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Resumo 

 

O mosteiro de Santa Clara, fundado em 1497 tem permanecido em funcionamento até a 

atualidade de acordo com a sua vocação tradicional. Após a classificação como monumento 

nacional em 1940, o conjunto arquitetónico foi intervencionado pela Direção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionais que empreendeu grandes obras de beneficiação nas 

dependências do mosteiro destinadas ao desenvolvimento de atividades educativas. 

Atualmente, a comunidade religiosa residente desenvolve um importante serviço educativo 

de creche e jardim-de-infância, em paralelo à abertura ao público das áreas do edifício de 

maior interesse artístico. Esta orgânica funcional caracteriza a utilização do monumento e a 

sua relação com a comunidade.  

Com o objetivo de encontrar uma forma de salvaguarda do património integrado do antigo 

mosteiro, propõe-se uma abordagem museológica integrando o património material e 

imaterial associado ao monumento. Considera-se possível, através de uma estratégia de 

musealização integrada, aproximar a comunidade de utilizadores do monumento e a 

população em geral do seu património, promovendo uma consciencialização para a 

importância da sua salvaguarda enquanto símbolo de identidade cultural. 
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Abstract 

 

The Santa Clara monastery, established in 1497, has been functioning according to its 

original purpose to this day. After being classified as a national monument in 1940, the 

architectonic whole benefited from the intervention of the Direção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais which put in place considerable repairs to the surroundings 

destined for educational activities. 

Today, the resident religious community provides an important educative service through 

the nursery and kindergarden, along with the opening to the public of the areas of greater 

artistic interest. It is this functional organic that characterizes both the usage of the 

monument and its relation to the community. 

With the goal of finding a way of safeguarding the integrated heritage of the old monastery, 

a museological framework is proposed that integrates both material and immaterial 

heritages associated with the monument. The possibility of bringing the heritage closer to 

educational and religious community as well as the general public through an integrated 

museological strategy that promotes the awareness of the importance of its safekeeping as a 

cultural identity symbol is also considered. 

 

 

Key words 

Monument; heritage; integrated; musealization; communication.  
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Introdução  

 

O Mosteiro de Santa Clara do Funchal foi o primeiro mosteiro feminino fundado em território 

ultramarino português, em 1497, com grande importância na vida social e económica 

madeirense. Após a morte da última religiosa em 1890, o Estado tomou posse do mosteiro, 

inventariando e vendendo parte do seu vasto património artístico. Classificado como 

monumento nacional em 1943, o imóvel alberga, desde 1928, a congregação das Franciscanas 

Missionárias de Maria, que desenvolve um importante serviço educativo. Atualmente o 

monumento está aberto ao público, sendo possível visitar as áreas de maior interesse histórico e 

artístico. 

O conjunto arquitetónico, profundamente marcado pelas demolições e restauros realizados ao 

longo do século XX, desenvolve-se a partir da igreja de Santa Clara dividindo-se em três 

núcleos funcionais: habitacional maioritariamente a norte, o escolar a sul, e o visitável, na parte 

central do mosteiro. O núcleo central é composto pela igreja, os coros, o claustro, a capelas de 

São Gonçalo de Amarante e a sala da roda. Com o objetivo de estudar a musealização do 

monumento e compreender a sua orgânica funcional, realizou-se a análise dos três núcleos, 

dando maior abrangência ao estudo das áreas visitáveis. 

Este mosteiro é um caso de utilização do património de interesse no panorama nacional, 

enquanto exemplo de ocupação contínua de um edifício classificado, de acordo com a sua 

função original. O que justifica a sua escolha como objeto de estudo, por permitir ainda o estudo 

da utilização funcional (habitacional e escolar) associada à musealização do seu património. 

O estudo deste monumento pretende ser um contributo na área da musealização e utilização de 

edifícios classificados, oferecendo novas perspetivas sobre a questão e respondendo à pergunta: 

qual a melhor estratégia de salvaguarda do património integrado num monumento usar ou 

musealizar? 

 

O tema da musealização de monumentos em funcionamento surgiu da vontade de estudar as 

vantagens e desvantagens do uso contínuo na preservação de um bem. O caráter funcional de 

grande parte do património imóvel e móvel é um valor que tende a perder-se com o 

reconhecimento do seu valor artístico, transformando o seu valor utilitário em patrimonial. 

Partindo da adaptação de monumentos a museus e dos condicionalismos na preservação e 
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adaptação do património integrado à utilização museológica, desenvolveu-se uma pesquisa 

inicial sobre imóveis de cariz funcional com interesse patrimonial. 

Para enquadrar o objeto de estudo escolhido, procurou-se conhecer outros monumentos ou 

imóveis classificados em utilização. O Museu Regional de Beja, antigo Mosteiro de Nossa 

Senhora da Conceição foi o primeiro monumento estudado, como exemplo da adaptação do 

edifício a novas funções. O estudo deste museu contribuiu para a definição do tema de estudo, 

pela importância do património integrado na valorização do edifício, mas também pela ligação 

histórica entre as duas instituições, uma vez que o mosteiro de Santa Clara foi fundado por 

religiosas vindas do mosteiro de Nossa Senhora da Conceição. 

Pretendeu-se ainda encontrar outros exemplos de edifícios utilizados de acordo com a sua 

vocação original, abertos ao público. Após definir as linhas de investigação, estudaram-se 

alguns imóveis classificados em funcionamento. O Convento dos Cardaes mereceu foi o que 

mereceu maior atenção por manter a sua unidade patrimonial, funcionando como casa religiosa 

e espaço museológico.  

Estas pesquisas acabaram por se orientar no sentido de perceber a importância da utilização para 

a conservação do monumento e, com a definição do conceito património integrado, desenvolver 

estratégias de aproximação da população aos seus bens identitários.  

As fontes documentais e as referências bibliográficas consultadas revelaram a exiguidade de 

informação em vários aspetos da história do monumento, como o caso das concessões feitas no 

início do século XX, o processo de classificação como monumento nacional ou a propriedade 

atual do imóvel. 

Para responder a estas questões, o tema de estudo é desenvolvido ao longo de treze capítulos, 

dedicando-se os primeiros quatro ao percurso histórico do mosteiro desde a sua fundação à sua 

classificação como monumento nacional, e os seguintes às intervenções no conjunto 

arquitetónico, sendo aprofundada a intervenção da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais. Após esta primeira contextualização, fez-se uma análise histórica da sua utilização, 

abordando as exposições temporárias de 1951 e 1954 e o atual percurso visitável. Conclui-se 

com a apresentação de uma proposta de musealização desenvolvida a partir do património 

integrado do mosteiro. 

A definição do novo conceito de património integrado, justificado pela importância do 

património intangível na valorização do património material, sustenta-se na legislação nacional 

e nas convenções internacionais que, apesar de dirigirem a sua ação para a salvaguarda do 

património cultural permitirem um enquadramento histórico deste conceito. A discussão de 
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outros autores em torno deste tema resultou na publicação de vários textos em atas e revistas, 

com particular relevo para os artigos conjuntos de Luís Ferreira Calado, Joaquim Passos Leite e 

Paulo Pereira12 e o de Luís António Aires Barros3. 

