Gravura ilustrando o Canto IX de Os Lusíadas de Luiz Vaz de Camoens,
da Edição monumental, produzida em 1817, na oﬁcina tipográﬁca de Firmin Didot, em Paris.

Visitar a Casa de Mateus, mais do que visitar um monumento
nacional, é viver o ambiente de uma casa com memória cujo
recheio material, humano, intelectual e espiritual atravessou
os séculos e chegou à contemporaneidade.
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A Fundação da Casa de Mateus é um dos mais
ativos agentes culturais do Norte do país. Instituída
em 1970, por D. Francisco de Sousa Botelho de
Albuquerque, Conde de Mangualde, Vila Real
e Melo, tem como ﬁns a preservação e valorização
da Casa e do seu espólio, o estudo dos seus
arquivos e a promoção de atividades culturais,
cientíﬁcas e pedagógicas.

Para além de garantir a abertura da Casa ao longo de
todo o ano, a Fundação apresenta uma programação
plural, entre a qual se destacam os Encontros
Internacionais de Música, o Prémio D. Diniz,
os Seminários de Tradução Coletiva de Poesia, bem
como uma programação regular de concertos de música
antiga e barroca ou de conferências, seminários e
oﬁcinas, organizadas na sua generalidade em parceria
com as universidades portuguesas.

A Casa de Mateus é uma maravilha da
arquitetura barroca, é uma máquina do tempo
que nos permite viajar ao longo das últimas
centenas de anos e acompanhar muita da
história de Portugal, da Europa e do Mundo,
é o centro de uma rosa dos ventos, um ponto
onde conﬂuem e de onde irradiam pessoas,
ideias, histórias, documentos, artefactos que,
juntos, constituem um espólio único.

D. Luís António,
4º Morgado de Mateus,
foi Governador da
Capitania de São Paulo
(Brasil).

D. Maria Coelho transmitiu
o Morgadio de Mateus
a Matias Álvares Mourão,
Morgado da Prata, em 1696.

Concluída em 1744, a Casa de Mateus foi erguida
por António José Álvares Botelho Mourão,
3º Morgado de Mateus, no mesmo lugar que a família
ocupava há dois séculos. Convidado a desenhar o
palácio, o grande mestre italiano Nicolau Nasoni
concilia, num enquadramento cenográﬁco único, a
exuberância barroca patente na fachada principal e
nos elementos decorativos com uma dimensão
familiar própria das casas nobres portuguesas.
Os jardins conferem um
enquadramento paisagístico único
que sublinha o dramatismo com
que se ergue o palácio e o projeta
na paisagem circundante,
marcada pela serra do Marão.
O espelho de água, desenhado há
pouco mais de cinquenta anos por
Gonçalo Ribeiro Teles, reﬂete a
fachada da Casa e conduz-nos a
um complexo único que começou
a nascer em meados do séc. XVIII
e foi mudando de forma ao longo
dos séculos. Do imponente
canteiro de cedros que enfrenta a

Casa ao enigmático túnel vegetal
que nos transporta a uma outra
ideia de tempo, percorremos os
jardins contemporâneos que
contornam a ala sul da Casa,
detemo-nos nos jardins de buxo
neobarrocos que se estendem por
dois patamares a nascente e
viajamos no tempo descendo a
escadaria e as latadas contíguas,
os vestígios mais antigos destes
jardins, da responsabilidade do
Arcediago da Covilhã, tio do 3º
Morgado de Mateus.

A Capela dedicada à Nossa
Senhora dos Prazeres, onde
ﬁgura a relíquia ímpar de São
Marcos Mártir e um importante
conjunto de arte sacra dos
séculos XVI a XVIII, foi terminada
em 1750, por D. Luís António de
Sousa Botelho Mourão,
4ºMorgado de Mateus, com
projeto do mestre português
Contador Bargueño, do séc. XIX, em nogueira, osso,
marﬁm e ferro estanhado. Entrou no espólio da
família por troca com um colar de saﬁras, desejado
pelo Rei D. Fernando II para oferecer à sua segunda
esposa, a cantora de ópera Elise Hensler.

José Álvares Rego.
Na Casa, podemos visitar o
Salão Nobre, sala de armas
onde ocorriam as receções
importantes; a Biblioteca,
lugar de saber e descoberta e
palco de uma das mais
extraordinárias aventuras
editoriais da literatura
portuguesa: a Edição
Monumental de Os Lusíadas,
concluída por D. José Maria,
5º Morgado de Mateus, em
1817; a ala norte onde se

Descida da Cruz
Baixo-relevo atribuído a Hans Daucher.
Augsburg (Alemanha), séc. XVI.

Altar-relicário de São Marcos Mártir.
O corpo-relíquia, conservado desta
forma desde o início do século XVIII,
apresenta-se vestido com um traje
militar de fantasia, executado em
renda de ﬁo e lâmina metálicos
dourados. Tal como um número
considerável de outras relíquias que
podem ser apreciadas no espólio da
Casa, veio de Roma trazido por Diogo
Álvares Mourão, o Santo Arcediago,
tio do 3º Morgado de Mateus.

Ostensório-relicário
contendo um
manuscrito de Santo
Inácio de Loyola.
Portugal, séc. XVII. As
relíquias e outros
artigos religiosos
assumem uma
importância particular
no espólio da Casa.

preservam vestígios da vida da
família; e seis salas da ala sul,
espaços de convívio familiar ou
administração e arquivo dos
negócios da Casa, mas também
espaços sociais onde a família
recebia os seus convidados e
planeava ou revivia as muitas
missões militares, diplomáticas
ou religiosas em que esteve
sempre envolvida.
Entre o espólio, podemos admirar
um acervo impressionante de
relíquias e arte sacra dos séculos

XVI a XVIII; inúmeras peças de
mobiliário dos séculos XVII a
XIX, cada uma com a sua história
particular; pratas e faianças da
Companhia das Índias, chinesas
e europeias, a demonstrar a
vocação cosmopolita que a
família cultivou ao longo dos
séculos; uma importante coleção
de pintura das escolas holandesa
e italiana do período barroco;
mas também o magníﬁco
trabalho de talha em madeira de
castanho que recobre todos os
tetos e sobreportas.

Retábulo de autor desconhecido,
realizado em Portugal, no século
XVII, em madeira, folha de ouro e
policromias. Detalhe do Altar em
talha dourada que pode ser visto no
Museu religioso, na ala sul da Casa.

Prato armoriado com medalhão central e
motivos lineares. A cerâmica de Manises,
perto de Valência, onde esta peça foi feita no
séc. XV, enriquecia os salões do Vaticano e
das cortes europeias.

Globo Terrestre e Globo Celeste em
madeira cobertos com um
mapa-mundo e com um mapa onde
se projectam todos os corpos
celestes. O seu autor é Buy de
Mornas Fortin, geógrafo, que o
executou em Paris, França, no 3º
quartel do século XVIII.

A4, Porto-Bragança, saída 22.
A24, Viseu-Chaves, saída 13.
Lat: 41º29'76.95''N Long: -7º71'34.85''O
N322
Sentido
Vila Real

VILA REAL
PORTO

A estação de comboio mais próxima é
na Régua (a 28 km). Acesso por
autocarro desde Porto (1h15), Lisboa
(4h45) e principais cidades.
Vila Real dispõe de um aeródromo
com voos de Lisboa e Bragança.
O Aeroporto do Porto encontra-se a
1h00 de distância.
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