Nossa Senhora apresenta-
-se de pé e descalça 
sobre uma nuvem, nimbada, 
veste uma túnica pregueada 
cingida à cintura, um 
manto sobre a cabeça que 
se estende até aos pés, 
as mãos unidas no peito 
e um rosário suspenso no 
braço direito. 
A Igreja Católica demorou 
algum tempo a reconhecer 
o fenómeno. Contudo, o 
impacto das aparições 
de 1917, em particular 
a de outubro e o Milagre 
do Sol que então terá 
ocorrido, testemunhado por 
cerca de 70 mil pessoas, 

garantiram o crescimento 
desta devoção. Em meados 
do século XX, o Papa Pio 
XII confirma a aclamação de 
Nossa Senhora de Fátima 
como Rainha de Portugal 
e do Mundo, passando 
a imagem da Virgem a 
ser representada com 
uma coroa. No decurso 
do século XX, Fátima 
converte-se, assim, no 
mais importante santuário 
mariano português e um 
dos mais importantes 
destinos de peregrinação e 
romagem  de toda a Europa. 
No lugar da aparição foi 
construída uma capelinha 
no cumprimento de uma 
das vontades da Senhora. 
A basílica e espaços 





43

envolventes  começaram a 
ser construídos em 1928, 
impactando a paisagem  e 
monumentalizando o espaço, 
que passa a ser designado 
como Fátima.
A devoção a Nossa Senhora 
de Fátima rapidamente se 
estendeu a todo o país, 
sendo muitos os altares 
que se ergueram dedicados 
a esta nova invocação 
ou substituindo alguns 
pré-existentes dedicados 
a outros cultos. Este 
fenómeno justifica a 
inclusão desta imagem 
entre o conjunto de peças 
concebidas para a nova 
igreja da paróquia da 
Afurada (criada em 1952), 
inaugurada em 1955. 
A imagem de Nossa Senhora 
de Fátima do escultor 
Altino Maia congrega, 
neste sentido, a iconografia 
tradicional desta 
invocação com uma plástica 
própria do modernismo do 
século XX.  Ao contrário 
dos contornos suaves e 
delicados da imagem de 
Nossa Senhora de Fátima, 
criada pelo santeiro José 
Ferreira Thedim (1920) 
e que se conserva na 

Capelinha das Aparições, 
a escultura de Maia exibe 
as marcas da goiva na 
madeira e caracteriza-se 
pela rigidez das formas 
cúbicas, evidenciando 
uma expressão contida e 
marcada pela ausência de 
detalhes e do gesto. 

Hélia Luís Gama
Ricardo Rodrigues



LOCALIZAÇÃO
Igreja Paroquial 
de São Pedro da 
Afurada
FUNÇÃO 
Devocional
CRONOLOGIA
1955
MATERIAIS
Madeira [Cedro do 
Brasil] 
TÉCNICAS
Madeira entalhada 
e policromada
DIMENSÕES[M]
1,05x30x25 
PESO
16,3 kg

SÃO
JOSÉ
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E n q u a n t o  i m a g e m 
devocional, São José 
é o santo padroeiro 
dos trabalhadores, dos 
carpinteiros, da boa morte 
e Pai da Igreja Universal.  
A sua Festa Litúrgica 
realiza-se a 19 de março, 
atualmente comemorada como 
o Dia do Pai. As fontes 
apócrifas apresentam-
no como descendente da 

Casa do Rei David, sendo 
descrito como um homem 
justo e bondoso. Aos olhos 
da Igreja e dos devotos 
São José converte-se num 
modelo de marido e pai, 
que garante a proteção 
e as necessidades da 
sua família por meio do 
exercício do seu trabalho 
como carpinteiro.
Parte integrante da 
Sagrada Família, assumindo 
uma grande importância 
na historiografia cristã, 
as conceções ideológica 
e iconográfica do santo 
evoluem ao longo do tempo: 
como um ancião de cabelo 
grisalho e longas barbas, 
representado num plano 
mais secundário, até aos 
finais da Idade Média; como 
um homem de cerca de 40 

anos a partir do século 
XVI, exaltando-se o seu 
papel de «pai adotivo» 
do Salvador do Mundo e 
protetor da Família. Neste 
sentido, a sua iconografia 
conquista autonomia, 
sendo frequentemente 
representado com o Menino 
ao colo e a segurar a 
vara florida, o seu 
principal atributo de 
identificação. Pode ainda 
ser representado com os 
instrumentos do seu ofício 
de carpinteiro, um cajado 
e com um livro na mão, 
símbolo do cumprimento da 
profecia messiânica.

-
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O São José de Altino 
Maia segue os traços 
característicos da 
linguagem vanguardista, 
sendo a peça dominada por 
volumes e linhas simples 
que a diferencia das 
representações habituais. 
No entanto, é de salientar 
que, independentemente 
da estética selecionada, 
o Santo é facilmente 
identificável pelos 
atributos que lhe estão 
associados. 
Na imagem, São José é 
representado em posição 
frontal, trajando vestes 
humildes, compostas 
por túnica e capa que 
deixam apenas visíveis 
os seus pés descalços. É 
representado como um homem 
de meia-idade que carrega 
o Menino nos seus braços, 
reafirmando o seu papel 
na educação de Jesus bem 
como a essência do amor 
paternal. Neste sentido, 
Altino Maia partiu da 
iconografia convencional 
e canónica do Santo à qual 
aplica uma plástica muito 
própria. 