Na contextualização histórica, As Clarissas na Madeira, uma presença de 500 anos
4, de Otília 

Rodrigues Fontoura e O Convento de Santa Clara do Funchal de João José Abreu de Sousa5, 

são obras essenciais para compreender a vivência da casa religiosa. Sobre a história recente do 

monumento, as fontes existentes no Arquivo Regional da Madeira e no Sistema de Informação 

do Património Arquitetónico são importantes bases de trabalho, a partir das quais se podem 

trabalhar outras linhas de investigação.  

No desenvolvimento da pesquisa sobre a utilização museológica de edifícios classificados e a 

salvaguarda do seu património, foram consultados vários trabalhos académicos que 

contribuíram para a discussão em torno da musealização do património integrado, como por 

exemplo o trabalho de projeto de mestrado de Maria Teresa Figueiredo Crespo com o tema a 

Interpretação e Comunicação do Património Cultural Integrado em Contexto Museológico: o 

caso do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria
6
.  

 

  

                                                 
1
 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – Património integrado ou a alma dos 

monumentos, in Estudos Património nº4 – Conservação e restauro do património móvel e integrado; edição IPPAR, 
Lisboa, 2003. 
2
 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – As áreas de atual do IPPAR (algumas 

questões concretas), in Intervenção no Património 1995-2000; publicação do Ministério da Cultura e do Instituto 
Português do Património Arquitetónico;Lisboa,1997, 
3
 BARROS, Luís António Aires – As “dimensões” intangíveis do património cultural, in Revista Artis nº2, 2003, 

p.263-266. 
4
 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, 1ª edição, Centro de 

Estudos de História do Atlântico, Secretaria Regional do Turismo e Cultura, Funchal, 2000. 
5
 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal. 1ª edição, Funchal Secretaria Regional do 

Turismo, Cultura e Emigração, Direção Regional dos Assuntos Culturais, Funchal, 1991. 
6 CRESPO, Maria Teresa Figueiredo – Interpretação e Comunicação do Património Cultural Integrado em Contexto 

Museológico: o caso do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria, Trabalho de Projeto de Mestrado 
em Museologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, abril de 2012.  
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1 | O Mosteiro de Santa Clara7 

 

O Mosteiro Santa Clara do Funchal fundado como dependência da família Câmara de 

Lobos, foi o primeiro mosteiro feminino em território insular português.  

A sua construção foi iniciada por João Gonçalves da Câmara, segundo capitão-donatário 

do Funchal e, embora não seja claro de quem foi a iniciativa da sua fundação, os autores 

do Elucidário Madeirense
8 indicam que D. Manuel, à data Duque de Beja e na 

qualidade de Grão-mestre da Ordem de Cristo, dirigiu uma carta a 17 de julho de 1488 

aos habitantes da ilha, salientando a necessidade de construir uma casa para religiosas. 

Não existem dúvidas quanto ao empenho de D. Manuel na fundação do mosteiro, como 

é disso prova a Carta de Almada de 17 de julho de 14889, onde insistia com as 

autoridades e povo da Madeira para que as obras se iniciassem. Contudo, a construção 

só teria início após a obtenção de uma nova autorização a 1 de fevereiro de 149110. 

O padroado do mosteiro foi concedido a João Gonçalves da Câmara e sua mulher D. 

Maria de Noronha pelo Papa Sisto IV na bula Exmiae devotionis affectus de 4 de maio 

de 147611. Após a extinção da capitania do Funchal o padroado permaneceu na 

descendência do fundador, passando para os Condes da Calheta e posteriormente para 

os Condes e Marqueses de Castelo Melhor.  

 

 

 

1.1 | A construção e fundação do mosteiro 

                                                 
7 Segundo Otília Rodrigues Fontoura, mosteiro é a designação correta das casas religiosas da Ordem de Santa Clara, 
FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.1. 
8SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo – Elucidário Madeirense. Vol. I A-E. Fac – Símile 
da Edição de 1940-1946, Secretaria Regional de Turismo e Cultura – Direção Regional dos Assuntos culturais, 
Funchal; 1998, p.597 
9FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.55. 
10 Idem, Ibidem.  
11 SOUSA, João José Abreu de O – Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.12. 
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A edificação teve início em 1492, junto à Igreja da Conceição de Cima no topo da 

Calçada do Pico, sob a orientação de D. Constança de Noronha, em substituição do seu 

pai João Gonçalves da Câmara e prolongou-se até 1497.  

Sobre a construção, Otília Rodrigues Fontoura refere o facto da primitiva igreja ter sido 

adaptada à clausura e incorporada no edifício, que deveria ser dotado de “salas, oficinas 

comuns e particulares, dormitórios em número de doze e outras divisões cuja sua 

finalidade exigia, havendo também o cuidado de lhe anexar algumas propriedades”
12

. 

A fundação do mosteiro foi autorizada pelo Papa Alexandre a 30 de março de 1495, 

com a bula Ex injuncto nobis 
13

. O documento estabelece que o mosteiro deveria ser 

fundado por cinco freiras do Convento da Conceição de Beja e nomeia como primeira 

abadessa D. Joana, embora pareça ter sido de facto D. Isabel, filha do 2º capitão 

donatário do Funchal14 a assumir esta função. 

Após a sua ocupação definitiva a 5 de novembro de 149715 a comunidade adotou a regra 

urbanista ou Regra Segunda de Santa Clara, “que lhes permitia possui bens por compra 

ou herança e propriedades e fazendas de raiz, com as quais se pudessem sustentar […] 

sem alheia dependência”16. Segundo João José Abreu de Sousa, D. Manuel reforça estes 

privilégios, concedendo autorização para a posse de bens de raiz até ao valor de 200.000 

reis17. 

 

1.2 | A comunidade religiosa 

A comunidade religiosa de Santa Clara oriunda maioritariamente da nobreza insular 

cresceu progressivamente, atingindo as sessenta religiosas no fim do século XVI18. 

Entre meados do século XVII e meados do século XVIII, existiriam cerca de trezentas 

freiras na Madeira, sendo o Mosteiro de Santa Clara o mais povoado19.  

                                                 
12 Idem, p.56. 
13 Idem, p.59. 
14 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.15. 
15 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit. p.60. 
16 Idem, p.59. 
17 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.13. 
18 Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo – Convento de Santa Clara do Funchal, PT/TT/MF-
DGFP/E/002, http://ttonline.dgarq.gov.pt/, consulta realizada a 23-8-2014 15h30. 
19 Idem, p.49. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

21 

 

Em 1720, com as regras do Concílio de Trento, o número de religiosas estabelecido na 

fundação aumenta de sessenta para cem20. No entanto, em 1793 residiam no mosteiro 

apenas sessenta e três religiosas 21. Mesmo após a autorização real para a entrada de 

dezassete noviças e respetivos dotes em 1796 22, no primeiro quartel do século XIX a 

comunidade mantinha-se com setenta religiosas23. 

Durante a ocupação inglesa, o Mosteiro da Encarnação foi ocupado pelas tropas e entre 

1807 e 1814 a comunidade religiosa da Encarnação juntou-se à residente em Santa 

Clara. Durante este período o Bispo do Funchal quis reunir permanentemente as duas 

comunidades no mesmo edifício. Mas essa união nunca se concretizou24.  

A 28 de março de 1883 foi eleita a última abadessa, pelas quatro freiras em condições 

de votar. Com a sua morte a 15 novembro de 1890 o mosteiro foi extinto, ficando um 

grupo de trinta e uma pupilas, servas e senhoras recolhidas a viver no edifício25. 

