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Errata 

 

P. ix, l.10, onde se lê “Figuras 8, 9 e 10” deverá ler-se “Figuras 8, 9, 10 e 10a” 

 

P.40, l. 18, onde se lê “de Ator” deverá ler-se “da Tor” 

 

P.53, ao conjunto das Figuras 8, 9 e 10, deve ser acrescentada a 

Figura 10a que se apresenta à direita. 

 

P.53, l. 1, onde se lê “Cunha (2012) faz corresponder ao registo 

da visitação de 1518 as características ainda visíveis do espaço 

que acolhe a sepultura de Garcia Moniz e Isabel de Avelos (Figura 

10)…” deverá ler-se “Cunha (2012) faz corresponder ao registo da 

visitação de 1518 as características ainda visíveis do espaço que 

acolhe a sepultura de Garcia Moniz e Isabel de Avelos (Figura 10 

– imagem recolhida quando o atual retábulo de Nossa Senhora da 

Conceição foi retirado e se ficou a ver a pedra lapidar de Garcia Moniz. Segundo o 

Cónego José Pedro de Jesus Martins, esse trabalho de manutenção e restauro ocorreu em 

1999, não tendo tardado a ser recolocado o altar de Nossa Senhora da Conceição que se 

vê hoje – conforme Figura 10a”)  

 

P.55, l. 5, onde se lê “Lameira e Santos (1988)” deverá ler-se “Serra, Corrêa e Viegas 

(1996)” 

 

Pág. 66, l. 5, onde se lê “Mãe Sobrena” deverá ler-se “Mãe Soberana” 

 

Pág. 85, l. 8, onde se lê “patrimônio” deverá ler-se “património” 

 

Pág. 88, l. 7, onde se lê “porem” deverá ler-se “porém” 

 

Pág. 96, l. 18, onde se lê “empreita” deverá ler-se “empreitada” 

 

Pág. 98, nota de rodapé 125, l. 2, onde se lê “um dos mais belas” deverá ler-se “um dos 

mais belos” 

 

Pág. 99, l. 19, onde se lê “Palestina- Galizia” deverá ler-se “Palestina-Galiza” 



 

Pág. 103, l. 14, onde se lê “viajem” deverá ler-se “viagem”; e, l. 27, onde se lê “caminho” 

deverá ler-se “camino” 

 

Pág. 105, l. 18, onde se lê “caminho” deverá ler-se “camino” 

 

Pág. 109, l. 6, onde se lê “Segundo Cury (1999)” deverá ler-se “Segundo Cury (2008)”; 

e, nota de rodapé 144, l. 3, onde se lê “angustia” deverá ler-se “angústia” 

 

Pág. 119, l. 2, onde se lê “desde ai” deverá ler-se “desde aí” 

 

Pág. 123, l. 13, onde se lê “ultima” deverá ler-se “última” 

 

Pág. 141, nota de rodapé 176, l. 3, onde se lê “mediavais” deverá ler-se “medievais” 

 

Pág. 144, l. 13, onde se lê “cerimônia” deverá ler-se “cerimónia” 

 

Pág. 154, l. 18, onde se lê “politica” deverá ler-se “política” 