Daniela Fatela Geraldes  
Diana Neves

ÁVILA, 2016: 6-11 
CANTERO, 2013: 57-76

MONTENEGRO, 2014: 36-93
SÁ, 2015: 13



LOCALIZAÇÃO
Igreja Paroquial 
de São Pedro da 
Afurada
FUNÇÃO 
Devocional
CRONOLOGIA
1955
MATERIAIS
Madeira [Cedro do 
Brasil] 
TÉCNICAS
Madeira entalhada 
e policromada
DIMENSÕES[M]
1,04x30x25  
PESO
17,9 kg

SANTA
LUZIA
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Luzia vem de Lúcia que 
deriva de lux (=luz), 
em latim. O nome está 
diretamente ligado a dois 
significados: luz e caminho 
da luz.  A Luz é entendida 
como uma metáfora de 
Luzia. Tal como a luz 
segue sempre o caminho 
reto, sem sinuosidades, 
também Santa Luzia teve 
uma conduta de vida sem a 
menor corrupção, sendo por 
isso associada à pureza, 
à virgindade e à plena 
disposição para servir a 
Deus. Lúcia também pode 
significar caminho de luz, 
de Lucis via,  e aludir, 
por isso, à Via Lucis ou 
Caminho da Luz, uma oração 
complementar à da Via 
sacra. Pelo seu nome, é 
invocada contra as doenças 
dos olhos.
Luzia nasceu na cidade 
italiana de Siracusa, no 
seio de uma família nobre 
e cristã. Muito jovem foi 
destinada a casar com 
um pagão, mas a virgem 
decidira consagrar a 
sua virgindade a Deus. 
A doença da mãe levou-as 
em peregrinação até ao 
túmulo de Santa Águeda e 

aí, depois de adormecer, 
Luzia sonha com Águeda 
que lhe concede a cura de 
Eutíquia. Por essa razão, 
rogou à mãe autorização 
para doar os seus bens 
aos pobres, incluindo o 
dote de casamento. O jovem 
a quem Luzia havia sido 
prometida em casamento 
descobre essa vontade 
e, furioso, denuncia-a, 
acusando-a de ser cristã. 
Luzia sofreu diversos 
suplícios, mas nenhum a 
afetou, acabando por ser 
decapitada. Permanecendo 
sempre imóvel no local 
do seu martírio, só se 
entregou à morte depois 
de receber a comunhão. 
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Até finais da Idade Média, 
Santa Luzia apresenta como 
principais atributos a 
coroa e a palma, símbolos 
do triunfo sobre a morte, 
da paz e vida eterna. Em 
algumas imagens, carrega 
uma lamparina nas mãos, 
como atributo daquela que 
ilumina o caminho. Mais 
raramente, Luzia também 
pode ser representada com 
uma espada na mão ou cravada 
no pescoço, elemento que 
alude diretamente ao seu 
martírio. No entanto, a 
partir desse período, 
a santa é quase sempre 
representada com o seu 
principal atributo: a 
bandeja com dois olhos, 
tal como a representou 
Altino Maia. 
Na escultura da Afurada 
distinguem-se as linhas 
retas, formas simples e 
cores suaves, diferentes 
das habituais imagens de 
santos com ornamentações 
luxuosas e cores fortes. 
A Luzia de Altino não 
revela qualquer traço 
de expressão no rosto e 
apresenta um talhe singelo 
e geometrizado. Veste um 
manto avermelhado por cima 

da túnica azul, apresenta 
cabelo de tamanho mediano 
e exibe uma coroa de flores 
na cabeça, em tons de 
amarelo, vermelho e azul, 
em harmonia com a auréola. 
Com as mãos segura uma 
bandeja redonda com duas 
esferas alusivas aos 
seus olhos supostamente 
arrancados, constituindo 
esta o seu principal 
atributo. 

Ana Carolina Resende

VORÁGINE, 1996: 43
MUELA, 2011: 292-294



LOCALIZAÇÃO
Igreja Paroquial 
de São Pedro da 
Afurada
FUNÇÃO 
Devocional
CRONOLOGIA
1955
MATERIAIS
Madeira [Cedro 
do Brasil] 
TÉCNICAS
Madeira entalhada 
e policromada
DIMENSÕES[M]
1,05x30x25 
PESO
20,8 kg

SANTA
INÊS
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O nome de Santa Inês 
provém do grego Agnés, 
que significa casta e pura. 
Inês, ao consagrar a sua 
pureza a Deus, tornou-se 
a personificação feminina 
do cordeiro de Deus, o 
Agnus Dei.
O episódio do martírio 
de Santa Inês é o mais 
representativo da sua 
vida, reunindo todos 
os elementos que farão 
parte da sua iconografia, 
diretamente associados à 
sua devoção e castidade. 
A lenda alimentou a 
imagem da virgem mártir 
em oração, associando-lhe 
dois atributos principais: 
a palma do martírio e 
o cordeiro branco. A 
palma, símbolo da vitória 
sobre o pecado e a morte, 
reflete a fé inabalável da 
jovem condenada pela sua 
profunda devoção a Deus. 
O cordeiro branco alude 
ao episódio da sua lenda, 
que narra a aparição da 
jovem virgem junto do seu 
túmulo, oito dias após o 
seu martírio, acompanhada 
por um cordeiro branco. 
Altino Maia concebeu uma 
imagem concordante com a 