 

 

 

 

  

                                                 
20 Idem, Ibidem. 
21 Idem, p.46. 
22 Idem, Ibidem. 
23 Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo – Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit. 
24 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.47. 
25 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.140. 
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2 | Da fundação aos finais do século XIX 

 

Desde a sua fundação o mosteiro possuiu importantes propriedades que garantiam a sua 

existência material e a subsistência da comunidade religiosa. Esses bens eram 

incorporados através de doações ou com o pagamento dos dotes necessários para a 

admissão de candidatas. Conforme um documento do Arquivo da Torre do Tombo 

(ATT), citado por Otília Rodrigues Fontoura, em 1703 o Custódio da Madeira defendia 

o “aumento dos dotes pelo limitado rendimento que o dito mosteiro tinha para os gastos 

de tantas religiosas que nele serviam e pelo grande número de pessoas que, além delas, 

havia no mosteiro”26.  

A concessão de benefícios permitiu que a partir do século XV o número de propriedades 

do mosteiro aumentasse progressivamente. A prosperidade resultante dos rendimentos 

das propriedades e dos contratos de arrendamento promoveu a aquisição de bens e o 

aumento do património artístico27. 

No século XVIII, as doações aumentaram consideravelmente esse património. São disso 

exemplo o cadeiral do coro-baixo, mandado fazer em 1735 pela então vigária do 

mosteiro e a vitrina com a imagem do Senhor dos Passos, oferta testamentária de Roque 

José Araújo Viana, em 178728. 

No mesmo período foram construídas, nos claustros e corredores do mosteiro, várias 

capelas particulares e oratórios, consideradas pelos autores do Elucidário Madeirense, 

perfeitamente dispensáveis para o serviço religioso da comunidade29, mas que 

contribuíram indiscutivelmente para o enriquecimento artístico do imóvel. De acordo 

com Otília Rodrigues Fontoura, existiriam as seguintes capelas30: 

 

• Ressurreição; 

• Encarnação; 

                                                 
26 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.78. 
27 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p. 20-21. 
28 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.70. 
29 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo – Elucidário Madeirense, op. cit., p.598. 
30Idem, p. 70-72. Atualmente restam apenas as capelas da Ressurreição, do Bom Jesus e de São Gonçalo de 
Amarante. 
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• Bom Jesus; 

• Ascensão; 

• Porciúncula; 

• Senhora da Conceição; 

• Desterro; 

• Rosário; 

• São João; 

• São José; 

• Santa Clara de Assis; 

• Santo António; 

• São Gonçalo. 

O desenvolvimento económico da ilha durante os séculos XVI e XVII, fruto do 

comércio do açúcar, promoveu a aquisição de obras de arte flamenga. O mosteiro, 

acompanhando essa tendência, deve ter possuído uma valiosa coleção de pinturas 

flamengas e luso-flamengas, em parte desaparecida na sequência do saque dos corsários 

franceses em outubro de 156631. Segundo os autores do Elucidário Madeirense, “apenas 

a custódia do Santíssimo Sacramento pôde ser salva na apressada fuga das freiras, tendo 

os corsários causado grandes estragos na igreja e convento”32.  

Desse vasto património artístico existente no mosteiro no século XVI, o Museu de Arte 

Sacra do Funchal possui atualmente várias pinturas33: 

• Aparição de Cristo a Santa Madalena; 

• Aparição de Cristo à Virgem; 

•  Cristo no Túmulo; 

• Descida da Cruz; 

• Nascimento de São João Batista; 

• A Virgem e Cristo; 

• Painéis de Santo António 

                                                 
31Idem, p.66 – 67. 
32 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo – Elucidário Madeirense, op. cit., p.599. 
33 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.73. 
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2.1 | As alterações e ampliações no mosteiro 

Com o crescimento da comunidade religiosa, nos finais do século XVII e inícios de 

XVIII, o mosteiro foi ampliado e adaptado à clausura34. A construção da nave da igreja 

e as obras nos coros em 166735 minimizou os danos causados pelos corsários e adaptou 

o espaço às necessidades litúrgicas. No mesmo período foram edificadas várias capelas 

particulares, como a nova capela de Nª Sª da Piedade, e encomendado um sacrário de 

prata, concluído a 11 de agosto de 167136. 

 

2.2 | O mosteiro como centro cultural 

Ao longo dos séculos, o mosteiro desempenhou um importante papel no campo social e 

educativo, sendo a única escola feminina na Madeira até meados do século XVII. 

Na segunda metade do século XV o Funchal passou a ser um ponto de passagem das 

rotas comerciais europeias, tornando-se nos séculos XVIII e XIX conhecido pelas suas 

características climatéricas e efeitos terapêuticos. A Madeira transformou-se então num 

destino obrigatório para a aristocracia europeia37. 

Neste período o mosteiro tornou-se um ponto de referência no trajeto turístico do 

Funchal, chegando a ter, segundo o testemunho de Emily Shore, duzentos visitantes 

diários em 183938. Da abertura ao exterior e da interação da comunidade religiosa com a 

população, surgiram costumes e tradições que revelam a importância desta casa 

religiosa na vida social e cultural madeirense. 

A tradição do “Menino – Perdido e Achado”, iniciada no século XVII e atualmente 

desaparecida, é um exemplo da forma de interação das religiosas com a comunidade. 

Após as celebrações natalícias, era levada do mosteiro uma escultura do “Menino 

Perdido” (ver imagem 1 na página seguinte), para ser escondida numa casa distinta do 

Funchal. A abadessa era a única a conhecer o paradeiro da escultura e as restantes 

                                                 
34 Idem, p.68. 
35 Idem, p.69. 
36 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.52. 
37 www.visitmadeira.pt, consulta realizada a 30-8-2014, 00h07. 
38 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.131. 
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religiosas convidavam as pessoas das suas relações e amizade a descobrir o paradeiro da 

escultura, era a “Achada do Menino”39.  

 

 

Imagem 1: Escultura do “Menino perdido”40. 

 

A celebração do Ano Novo, com o Te Deum, era outro momento igualmente marcante 

nas celebrações natalícias. O órgão utilizado nesta celebração, oferecido em 1489 pelos 

filhos de Gonçalves Zarco41 e localizado atualmente na nave da Igreja de Santa Clara, 

continua a ser utilizado nos concertos realizados neste espaço. 

  

                                                 
39 Idem, p.88-89. 
40 Segundo a Irmã Delina, esta poderá ser a escultura utilizada na “achada do menino”. 
41 Idem, p.92. 
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3 | O declínio e a nacionalização do património 

 

Com a diminuição do número de religiosas a partir de meados do século XVIII, a 

proibição do noviciado entre 1764 e 179642 e a redução dos rendimentos, em resultado 

do aforamento dos bens adquiridos entre 1611 e 1769 imposto pela lei de 9 de setembro 

de 176943, o mosteiro entrou num processo de declínio.  

A publicação da Lei da extinção das Ordens Religiosas a 5 de agosto de 1833 ditava a 

extinção gradual das casas religiosas femininas, até ao seu encerramento com a morte da 

última religiosa44, altura em que todo o seu património revertia a favor do Estado. 

Após a publicação desta lei, os Condes e Marqueses de Castelo Melhor alegaram o seu 

direito de padroado, iniciando um processo de registo do imóvel na Conservatória da 

Comarca do Funchal. A aceitação da legitimidade deste registo parece não ter sido 

unânime e, com o objetivo de clarificar o direito de propriedade, foi publicada a 

Descrição Predial pelo Jornal Reclame de 29 de novembro de 189045. 

