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Resumo
A Casa do Cabido da Sé do Porto construída, entre 1717-1726 a expensas do Cabido portuense, 

deverá a sua traça ao arquiteto João Pereira dos Santos. Edificado para dar resposta a um conjun-
to de funções específicas, este edifício manteve-se estabilizado na sua forma primitiva. É apenas 
no século XX que conseguimos identificar as mais significativas intervenções aqui realizadas, asso-
ciando-se assim a este edifício o nome de outros arquitetos. A transformação adaptativa dos edifí-
cios, independentemente da sua natureza e época de construção, é uma constante que, de forma 
transversal, marca a história da arquitetura. Embora permanecendo sempre sob a égide do Cabido 
portucalense, ao longo do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, a Casa do Cabido foi 
alvo de profundas transformações que não só alteraram a sua leitura, como também redefiniram a 
sua funcionalidade. Centra-se a nossa comunicação na análise das principais intervenções que, na 
contemporaneidade, contribuíram para a alteridade deste edifício: a “restauração” sob a alçada da 
DGEMN (1942-1946), a criação do Museu do Tesouro da Catedral com a assinatura do Arq. Fernan-
do Távora (1989) e as mais recentes obras de reestruturação do circuito de visita da Sé do Porto da 
responsabilidade do Arq. Carlos Castanheira (2014). 
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