iconografia tradicional da 
santa. Ainda que o artista 
utilize uma linguagem 
estética e formal de 
gosto modernista, que 
questiona os padrões 
religiosos mais comuns, 
o material e a técnica que 
utiliza marcam e exaltam 
as características, 
expressões e atributos 
próprios de Santa Inês.
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Este formato artístico 
é proporcionado pela 
geometrização das formas 
e volumes, bem como pela 
simplificação e estilização 
da anatomia que se reduz 
ao essencial, sendo 
predominantes as linhas 
retas, o que dificulta a 
identificação do principal 
atributo – o cordeiro.  
A sua composição formal 
é muito valorizada pelo 
trabalho de talhe da 
madeira, processo de corte 
e esbatimento do material 
proporcionado pelas marcas 
das goivas onde, através 
das mesmas, são produzidos 
efeitos estético-formais 
que compõem toda a peça.  
Santa Inês é representada 
como uma mulher jovem e 
bela, com vestes pintadas 
de verde e amarelo, cores 
atualmente esbatidas, mas 
correspondentes à sua 
iconografia tradicional. 
Olha docemente para o 
Cordeiro de Deus, Aquele 
que tira o pecado do 
Mundo, segurando-o sobre 
o seu colo. O cordeiro tem 
as costas voltadas para o 
observador, o que oculta 
a sua imagem. A palma 

do martírio que a santa 
ostenta na mão direita, 
é exibida, no entanto, 
a todos de forma clara, 
confirmando o quanto Inês 
era querida por Deus. 

Aida Coelho 
Inês Pinho 

VORÁGINE,1996: vol 1, 116-120
REAU,2001: T2, vol 4, 109-115
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Considerado o último dos 
profetas do povo de Israel 
e o primeiro dos mártires, 
São João Batista é alvo de 
uma especial consideração, 
por lhe ter sido atribuído 
o papel de preparar o 
caminho de Cristo. Nas 
palavras do Evangelista 
Mateus: «Eis que envio 
o meu mensageiro diante 
de ti, para te preparar 
o caminho» (Mt 11, 10), 
convertendo-se, assim, 
no Precursor. Filho de 
Zacarias e Isabel, prima 
de Maria, inclui-se entre 
os nascimentos milagrosos 
relatados na Bíblia, por 
ser filho de pais de idade 
avançada. Retirou-se muito 
jovem para o deserto da 
Judeia para viver uma vida 
de penitência, pregando 
a vinda do Messias e 
batizando Cristo no 
rio Jordão. Patrono dos 
alfaiates, dos produtores 
de cintos, dos cardadores 
de lã e dos talhantes, é  
santo Curador de várias 
doenças associadas à sua 
morte por decapitação, 
como enxaquecas, dores de 
garganta e até do coração.
Na escultura de Altino 

Maia, São João está 
representado com nimbo e 
uma cruz. Veste túnica 
curta de pele de camelo 
presa na cintura por um 
cinto de couro, tal como 
o descreve São Mateus (Mt 
3, 4-7). As marcas da 
vida no deserto refletem-
se na sua iconografia, 

evidenciando um rosto 
moreno da exposição 
ao sol, cabelo e barba 
crescidos e excessiva 
magreza explicada pela 
fome.

-
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Apresenta-se descalço, à 
imagem do eremita, aquele 
que escolhe uma vida de 
isolamento e santidade. 
O gesto difere da sua 
representação mais comum, 
pois não aponta para o 
céu, antes criando um 
gesto de bênção. 
Os atributos reforçam a 
imagem do profeta pregador 
e as características 
físicas e a indumentária 
traduzem o percurso do 
eremita. Este São João 
Batista é esculpido a 
partir do  bloco de madeira, 
que mostra a marca da ação 
do trabalho escultórico, 
dotando a superfície de 
uma irregularidade sem 
artifícios, que confere 
plasticidade à imagem. 
Os detalhes escultóricos 
em São João, tal como 
nas outras imagens do 
conjunto, são dados pelas 
marcas de talhe da madeira 
que diferenciam elementos 
e materiais. 
A exaltação da matéria 
em que o conjunto foi 
trabalhado, o talhe 
direto, garante a estas 
imagens a peculiaridade 
que as torna únicas no 

âmbito da imaginária 
cristã em Portugal. 