A referida Descrição Predial número 351 permanece sem atualizações desde 1867, e 

refere-se à “igreja e mosteiro de Santa Clara e cerca amurada deste formando tudo um 

só corpo”46, cujo último possuidor havia sido António de Vasconcelos e Sousa Câmara 

Caminha Faro e Veiga, Marquês de Castelo Melhor e Conde da Calheta. Este registo, 

feito em nome de João de Vasconcelos e Sousa Câmara Caminha Faro e Veiga, 

Marquês de Castelo Melhor e Conde da Calheta, tem como base a transmissão do 

padroado como passo a transcrever:  

“direitos e posse do Fundador e Padroeiro da Igreja e Mosteiro de Santa Clara, 

descritos sob nº351, direitos e posse que tem seguido inalteravelmente na 

descendência de João Gonçalves Zarco, de primogénito em primogénito até o 

                                                 
42 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.82. 
43 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.46. 
44 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.139 
45 Jornal Reclame, 20 de novembro de 1890 – Convento de Santa Clara. Arquivo da Direção Regional dos Assuntos 
Culturais (DRAC), consulta realizada a 15-11-2013. 
46 Descrição Predial nº351, Livro nº B4C da Conservatória do Registo Predial do Funchal. Instituto dos Registo e 
Notariado; consulta realizada a 25-7-2014. 
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apresentante, termos em que não duvidei tornam esta inscrição a favor do dito 

apresentante”47. 

 

Após o registo da propriedade, o Marquês de Castelo Melhor não tomou posse do 

mosteiro e o Estado deu início ao processo de inventariação, conforme as instruções de 

31 de maio de 1862 do Ministério e Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda48.  

No século seguinte, foi feito o registo na Matriz Urbana do Serviço de Finanças de um 

prédio urbano, com morada do antigo mosteiro, em nome da Diocese do Funchal. A 

Caderneta Predial Urbana 493 corresponde a um prédio urbano de habitação em 

propriedade total, indica que a Diocese do Funchal tem direitos de propriedade plena e 

de isenção fiscal desde 199049. Este registo, feito em 1971, foi atualizado em 2013, na 

sequência da avaliação da propriedade50. 

A discordância entre os dois registos pode dever-se à falta de atualização do registo 

predial. O segundo registo na Matriz Urbana, feito depois da classificação do mosteiro 

como monumento nacional, coloca o monumento na posse da Igreja, embora a tutela 

seja do Estado. No sentido de clarificar a propriedade do imóvel, foi dirigido à entidade 

tutelar, a Direção Regional dos Assuntos Culturais (DRAC), um pedido de 

esclarecimento que à data de entrega da presente dissertação ainda não havia sido 

respondido. 

 

3.1 | O processo de inventariação do património  

O processo de inventariação do espólio das extintas casas religiosas incluía, de forma 

geral, a descrição e avaliação das propriedades e do património artístico, composto pelas 

alfaias e demais objetos destinados, ou não, ao culto religioso. No sentido de dar início 

                                                 
47 Idem, Ibidem. 
48 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.140. 
49 Este beneficio é concedido na sequência da Concordata entre o Estado Português e a Santa Sé, de 7 de maio 
de1940, substituída a 18 de maio de 2004 por um tratado bilateral, que determina no Artigo 22º que se mantem na 
posse da Igreja Católica os imóveis usados para fins religiosos classificados como monumentos nacionais. Define 
ainda que é a Igreja Católica que regula todo o uso dos imóveis, cabendo ao Estado a sua manutenção. 
http://www.ucp.pt, consulta realizada a 1-10-2014 14h55. 
50 Conforme consta na Caderneta Predial Urbana, impressa no Serviço de Finanças da Ribeira Brava a 4-9-2014.  
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a este processo, a Repartição dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça ordenou, em 1857, 

que em todas as dioceses fosse feito o inventário das casas de religiosas femininas51. 

Não é possível indicar a data exata de início desse processo em Santa Clara, mas é 

possível afirmar, com base no documento do Ministério da Fazenda – Direção Geral dos 

Proprios Nacionaes existente no Arquivo Regional da Madeira (ARM), que em 1860 já 

existia um inventário geral52. Referindo a importância de deixar as peças em depósito 

em museus ou instituições religiosas, o mesmo documento cita um ofício de 1891, onde 

se determina que as peças em ouro e prata deveriam ser levadas para a Agência do 

Banco de Portugal, até que “superiormente se resolva o seu destino”53. 

O processo de inventariação do mosteiro parece ter sido feito em diferentes fases e 

segundo critérios distintos. Na primeira fase concluída em 1860 o inventário teve uma 

abrangência mais geral; na segunda, em 1863, arrolaram-se os objetos de prata e ouro e 

na terceira fase de 1891 foi realizada a avaliação do seu valor artístico. 

Do inventário dos bens em prata e ouro resultou um livro com a descrição e avaliação 

destes objetos e dos paramentos54. Nesta lista constam quarenta conjuntos, contando um 

total de cinquenta e dois de objetos em prata e ouro com respetiva descrição, peso em 

oitavos, valor por oitavo e valor atribuído. No mesmo documento existe uma lista de 

paramentos com a descrição e valor atribuído por estimativa. Esta segunda lista é 

composta por vinte e seis conjuntos, no total de cento e oitenta e cinco itens, entre os 

quais constam um altar portátil para missa das religiosas doentes em clausura, e um 

oratório com um santo sudário. 

Em 1891 foi nomeada uma comissão com o intuito de “conhecer o valor artístico das 

imagens, quadros, alfaias e objetos de toda a natureza”55. A ata resultante desta 

avaliação refere que os seus membros estavam na posse do inventário e enumerava 

apenas nove objetos com interesse artístico e uma pedra tumular de interesse histórico, 

conforme passo a citar: 

                                                 
51 Arquivo Nacional Torre do Tombo; Direção Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas - Processos de extinção 

das casas religiosas femininas em Portugal; http://digitarq.arquivos.pt, consulta realizada a 30-8-2014, 15h37. 
52 Arquivo Regional da Madeira (ARM) Convento de Santa Clara – Documentos avulso sobre o inventário 1866; 
S.2,E.9,P.3 Nº40. 
53 Idem, Ibidem. 
54 ARM – Alfaias e objetos preciosos Santa Clara 1863, Convento de Santa Clara nº37,nº45 S3;E9;P2. Ver Anexos, 
Documento 1 – Descrição dos objetos em prata e ouro realizada em 1865. 
55 ARM – Atas da reunião da comissão nomeada para o fim de conhecer o valor artístico dos diversos objetos que 

pertenciam aos conventos suprimidos – Convento de Santa Clara nº51 – S.3;E9;P2. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

30 

 

 

• “Primeiro uma Verónica que parece pertencer à escola de pintura dos fins do 

século XV ou começo do século XVI; 

• Segundo um pé de uma estante / coluna terceira com ornamentação 

característica, em talha, […] sendo talvez dos primitivos produtos da indústria 

local; 

• Terceiro, um pavilhão ou cartena do sacrário […]; 

• Quarto, dois guardavão; 

• Quinto, um reposteiro […]; 

• Sexto, um frontal muito antigo […]; 

• Sétimo, um outro frontal em couro com ornamentos em relevo; 

• Oitavo, um retábulo em madeira em altos-relevos, digno de menção pela 

originalidade; 

• Nono, vinte e oito azulejos em relevo contendo alguns deles as 

ornamentações no puro estilo mourisco. 