Raquel Vieira
Débora Silva

ARAÚJO,1992
BARASCH,1990: 109-115 

MUELA,2011: 236-241
RÉAU, 1996: T1, vol 1, 488-522

SÁ,2015: 44
SALDANHA,2019: 198-204
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Altino Maia representa 
Santa Ana e Maria de 
pé, unidas numa posição 
frontal e estática, sem 
expressividade. Maria 
segura um livro, o seu 
atributo iconográfico, 
que encosta ao peito. 
A iconografia de Santa Ana 
Mestra remonta ao século 
XIII. Contudo, é a partir 
do século XVI que ganha 
força e prolifera no 
contexto da reforma da 
Igreja Católica, sendo 
entendida como uma imagem 
que estreita os laços de 
maternidade. Este tema 
foi alimentado pela ideia 
que teria sido Santa 
Ana a proporcionar os 
primeiros ensinamentos a 
Maria, antes da Virgem 
ter sido entregue pelos 
pais no templo, com 
três anos de idade, em 
sinal de agradecimento e 
devoção, tal como relatam 
os Evangelhos Apócrifos. 
As formas de representação 
mais comuns de Santa Ana 
e Maria são sentadas lado 
a lado ou Maria no colo 
de Santa Ana. No entanto, 
também é comum que sejam 
representadas de pé ou 

Maria junto dos braços de 
sua Mãe. Entre as figuras 
estabelece-se um vínculo 
entre mãe e filha realçado 
pelas posições que, acima 
de tudo, revelam carinho 
e amor, estreitando a 
união entre ambas por 
meio do gesto e do olhar 
e acentuando, desta 
forma, o sentido visual 
da imagem. A proposta de 
Altino Maia rompe com 
a imperativa tradição 
clássica, distanciando-se 
no tratamento plástico 
e linguístico. A relação 
maternal afigura-se um tanto 
fria, parecendo não existir 
qualquer contacto físico 
entre as personagens. 
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Em detrimento da tradição, 
o escultor trabalha 
diretamente a madeira com 
a goiva, contribuindo para 
um imediatismo compositivo 
semelhante ao encontrado 
nos artistas das vanguardas 
do início do século XX. 
O artista valoriza um 
método de construção onde 
a tridimensionalidade, 
essencialmente cúbica, e o 
total fechamento da forma 
dificultam a interação 
com o observador. Os 
panejamentos apresentam-
se sem movimento, mas 

volumosos, em amplos 
planos e pouco reveladores 
da anatomia que escondem. 
Ambas nimbadas, o cabelo 
de Santa Ana está oculto 
por um véu enquanto que 
o de Maria é arrumado 
em tranças. A nível 
pictórico, o escultor opta 
por uma policromia pouco 
saturada, prevalecendo 
cores como o verde, azul, 
amarelo e vermelho. O 
livro, que constitui na 
iconografia tradicional 
do tema um elemento de 
unidade e interação entre 
as personagens, nesta peça 
é tratado como propriedade 

única de Maria. No 
entanto, Santa Ana parece 
apresentar a Filha, Mãe 
do Salvador, aos fiéis, o 
que confere alguma carga 
devocional e emotiva à 
peça. 

Ana João Silva
Eduardo Abreu de 

Carvalho

MUELA,2011: 23-24
RÉAU, 1996: T1, vol 2, 177-178

SÁ,2015: 13-1
MENDES,2012: 130

MATTOS,2002: 466, 469-471
MATOS,2007: 271-272-
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A imagem de Santo António 
respeita o arquétipo do 
conjunto escultórico 
concebido, em 1955, por 
Altino Maia.  É esculpida 
em madeira, em talhe 
direto, valorizando-se 
a simplicidade das suas 
linhas e formas. Foi 
concebida para ser colocada 
do lado da epístola da 
igreja paroquial de São 
Pedro da Afurada, numa 
mísula de granito.
A pureza e equilíbrio da 
sua composição destacam-se 
pela isenção de formalismos 
tradicionais, certamente 
compensados pela sua 
policromia original, da 
qual subsistem apenas 
alguns vestígios.
Apresenta-se de pé, sobre 
peanha, de corpo inteiro, 
envergando o hábito 
franciscano cingido pelo 
cordão de três nós (que 
simbolizam os votos de 
pobreza, castidade e 
obediência), exibindo 
os pés desnudos. Santo 
António é representado com 
cabelo curto e tonsurado 
e a cabeça assinalada por 
uma auréola, símbolo da 
sua santidade. 

Embora excecionalmente 
moderna quando comparada 
com a imaginária 
tradicional, a iconografia 
de Santo António respeita 
a sua representação mais 
difusa, fazendo uso de 
um dos seus atributos 
mais comuns: o livro. A 
mão direita encontra-se 
à altura do peito, com 
a palma aberta voltada 
para a frente em sinal 
de verdade e oração. O 
artista exclui, no entanto, 
os seus atributos mais 
recorrentes, nomeadamente 
o Menino Jesus e um ramo de 
lírios, símbolo de pureza, 
inocência e castidade.
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A inscrição presente no 
livro – INVOCA SAPIENTI[A]
E IN ME ET IN TEI SPV [E]
LECTVS – de difícil leitura, 
pode ser interpretada e 
traduzida como «Invoca 
a Sabedoria em Mim e no 
Espírito dos Eleitos», que 
se alinha com a conduta 
de teólogo e orador 
do Santo. Pode, neste 
sentido, ser entendida 
como um pedido de contínua 
inspiração para fazer da 
retórica, da verdade e da 
sabedoria caminhos para a 
evangelização.
Ainda que sejam 
desconhecidas as razões 
que levaram à encomenda 
desta imagem, é legítimo 
associá-la às imagens 
de São Pedro e São 
João Batista, também 
integradas neste conjunto 
escultórico. A relação 
inegável dos três Santos 
Populares sustenta a 
possibilidade da encomenda 
pela relevância destes 
cultos em Portugal, e em 
particular na Afurada, 
que celebra a festa de 
São Pedro com grande 
fervor. Por outro lado, a 
origem portuguesa do Santo 

franciscano, nascido em 
1195, explica também a 
importância do seu culto 
e o seu acolhimento nesta 
comunidade piscatória.

Ana Guedes

ARAÚJO,1992
MUELA,2011: 34-37

RÉAU,2000: T2, vol 3, 123-131
SÁ,2015
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O Sagrado Coração de Jesus 
é parte de um conjunto 
escultórico de nove figuras 
executadas por Altino 
Maia, em madeira, todas 
das mesmas dimensões. 
Apesar do coração 
flamejante estar desde 
cedo associado ao fervor 
religioso e constituir um 
atributo de vários santos, 
a iconografia ligada ao 
Sagrado Coração de Jesus 
dissemina-se sobretudo 
a partir 1650, após as 
aparições do Sagrado 
Coração à religiosa 
francesa Santa Margarida 
Maria Alacoque (1647-
1690). Esta devoção está 
intrinsecamente ligada 
ao sentimento da Igreja 
em relação ao amor e 
compaixão do coração de 
Cristo pela Humanidade.
Em Portugal, o culto 
em torno desta imagem 
intensifica-se no século 
XIX, a partir das 
revelações místicas de 
Maria do Divino Coração 
(1863-1899), religiosa 
de ascendência alemã que 
foi madre superior do 
Convento do Bom Pastor, do 
Porto. Crente fervorosa no 

Santíssimo Sacramento, que 
unia ao do Sagrado Coração 
de Jesus, Maria do Divino 
Coração intercede perante 
o Papa Leão XIII que, em 
1899, consagra e «oferece» 
a toda a Humanidade o 
Sagrado Coração de Jesus.
A iconografia convencional 
desta invocação, reúne 
cinco símbolos de grande 
importância espiritual: 
o sagrado coração, as 
chamas, a cruz, a coroa 
de espinhos e a chaga, 
por vezes infligida por 
uma lança.
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As representações mais 
antigas do Sagrado Coração 
de Jesus conhecidas 
remontam aos finais da Idade 
Média, embora a associação 
à imagem corporal de 
Cristo constitua um 
fenómeno mais recente, 
que se impõe sobretudo a 
partir do século XIX. O 
seu culto permanece muito 
ativo, sendo frequente 
a presença de imagens 
do Sagrado Coração de 
Jesus e de Maria (porque 
os corações da Mãe e do 
Filho são inseparáveis), 
nas igrejas católicas da 
atualidade.
As cores utilizadas vão 
ao encontro da ideia 
que Altino Maia tinha 
em relação à policromia 
na madeira. A cor não 
deveria neutralizar a 
obra, mas sim servir como 
complemento, devendo ser 
discreta e suave no sentido 
de reforçar a qualidade 
plástica do trabalho. Na 
imagem do Sagrado Coração 
de Jesus é ainda visível 
um leve tom avermelhado 
no manto e no coração e 
um amarelado esbatido na 
túnica.

O talhe direto na madeira 
faz parte da expressão 
plástica do artista e 
confere a esta figura um 
carácter único no âmbito 
da imaginária cristã em 
Portugal.

Clarisse Rangel
Pamplona

SÁ, 2015: 37-39
MORGAN, 2008

MUELA, 2011: 58-60
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O Cristo Crucificado de 
Altino Maia foi concebido 
para a capela-mor da igreja 
de São Pedro da Afurada, 
onde se manteve até 2021. 
Em relação ao conjunto de 
peças  esculpidas pelo 
artista para a mesma 
igreja, esta apresenta 
maiores dimensões do que 
as restantes, por ter 
sido pensada para um 
posicionamento em altura. 
Trata-se de uma escultura 
de madeira policromada, 
embora a cor atualmente 
visível não corresponda à 
original, mas a um repinte 
realizado pela própria 
comunidade. 
A iconografia de Cristo 
Crucificado obedece a 
um modelo de longa 
tradição cristã, que 
exibe a representação do 
Salvador morto na Cruz, 
com a coroa de espinhos 
sobre a cabeça, os braços 
esticados ao longo do 
patíbulo, o perizonium 
curto e os pés sobrepostos 
e unidos por um prego. 
Contudo, diferencia-se 
pela posição da cabeça 
centrada, em vez de tombada 
sobre o ombro direito como 

se convencionou desde a 
Idade Média. Quanto à 
atual policromia, a cor de 
pele é pálida, o pano da 
pureza branco, os cabelos 
e a barba castanhos e a 
coroa de espinhos verde.
Apesar da peça ter sido 
repintada pelos fiéis de 
Afurada, o cabelo foi 
pintado apenas à frente, 
a parte visível a partir 
da nave da igreja, o que 
permitiu conservar a 
cor original dos lados. 
A imagem de Cristo 
Crucificado destaca-se 
pelas suas características
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estilizadas, concordantes  
com os valores modernistas 
da época. A preferência 
do autor pelas soluções 
sumárias dos volumes 
e linhas e menos pela  
verosimilhança da 
representação, contribuem 
para individualizar e 
conferir uma identidade 
muito própria às obras de 
Altino Maia. 
A Morte na Cruz representa 
o culminar da Paixão 
de Cristo, expondo o 
sofrimento do Salvador 
para a remissão dos pecados 
e salvação da Humanidade. 
O sacrifício é apresentado 
como um caminho para a 
Ressurreição e conquista 
da Vida Eterna, alcançada 
pelos fiéis através da fé 
no Redentor. 