Não se encontrou nenhum outro objeto de menção […] Sendo ainda do parecer da 

comissão que uma pedra tumular que está assente no local entre a varanda e a 

escada que dá para o coro de baixo tem um tal e qual valor histórico […]”56. 

 

No fundo do Convento de Santa Clara no ARM, existe um documento sem data que 

compara os inventários de 1865 e 189157, assinalando os bens existentes em cada um 

dos inventários. São identificados seis objetos a mais na listagem de 1865 e sessenta e 

um conjuntos novos na de 1891. A análise dos objetos descritos, onde se incluem alfaias 

litúrgicas e atributos pertencentes a esculturas ou altares, permite colocar a possibilidade 

destes se destinarem ao culto religioso e, por essa razão estarem erradamente incluídos 

nos inventários.  

Segundo fonte consultada no Arquivo Histórico das Finanças, referida por Otília 

Rodrigues Fontoura, em abril de 1891 tinham sido retirados o sacrário e algumas alfaias 

                                                 
56 Idem, Ibidem. 
57 ARM – Comparação entre inventários feitos, um em 24 de fevereiro de 1865 e outro em 1891 – Convento de Santa 
Clara 50 /nº58 – S.3;E9;P2. Ver Anexos, Documento 3 – Comparação do inventário de 1865 e o de 1891. 
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litúrgicas, estando a igreja fechada58. O templo voltou a estar aberto ao público a 24 de 

maio do mesmo ano, tendo as chaves sido entregues ao reitor da Confraria do Senhor 

dos Passos, com sede no referido edifício. Esta situação coloca a hipótese de nos 

inventários de 1865 e 1891 terem sido incluídos objetos provenientes da igreja de Santa 

Clara, restituídos ao seu local de origem com a abertura do templo. Poderá ser esta a 

explicação para o comentário “a mais” existente no referido inventário. 

O inventário de 1891 surgiu associado à relação de artigos propostos para venda em 

hasta pública, também sem data59. Desta lista constavam setenta e um artigos, cinquenta 

e seis dos quais com número de inventário associado, correspondendo a objetos 

utilitários, alfaias litúrgicas, atributos em prata, pequenos retábulos, altares e mobiliário. 

A documentação consultada não refere quais os que foram efetivamente vendidos e o 

seu preço. Segundo os autores do Elucidário Madeirense, a Fazenda Pública desfez-se 

de todos os bens “que eram avultados, ignorando-se o quantitativo do resultado da 

venda” 60. Segundo João José Abreu de Sousa o processo de venda prolongou-se pelo 

século XX61. 

Durante este processo, viviam no mosteiro um grupo de senhoras recolhidas. A autora 

das Clarissas na Madeira – Uma presença de 500 anos, com base nas informações 

apuradas no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças refere o fato de os 

inventários terem sido feitos com a maior brevidade possível, 

 “não só para evitar que os empregados encarregues daquele serviço tenham de 

entrar repetidas vezes naquela casa, onde vivem recatadas muitas senhoras de 

diferentes idades, mas também, para que, recebida nesta Secretaria de Estado, uma 

cópia do inventário, possa dispor-se convenientemente das alfaias, vasos sagrados, 

paramentos e mais objetos de culto que ali se acham, em conformidade com o 

artigo décimo das instruções de 31 de maio de 1862”62. 

 

3.1.1 | A dispersão do património artístico do mosteiro  
                                                 
58 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. op. cit., p.141. ANTT. 
Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Cov. S. Clara F., caixa 2072, doc. Avulso. 
59 ARM – Relação de artigos propostos para serem vendidos em hasta pública no Convento de Santa Clara - 
Convento de Santa Clara 49/ nº57 – S.3;E9;P2. Ver Anexos, Documento 2 – Relação dos artigos propostos para 
serem vendidos em hasta pública, 1891. 
60 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo – Elucidário Madeirense, op. cit., p.59. 
61 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, op. cit., p.58. 
62 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit.,p.140. ANTT. 
Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, Cov. S. Clara F., caixa 2072, doc. Avulso. 
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Com a extinção e nacionalização do património monacal, grande parte do espólio 

artístico de Santa Clara foi vendido em hasta pública ou incorporado no acervo de 

instituições museológicas.  

O estudo das listas de inventário existentes no ARM e as várias fontes documentais 

consultadas permitem localizar uma pequena parte desse património. Sendo esta uma 

primeira abordagem, deixa-se em aberto o estudo da documentação relativa ao processo 

de venda e nacionalização, bem como a identificação de mais património proveniente de 

Santa Clara, existente em museus e igrejas madeirenses.  

Neste ponto da pesquisa foi possível identificar com exatidão a localização de uma 

escultura em terracota de São Jerónimo do século XVI na Casa Museu Frederico de 

Freitas. Embora se desconheça a forma de incorporação nessa coleção, a escultura é 

referida no Catálogo da Exposição de Escultura Religiosas em 1954, como proveniente 

do Mosteiro de Santa Clara.  

Sobre as obras incorporadas em coleções museológicas, a documentação consultada 

refere apenas dois museus, o Museu de Arte Sacra do Funchal e o Museu Quinta das 

Cruzes. 

Otília Rodrigues Fontoura documenta a existência de seis pinturas, datadas do século 

XVI no Museu de Artes Sacra: Aparição de Cristo a Santa Madalena, Aparição de 

Cristo à Virgem, Cristo no túmulo, Descida da Cruz, Nascimento de São João Batista e 

a Virgem e Cristo
63

.  

João José Abreu de Sousa, referindo-se à existência do “Tombo do Convento de Santa 

Clara”, menciona que os documentos eram guardados em armários “do tipo dos que se 

encontram no Museu da Cruzes, provenientes do convento”64.  

 

 

 

3.1.2 | O património de uso pessoal no processo de inventariação 

                                                 
63 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, p.73. 
64 SOUSA, João José Abreu de – O Convento de Santa Clara do Funchal, p.21. 
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O património do mosteiro incluía também objetos utilitários, de uso quotidiano. Estes 

bens não constam dos inventários consultados, mas surgem referidos em documentos 

relacionados com a ocupação do imóvel após a extinção da casa religiosa. 

Como exemplo da necessidade de diferenciar os bens pessoais do património do 

mosteiro, podemos referir uma carta enviada em 1891 por Domiciana Ifigénia de França 

Bivar, à data recolhida no edifício do extinto mosteiro, solicitando autorização para 

levar do edifício vários objetos de seu uso pessoal65. Associada a esta carta existe uma 

ata datada de 25 de fevereiro de 189166 documentando o seu pedido para sair 

temporariamente do mosteiro, sem perda do usufruto das duas celas e o rol de objetos 

pessoais que pretendia levar consigo: 

“Objetos indispensáveis para meu serviço e que me pertencem são os seguintes: 

uma camilha com suas competentes camas e almofadas; uma cama com roupas; 

um baú com vestidos; um dito pequeno com [?]; um lava mãos e bacias de banho; 

uma mesa e tocador; seis cadeiras usadas; duas mesas para o quarto; uma caixa 

para livros; uma pequena caixa com [?]; loiça para meu serviço; duas cadeiras de 

vimes”67.  