Margarida Simões 
Ribeiro 

Mariana Cardoso 
da Silva



[I] 
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A Via Sacra resulta de 
uma encomenda posterior à 
dos Santos. Diferencia-se 
das restantes esculturas 
em termos técnicos e pelo 
facto de estar exposta ao 
culto na igreja de São 
Pedro da Afurada. A Paixão 
e a Morte de Cristo são os 
temas mais representados 
da vida do Redentor. O 
Cristianismo atribuiu 
um significado muito 
particular à crucificação, 
cujo sentido é reforçado 
pela cruz colocada no 
topo de cada estação. 
Na prática, consiste 
no percurso simbólico 
realizado desde o Pretório 
até ao Calvário, incluindo 
a paragem em catorze 
estações.
O conjunto foi executado em 
talhe direto em madeira, 
contendo marcas das goivas 
e sem policromia. Embora 
as representações sigam 
um esquema iconográfico 
tradicional, aplica-se 
a estética modernista, 

com influências do 
expressionismo de 
inícios do século XX. 
Através de representações 
simplificadas, definidas 
por traços angulosos e 
rostos pouco expressivos, 
a emotividade e 
espiritualidade são 
c a r a c t e r í s t i c a s 
transversais às peças 
devocionais.
A primeira estação 
[I] diz respeito à 
Condenação de Cristo à 
morte, correspondente  
à comparência de 
Cristo perante o Sumo 
Sacerdote Caifás, num 
ambiente Clássico. 
Cristo apresenta-se numa 
pose digna, nimbado. A 
emoção é demonstrada na 
sua face, apresentando-
se de semblante triste 
e desolado. O homem que 
o condena representa o 
sinédrio e respetiva 
decisão. Altino Maia 
resume o episódio às 
personagens essenciais. 



Na segunda estação [II] 
Cristo carrega a cruz, 
nimbado e com coroa de 
espinhos, com uma pose 
digna que é dada pelas 
linhas retas das vestes.  
A expressão facial de 
sofrimento utiliza formas 
simples, que convocam as 
máscaras africanas. Na 
terceira estação [III] 
Jesus cai pela primeira 
vez, encontrando-se 
isolado, ao contrário da 
iconografia tradicional 
que acentua o aspeto 
emocional da cena. Na 
quarta estação [IV] 
Cristo encontra a Sua Mãe, 
episódio que só é referido 
no capítulo sobre a dor 
de Maria, no evangelho 
apócrifo de Nicodemos. 
O escultor representa 

Cristo a abraçar a sua 
mãe, enquanto sustenta a 
cruz, mostrando que ambos 
carregam o Seu sofrimento. 
Apesar de as vestes serem 
retilíneas, a emoção é 
demonstrada pelos gestos 
e expressões faciais.
A quinta estação [V] 
representa o momento em 
que Simão ajuda Jesus a 
carregar a cruz. O escultor 
apresenta duas figuras, 
Jesus caminhando à frente 
e Simão atrás, a carregar 
o símbolo do martírio do 
Salvador. Jesus mostra 
uma postura cansada e 
abatida. Na sexta estação 
[VI] é representado o 
momento em que Verónica, 
seguidora de Jesus,  limpa 
o seu rosto com o véu. 
Ambos estão inclinados  

[II] [III] [IV] [V] 
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em direção um ao outro. 
Jesus carrega a cruz e 
Verónica segura o tecido 
com o rosto do Messias 
gravado.
Na sétima estação [VII] 
observa-se o momento 
em que Jesus cai pela 

segunda vez. O escultor 
apresenta-O sozinho, 
caindo com a cruz aos 
ombros e apoiando o braço 
esquerdo sobre uma pedra. 
Ao fundo vemos a cidade 
de Jerusalém que, pela 
sua proporção na obra, 
demonstra a subida de 
Cristo ao Monte Calvário.
Na oitava estação [VIII] 
Jesus encontra as mulheres 
de Jerusalém e consola-
as. Altino apresenta as 
feições do rosto de Jesus 

com maior detalhe. Cristo 
carrega a cruz nos ombros, 
uma das mulheres aparece 
com o rosto inclinado 
em sinal de sofrimento 
e outra tem o rosto 
totalmente coberto pelas 
vestes. A nona estação 

[IX] representa a terceira 
queda de Jesus, aludindo 
à Sua persistência e 
resiliência diante das 
provações. Simboliza 
o amor e a piedade de 
Cristo pelos seus fiéis, 
apresentando atributos 
como a cruz e a coroa 
de espinhos. A décima 
estação [X] refere-se a 
Jesus despojado das suas 
vestes  representando a 
humilhação e recordando 
a expulsão do Paraíso, 