 

3.2 | A utilização do edifício após a supressão do mosteiro 

Após a morte da última religiosa, um grupo de pupilas e servas, do qual era regente 

Domiciana Ifigénia de França Bivar, permaneceu em recolhimento no edifício com o 

usufruto dos móveis existentes. O imóvel passou a funcionar como casa de 

recolhimento provisório, subordinada ao Bispo do Funchal, conforme determina o 

despacho de 5 de dezembro de 1890 68. Embora não exista muita informação sobre o 

funcionamento da casa de recolhimento ou a data do seu encerramento, em 1927 foi 

documentada ocupação de parte do edifício por um grupo de senhoras recolhidas69.  

                                                 
65 ARM – Carta de Domiciana C. de França Bivar de 24 2.1891 – Documentos avulso sobre o inventário 1866, 
S.2,E.9.D.3 Nº40. 
66 ARM Convento de Santa Clara – Documentos avulso sobre o inventário 1866; S.2,E.9,P.3 Nº40. 
67 Idem, Ibidem. 
68 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos, op. cit., p.142. 
69 Decreto Nº 13:066 de 25 de janeiro de 1927 – pela Direção Geral da Fazenda Pública, https://dre.pt/, consulta 
realizada a 05-08-2014, 19h45. 
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Por iniciativa do Dr. Romano Santa Clara Gomes, na sequência do Decreto de 12 de 

março de 189670, foi feita concessão à Associação das Missões Ultramarinas e o imóvel 

passou a ser simultaneamente ocupado pelas Irmãs Missionárias de Maria.  

A 22 de maio de 1898, em conformidade com o referido decreto que determinava a 

fundação de um estabelecimento de ensino, um sanatório para as irmãs retornadas de 

África, e uma escola preparatória para aspirantes a irmãs da Missão, teve início o 

pensionato e uma Creche para crianças pobres, mantidos em funcionamento até 14 de 

outubro de 191071.  

Com a implantação da República a comunidade religiosa abandonou voluntariamente o 

edifício72, entregue em 1912, à Câmara Municipal do Funchal, à Associação de 

Beneficência Auxílio Maternal e à Misericórdia do Funchal73, com as seguintes 

cedências:  

• Câmara Municipal do Funchal: Terrenos necessários para o alargamento da Rua 

das Cruzes ou de João Joaquim de Freitas e da Calçada de Santa Clara e para 

regularização do Largo de Santa Clara desafogando-se a igreja. 

• Associação de Beneficência Auxílio Maternal: Cedência de uma faixa de terreno 

com a largura de vinte e cinco metros ao longo da Rua Joaquim de Freitas, para 

aí estabelecerem as suas instalações. 

• Santa Casa da Misericórdia do Funchal: Cedência dos restantes edifícios e 

terrenos para instalação de um hospital e outros serviços de beneficência, 

ficando a Misericórdia obrigada a ceder gratuitamente à Câmara Municipal um 

dos seus terrenos. 

 

Com o Decreto-lei nº260 de 5 de novembro74 passou a ser responsabilidade da Câmara 

Municipal do Funchal a guarda e conservação da igreja, estabelecendo ainda que todos 

os terrenos e edifícios reverteriam para o Estado, se algum dia fossem desviados da 

                                                 
70 Idem, p.731. 
71 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscana Missionárias de Maria, 100 anos em Portugal 1895-1995, História da 
Província e Santo António; Edição da Província Portuguesa do Instituto das Franciscanas Missionárias de Marias; 
Gráfica de Coimbra, Coimbra, 1995, p.730. 
72 Idem, p.736. 
73 Decreto – lei nº260 de 5 de novembro de 1912, pela Comissão Jurisdicional dos Bens das Extintas Congregações 
Religiosas, https://dre.pt/, consulta realizada a 31-08-2014, 19h55. 
74 Idem, Ibidem. 
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aplicação estabelecida no documento. No seguimento deste decreto75, foi publicado, a 

23 de setembro de 1913, uma clarificação pela Comissão Jurisdicional dos Bens das 

Extintas Congregações Religiosas, que define quais os terrenos e edifícios cedidos e os 

seus propósitos.  

• Câmara Municipal do Funchal: Foi concedida uma faixa de terreno necessário 

para continuar uma nova avenida em construção; era obrigada a demolir às suas 

custas parte da cerca do mosteiro e vedar em boas condições de estética e 

segurança, o lado norte da avenida em construção;  

• Associação de Beneficência Auxílio Maternal: À parte do extinto mosteiro 

previamente cedida, foi anexado um terreno da Rua João Joaquim de Freitas; 

• Santa Casa da Misericórdia do Funchal: Ficou determinado que cedia à 

Associação de Beneficência Auxílio Maternal os materiais de construção que 

sobrassem das demolições realizadas em Santa Clara, sem prejuízo do 

necessário para a construção do seu novo hospital. 

 

Segundo os autores do Elucidário Madeirense
76, foi demolida uma parte considerável 

do mosteiro sem que tivessem sido feitas as obras previstas, tomando o Estado posse 

dos edifícios e terrenos cedidos. 

Em 1927, com o objetivo de fortalecer a obra missionária nos domínios ultramarinos, o 

Decreto de 25 de janeiro de 192777 cede o edifício ao Ministério das Colónias para ser 

entregue ao Colégio das Missões Ultramarinas, conforme o artigo 1º do referido decreto 

“é cedido a favor do Ministério das Colónias para ser entregue ao colégio da 

Missões Ultramarinas do Clero Secular Português e para serviço da missão toda a 

parte urbana do extinto convento de Santa Clara da Cidade do Funchal e todas as 

suas dependências”78. 

 

                                                 
75 Decreto-lei nº260 de 23 de setembro de 1913 - pela Comissão Jurisdicional dos Bens das Extintas Congregações 
Religiosas, https://dre.pt/, consulta realizada a 31-08-2014, 20h05. 
76 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo - Elucidário Madeirense, op. cit., p.600. 
77 Decreto Nº 13:066 de 25 de janeiro de 1927, Idem. 
78 Idem, Ibidem. 
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A portaria nº 4911 de 18 de junho de 192779, da Direção Geral da Fazenda Pública, veio 

esclarecer que a concessão feita pelo Decreto nº13:066 abrange “todo o edifício, 

incluindo a igreja, os seus coros e o quintal ou pequeno terreno que fica dentro dos 

muros do mesmo convento e todos os seus pertences”80. 

No ano seguinte as religiosas da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de 

Maria estabeleceram-se no antigo mosteiro, dando início ao funcionamento do Colégio 

Missionário do Funchal. Segundo a Irmã Delina, atual responsável pela comunidade 

religiosa residente em Santa Clara, entre 1928 e 1974 funcionaram nas instalações do 

antigo mosteiro um Jardim de Infância, uma Escola Primária, um Colégio Missionário e 

uma Casa de Retiro. Entre 1970 e 1974 a Escola Primária foi encerrada, realizando-se 

obras de ampliação do Jardim-de-infância. Foi durante este período que terminou o 

aspirantado e foi aberto um lar de estudantes, permanecendo em funcionamento a Casa 

de Retiros e a catequese paroquial81.  