[VI] [IX] [VII] [VIII] 



assim como a construção 
da dignidade do Homem. A 
peça apresenta a veste sem 
costura lançada à sorte 
por soldados romanos, bem 
como a cruz, a coroa de 
espinhos e o nimbo.
A décima primeira estação 
[XI] ilustra Jesus a ser 
pregado na cruz,  momento 
que simboliza o perdão e 
a redenção dos pecados 
da Humanidade. A obra é 
composta por Jesus sobre 
a cruz com a coroa de 
espinhos e o perizonium, 
juntamente com um soldado 
romano que o prega com 
um martelo. Na décima 
segunda estação [XII] 
observa-se o momento da 
Crucificação, que é o ponto 

culminante da Via Sacra.  
O modelo iconográfico 
adotado por Altino 
Maia ecoa um tipo de 
representação comummente 
utilizado neste episódio. 
É composto por Cristo, que 
se encontra destacado numa 
posição centralizada,  
acompanhado por Maria e 
São João Evangelista, cujo 
sofrimento é enfatizado 
pela colocação de uma das 
mãos nos respetivos rostos. 
Este gesto simboliza dor 
e angústia e remonta 
ao período medieval.
A décima terceira 
estação [XIII] demonstra  
a lamentação da morte 
do filho, por parte de 
Maria. Esta ação ocorre

[XII] [X] [XIII] [XI] 
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em simultâneo com a 
colocação da mortalha 
que pretende envolver 
Cristo, para que este 
seja sepultado. Esse 
momento ocorre na décima 
quarta estação [XIV]. 
Nesta      representação, o 
corpo de Cristo é elevado 
por duas figuras, José de 
Arimateia ou Nicodemos e 
Maria Madalena, figuras 
recorrentes nesta 
iconografia. Maria assume um 
papel passivo, observando 
atentamente o filho. Esta 
estação marca, assim, o fim 
do percurso da Via Sacra.

Ana Carvalho
  Cláudia Costa Pires

  Liana Varassin 
Rodrigues Alves

  Nathalia Fernandes

RÉAU, 1996: T1, vol 2, 140

VARGAS, 1984: 58

BRANDIMARTE, 1995

THURSTON, 1906: 1-46, 96-177

RODRIGUES, 2014: 204-206

[XIV] 





83

ARTE, DEVOÇÃO E COMUNIDADE

#FONTES E
BIBLIOGRAFIA



FONTES MANUSCRITAS E OUTRAS
NETO, Francisco (antigo sacristão da paróquia de São Pedro da 
Afurada). Documentação particular.

Arquivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
AFBAUP. Processo de Aluno Altino Maia. Escola Superior de Belas-
Artes do Porto, 1942.

AFBAUP. Processo de Aluno Altino Maia. Escola Superior de Belas-
Artes do Porto, 1946, 3.ª Secção, L. 27, No. 1016. 

Arquivo da Fundação Calouste Gulbenkian
AFCG. Processo de Bolseiro Altino Maia.

Arquivo do Jornal de Notícias
CORDEIRO, Jorge (1981). Altino Maia — As mãos e a madeira. «Jornal 
de Notícias». (8 mar. 1981) (s.p.)

FEYO, Barata (1955). A Propósito das recentes imagens concebidas 
por Altino Maia. «Jornal de Notícias». Suplemento Literário 96 
(8 jul. 1955) (s.p.)

GIRALDES, Júlio (1955). O escultor Altino Maia. «Jornal de 
Notícias». Suplemento Literário 86 (22 abr. 1955) (s.p.)

MAIA, Altino (1954). Barata Feyo e a escultura contemporânea. 
«Jornal de Notícias». Suplemento Literário 62 (5 nov. 1954) 

Arquivo do Mosteiro de Singeverga
MAIA, Altino. Escultura Hagiográfica. «ORA ET LABORA: Revista 
Litúrgica Beneditina». Ano I. 5, 264-269

LEGISLAÇÃO
PORTUGAL. Ministério da Cultura (2021). Carta do Porto Santo. A 
cultura e a promoção da democracia: para uma cidadania cultural 
europeia. [Consult. 21 jun. 2021]. Disponível em <pt-carta-do-
porto-santo.pdf>. 

JAPAN. ICOMOS (2014). Nara + 20: On Heritage Practices, Cultural 
Values, and the Concept of Authenticity. [Consult. 21 jun. 2021]. 
Disponível em <nara20_final_eng.pdf>. 

REFERÊNCIAS 
AMARO, Gonçalo de Carvalho (2015). Pessoas, Objectos e Sentimentos. 
Ensaios e reflexões sobre a construção social do património. 
Lisboa: Edições Colibri; Centro UC Património Cultural.

ARAÚJO, Joaquim de (1992). História da Afurada. [S.l.]: Ed. Junta 
de Freguesia de São Pedro da Afurada.

ÁVILA, Isabel Burgos (2016). Estudio de la Evolucion Iconográfica 
de San José. [Consult. 17 out 2020]. Disponível em: <https://
www.academia.edu/32406094/San_Jos%C3%A9_Evoluci%C3%B3n_
iconogr%C3%A1fica>.



85

BARASCH, Moshe (1990). Giotto y el Lenguaje del Gesto. Madrid: 
Akal.

BRANDIMARTE, Guscelli (1995). La Via Crucis, Tradizioni e culto 
lungo La Via di Barbara Bramanti. Perugia: Firenze Libri.

CANTERO, Sandra de Arriba (2013).  San José. «Revista Digital de 
Iconografia Medieval», Nº10, vol. 5, p. 57-76. [Consult. 17 out. 
2020]. Disponível em: <https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-
2013-12-14-07.%20San%20Jos%C3%A9.pdf>. 