  

                                                 
79 Portaria nº 4911 de 18 de junho de 1927 – Direção Geral da Fazenda Pública, https://dre.pt/, consulta realizada a 
31-07-2014, 20h40. 
80 Idem, Ibidem. 
81 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscana Missionárias de Maria,100 anos em Portugal 1895-1995, op. cit., p.743. 
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4 | Classificação como Monumento Nacional  

 

Em 1940 a igreja e todas as dependências do extinto mosteiro foram classificadas 

monumento nacional pelo Decreto nº 30:762 de 26 de setembro82. No mesmo ano, o 

Decreto nº 30:838 de 1 de novembro83, relativo aos imóveis de propriedade particular, 

suspendeu a classificação até serem ouvidos os seus proprietários, conforme o disposto 

no artigo 25º do Decreto – lei nº20:985 de 7 de março de 193284, onde se determinou o 

seguinte, 

“os imóveis que forem propriedade particular e estiverem com condições do artigo 

precedente serão igualmente classificados, ouvindo o respetivo proprietário, 

podendo o Governo proceder também à expropriação por utilidade pública, nos 

termos do nº10 do artigo 20º da lei de 20 de julho de 1912, quando ele se oponha 

à classificação85. “ 

 

A atribuição do título de “Monumento Nacional” pelo Decreto nº 32:973 de 18 de 

agosto de 194386, foi feita no seguimento do Decreto de 193287, considerando a 

importância do imóvel “cuja conservação e defesa, no todo ou em parte, represente 

interesse nacional, pelo seu valor artístico, histórico ou arqueológico”88 e estabelecendo: 

“a aplicação a dar ao monumento será determinada pelo Governo, procedendo 

parecer pelo Conselho Superior de Belas Artes, e não poderá ser alterada, no todo 

ou em parte embora que temporariamente, sem novo parecer do mesmo 

conselho”89.  

 

                                                 
82 Decreto-lei nº30:762 de 26 de setembro de 1940 – do Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino 
Superior e das Belas Artes – Diário da República nº225; https://dre.pt; consulta realizada a 01-9-2014 17h01. 
83 Decreto-lei nº 30:838 de 1 de novembro de 1940 – Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino 
Superior e das Belas Artes – Diário da República nº254; https://dre.pt; consulta realizada a 01-8-2014 20h01. 
84 Decreto nº 32:973 de 18 de agosto de 1943 – Ministério da Educação Nacional, Direção Geral do Ensino Superior 
e das Belas Artes – Diário da República nº175; https://dre.pt; consulta realizada a 01-8-2014 20h30. 
85 Idem, Ibidem. 
86 Decreto-lei nº 20:985 de 7 de março de 1932 – Conselho Superior de Belas Artes; Idem. 
87 Idem, Ibidem. 
88 Idem, Ibidem. 
89 Idem, Ibidem. 
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Com a reclassificação, o edifício e o seu património passou a estar abrangido por leis de 

proteção. A partir de 1985, com a Lei sobre o património cultural português
90, todos os 

bens móveis ou contidos na estrutura do imóvel e o seu enquadramento orgânico 

passam a estar abrangidos pelas mesmas medidas de proteção legal do edificado, por se 

considerarem parte indispensável na sua defesa, entendimento e contextualização. 

Atualmente o Estado detém a tutela do imóvel conjuntamente com o Governo Regional 

da Madeira. Após a entrada em vigor da lei nº107/2001 de 8 de julho de 200191, a 

DRAC passou a ter um papel mais ativo, tornando-se responsável pela promoção, 

aprovação e fiscalização de todas as intervenções realizadas92. 

  

                                                 
90 Lei nº13/85 de 6 de julho de 1985 – Legislação Nacional até 1996 sobre o Património arquitetónico e 

arqueológico, Informar para Proteger, Ministério da Cultura – Diário da República nº135. https://dre.pt; consulta 
realizada a 01-9-2014, 16h01. 
91

 Lei nº107/2001 de 8 de julho de 2001 – Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural; Diário da República nº209; https://dre.pt; consulta realizada a 05-8-2014, 18h30. 
92 Informação contida num documento informativo, escrito pela arquiteta Laura Joana Abreu, op. cit.. 
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5 | Intervenções nos finais do século XIX e inícios do século XX 

 

Por iniciativa do Dr. Romano Santa Clara Gomes, em 189893 e em 1926, são feitas 

obras de restauro no imóvel, com o objetivo de acolher a Congregação religiosa94.  

A obra Franciscanas Missionárias de Maria foi a única fonte consultada onde se refere 

a realização de obras de restauro entre a data do Decreto de extinção das ordens 

religiosas e o encerramento efetivo da casa religiosa. Exceção feita às obras de 

reconstrução da capela-mor da igreja de Santa Clara, parcialmente destruída a 12 de 

dezembro de 1917, na sequência do bombardeamento da cidade por um submarino 

alemão95 (ver imagem 2).  

 

 

 

Imagem 2: Destruição da capela-mor da Igreja de Santa Clara causada 
pelo bombardeamento alemão96.  

 

 

No início do século XX, com a cedência do imóvel à Câmara Municipal do Funchal, ao 

Auxílio Maternal e à Santa Casa da Misericórdia do Funchal, foi demolido “uma parte 

                                                 
93 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscanas Missionárias de Maria 100 anos em Portugal 1895-1995; op. cit., p. 736 e 
737.  
94 Idem, Ibidem. 
95 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo - Elucidário Madeirense. Ibidem, op. cit., p.307-
311. 
96 http://bmfunchal.blogs.sapo.pt/4423.html, consulta realizada a 2-9-2014 15h39. 
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considerável do antigo mosteiro e praticando-se então atos de verdadeira destruição e 

vandalismo em todos os edifícios”97
. 

Os Decretos de 191298, da Comissão Jurisdicional dos Bens das Extintas Congregações 

Religiosas, documentam a existência de materiais de construção provenientes dos 

edifícios destruídos, esclarecendo que “todos os materiais de construção provenientes 

das demolições que se fizerem nos terrenos que, por decreto, são cedidos, ficarão 

pertencentes à Misericórdia do Funchal” 99.  

Pela escassez de fontes documentais, torna-se difícil perceber a extensão das áreas 

destruídas. Apenas foi possível identificar a localização do dormitório velho no atual 

pátio oeste, demolido em 1915100. 

  

                                                 
97 SILVA, Padre Fernando Augusto da, MENESES, Carlos Azevedo – Elucidário Madeirense, op. cit., p.600. 
98 Decreto da Comissão Jurisdicionais dos Bens das Extintas Congregações Religiosas, de 31 de outubro de 1912 – 
Diário da República nº223, https://dre.pt, consulta realizada a 1-6-2014 17h30. 
99 Decreto da Comissão Jurisdicionais dos Bens das Extintas Congregações Religiosas, de 5 de novembro de 1912 – 
Diário da República nº260, https://dre.pt, consulta realizada a 01-6-2014 17h30. 
100 Segundo informações verbais fornecidas pela arquiteta Joana Abreu da DRAC, durante uma visita ao monumento. 
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6 | A intervenção da Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 

Nacionais 

 

Depois de ser classificado como monumento nacional, as intervenções no conjunto 

arquitetónico passaram a ser orientadas pela DGEMN. As obras de restauro tiveram 

início em 1940, incidindo nas áreas em pior estado de conservação ou ruína. Os 

documentos consultados, no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

(SIPA)101 mencionam o estado ruinoso de vários edifícios e a precariedade dos telhados. 

Estes registos sugerem que a ação da DGEMN teve como prioridade evitar a ruína do 

imóvel, mas também garantir a segurança e funcionalidade dos edifícios destinados à 

creche e ao Colégio Missionário. 