COSTA, Francisco Barbosa da (2003). Notas Monográficas de S. Pedro 
da Afurada. Vila Nova de Gaia: Gailivro. 

CHOAY, Françoise (2001). Alegoria do Património. Lisboa: Edições 
70. 

GARRADAS, Cláudia (2008). A Colecção de Arte da Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto — Gênese e História da 
uma Colecção Universitária. Porto: Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. Dissertação de mestrado. 

GUINSBURG, J., org. (2002). O Expressionismo. São Paulo: Editora 
Perspectiva. (Stylus; 11).

KIRSCH, Johann Peter (1913). San Peter. In Catholic Encyclopedia. 
Vol. 11. [Consult. 15 nov. 2020]. Disponível em <https://
en.wikisource.org/wiki/Catholic_Encyclopedia_(1913)/St._Peter>.

MATTOS, Claudia Valladão de (2002). A escultura expressionista. 
In GUINSBURG, J., org. O Expressionismo. São Paulo: Editora 
Perspectiva, pp. 469-471. (Stylus; 11).

MATOS, Lúcia Almeida (2007). Escultura em Portugal no século XX 
(1910-1969). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

MENDES, Paula Almeida (2012). Entre a aprendizagem da santidade 
e a predestinação divina. Algumas notas sobre a infância e a 
adolescência em «vidas» de religiosas portuguesas (século XVII-
XVIII). «Via Spiritus». 19, 123-143. Disponível em <http://ojs.
letras.up.pt/index.php/vsp/article/view/3845/3598>. 

MONTENEGRO, Jesús Cantera (2014). A Figura de San José en el 
Arte. Universidade Compultense de Madrid. [Consult. 17 nov. 
2020].  Disponível em: <https://www.revistamirabilia.com/sites/
default/files/ars/pdfs/01-03ars_0.pdf>. 

MORGAN, David (2008). The Sacred Heart of Jesus: The Visual 
Evolution of a Devotion. Amsterdam: Amsterdam University Press. 
[Consult. 25 nov. 2020]. Disponível em <https://library.oapen.
org/bitstream/id/0a732e4b-d613-4a13-8d0c-b11c9bd84b51/340044.
pdf>. 

MUELA, Juan Carmona (2011). Iconografia de los Santos. Madrid: 
Ediciones Akal. 



MUELA, Juan Carmona (2012). Iconografía Cristiana – Guía Básica 
para Estudiantes. Madrid: Ediciones Akal. 

OLIVEIRA, Cátia (2015). Afurada. Âncora de Identidades. Porto: 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Relatório de 
Estágio em Mestrado em História da Arte Portuguesa.

OLIVEIRA, Nuno, coord. (2013). A memória de um lugar. Vila Nova 
de Gaia: Centro Interpretativo do Património da Afurada.

RÉAU, Louis, (1998-2001). lconografía del Arte Cristiano - 
Iconografía de los santos. Barcelona: Serbal.

RODRIGUES, Maria Isabel (2014) Via-sacra. In VAZ, Carla Abreu, 
coord. Santificados em Cristo: Itinerário Temático do Centenário 
das Aparições de Fátima: 5.º ciclo. Fátima: Santuário de Fátima, 
pp. 204-206

SÁ, Sérgio de Oliveira e (2015). Altino Maia: o pensar e o fazer 
do escultor. Breve e eventual contributo para uma análise à sua 
obra. Maia: [Edição do Autor].

SALDANHA, Nuno (2019).  Arte Sacra, Culto, Cultura e Património. 
«MASF Journal» Nº02, Museu da Arte Sacra do Funchal.

SILVA, Andréia Cristina Lopes Frazão da (2017). O Martírio de 
Luzia de Siracusa na Legenda Áurea: uma leitura a partir da 
categoria gênero. «13º Congresso Mundos de Mulheres & Seminário 
Internacional Fazendo Gênero 11: Anais eletrônicos». [Consult. 10 
out. 2020]. Disponível em <http://www.en.wwc2017.eventos.dype.com.
br/resources/anais/1503876709_ARQUIVO _AndreiaCLFrazaoDaSilva_
Texto_completo_MM_FG27Ago17pdf>.

THURSTON, Herbert (1906). The Stations of the Cross: An Account 
of Their History and Devotional Purpose. London: Burns & Oates.

VARGAS, Antonio de la Banda Y. (1984). El Vía Crucis del 
Pintor Rodríguez Losada de la Catedral de Las Palmas. In VI 
Coloquio de Historia Canario-Americana (Aula Canarias-Noroeste 
de África). [Consult. 7 out. 2020]. Disponível em <http://
coloquioscanariasamerica.casadecolon.com/index.php/CHCA/article/
view/7469>.

VORÁGINE, Santiago de la (1996). La Leyenda Dorada. Madrid: 
Alianza Editorial



UIDB/04059/2020

UIDB/04059/2020UIDB/04059/2020UIDB/04059/2020


	Capa
	Página de rosto
	Ficha técnica
	Sumário
	Comissão científíca
	ARTE
	DEVOÇÃO
	COMUNIDADE
	CATÁLOGO
	FONTES E BIBLIOGRAFIA