São ainda vários os documentos que descrevem o mau estado das instalações escolares e 

a necessidade de assegurar o seu normal funcionamento. Exemplo disso foi o despacho 

do Ministro, realizado após a sua visita à Madeira, onde foi referida a necessidade de se 

acelerarem as obras de restauro, sobretudo as necessárias para evitar inundações e 

infiltrações nas dependências inferiores102. Apesar de as obras realizadas a partir das 

décadas de quarenta e cinquenta, um documento de 1964 relativo à fiscalização 

realizada no Colégio Missionário do Funchal, informava que 

“tendo sido visitado pelo fiscal destes serviços na Madeira […] foi verificado que 

um dos seus pavilhões anexos, o voltado a sul, se encontra em iminente perigo de 

ruir. As paredes exteriores acusam grandes inclinações e o pavimento do 2º andar 

corre risco de abater completamente […] em face da extrema gravidade do caso, 

pois no primeiro andar funcionam várias salas de aula e no segundo existe um 

dormitório de alunas internas, procedeu-se ao escoramento imediato daquele 

corpo do edifício”103. 

 

                                                 
101 Sistema de Informação para o Património Arquitetónico, SIPA, www.monumentos.pt, consulta realizada a 02-
09.2014 15h26. 
102 Transcrição em Documento da Repartição Técnica da Direção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, datado 
de 31 de agosto de 1954; SIPA TXT.00833459, SIPA, op. cit.. 
103 Exm.º Senhor Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais…,4-3-1964, SIPA TXT.00834091, SIPA, 
op. cit.. 
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Salienta-se o facto de, durante o processo de restauro e reabilitação, os edifícios estarem 

ocupados pelas comunidades religiosa e escolar, condicionando inevitavelmente a 

priorização das áreas a intervencionar. 

A preocupação em garantir o normal funcionamento das instituições escolares ficou na 

memória de 31 de março de 1959, da Repartição Técnica da DGEMN, sobre as obras de 

conservação e restauro do Colégio Missionário com o propósito de “garantir às 

pequenas educandas e às irmãs que delas cuidam o conforto mínimo indispensável ao 

desempenho da sua missão”104. 

De acordo com a documentação, é provável que tenha existido uma cooperação entre a 

comunidade religiosa e as entidades civis responsáveis pelo monumento, embora seja 

documentada a escassez de rendimentos das religiosas. Um documento de 1958 refere a 

impossibilidade da congregação contribuir com a respetiva parte para as obras previstas, 

apresentando uma lista de trabalhos não concluídos por falta de financiamento e uma 

lista de prioridades estabelecidas pela Madre Superiora, apresentadas por áreas: 

“Igreja: 

1- Reparação do telhado 

2- Levantamento e reposição dos azulejos 

Escola e Creche: 

1- Conclusão do restauro da galeria do Claustro 

2- Reparação das dependências destinadas à criação da Escola Doméstica 

3- Reparação das fachadas 

Colégio Missionário: 

1- Reparação interior e exterior”105 

 

Numa carta de 1958 dirigida ao Ministro das Obras Públicas, a Madre Superiora 

descrevia o estado de ruína do monumento nacional e salientava, 

“retardar por maior espaço de tempo um restauro completo e acelerado é, não só 

comprometer seriamente a conservação de um monumento nacional […] mas, o 

que não é menos de considerar, impedir o desenvolvimento e progresso de uma 

                                                 
104 Memória, Colégio Missionário do Funchal Restauro e Conservação, 31-3-1959, SIPA TXT.00833670, SIPA, op. 

cit.. 
105 Até esta data, foram inicialmente efetuadas…,SIPA TXT.00833483. 
SIPA, op. cit.. 
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bela e útil obra social que necessita de ser posta à altura das exigências atuais para 

atingir um fim educativo que se tem em vista”106. 

 

Na mesma carta enunciava as obras de maior urgência, tendo em consideração a 

segurança das crianças nos edifícios do mosteiro:  

“1º cobrir com telhados os terraços que ficam sob os claustros, que dá acesso ao 

refeitório e às dependências da creche […] (por ele têm de transitar mais de 600 

crianças); 

2º pôr em condições de ser utilizado sem verdadeiro perigo, como atualmente 

acontece, um corredor que conduz ao último salão restaurado; 

3º arranjar convenientemente uma dependência […] a fim de nela se vir a instalar 

uma escola doméstica de maior necessidade […]; 

4º restauro da parte em que funciona o Colégio Missionário Ultramarino”107. 

 

As primeiras referências à necessidade de intervir no edifício do Colégio Missionário 

datam de 1958. As obras de conservação e restauro foram adjudicadas dois anos depois 

e prolongaram-se até 1971, com a remodelação do pavilhão da ala norte108, com uma 

interrupção em 1968 por falta de financiamento. 

A necessidade de obras nestes edifícios é evidenciada numa carta enviada do semi-

internato de Santa Clara informando o Diretor dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

da existência de vinte internas, o que tornava necessário a construção de um refeitório, 

copa, áreas de trabalho, uma casa de banho no rés-do-chão, quartos individuais, uma 

enfermaria, sanitários e lavatórios109. 

 

No sentido de melhorar o estado do imóvel, a comunidade religiosa mandou executar 

várias obras de beneficiação nos edifícios habitacionais e escolares. Alguns desses 

                                                 
106 Colégio – Missionário Ultramarino – Santa Clara – Funchal, 21-5-1958, SIPA TXT.00833466., SIPA, op. cit.. 
107 Idem, Ibidem. 
108 Ex.º Senhor Arquiteto Chefe da Repartição Técnica…, 19-8-1971, SIPA TXT.00834403, SIPA, op. cit.. 
109 Exmo.º Senhor Director dos Edifícios dos Monumentos Nacionais…2-12-1968, SIPA TXT.00834233, SIPA, op. 

cit.. 
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trabalhos foram executados sem a autorização das entidades tutelares, como é disso 

exemplo a demolição do teto do dormitório em 1970 por decisão da Madre Superiora, 

após ter sido informada pelo fiscal da DGEMN que o teto não estava em perigo de 

cair110. Sobre estas intervenções e em resposta a um pedido de ajuda financeiro 

apresentado pela comunidade religiosa, a DGEMN refere numa carta de 7 de dezembro 

de 1971, que “a Lei não permite que o Estado, contribua para o pagamento de quaisquer 

obras que não tenham sido mandadas executar através dos seus serviços técnicos”111.  

Embora a comunidade religiosa tenha realizado obras sem autorização da DGEMN, 

parece ter existido um esforço por parte das entidades tutelares em responder aos 

pedidos apresentados pelas diferentes Madres Superioras. São vários os documentos que 

abordam necessidade da realização das obras para garantir o normal funcionamento do 

Colégio Missionário e da Creche, bem como para assegurar o bem-estar das religiosas. 

Nesse sentido, a recuperação do imóvel levada a cabo pela DGEMN teve também como 

objetivo promover a sua racional adaptação do imóvel às necessidades dos seus 

utilizadores. 

A escolha das áreas a intervir foi também condicionada pela ocorrência de algumas 

adversidades, como o incêndio de 1962 que quase destruiu o pavilhão do Colégio 

Missionário112, determinando a urgência desta intervenção em detrimento da realização 

de obras em outras partes do monumento com maior relevo histórico e artístico. 

 

6.1 | As intervenções da DGEMN sob um olhar atual 

O monumento tal como hoje o conhecemos é o resultado de restauros e demolições 

realizados após a extinção do mosteiro que apagaram parte dos vestígios das diferentes 

épocas de construção (ver imagem 3 na página seguinte). 

De fato, a ação da DGEMN teve um impacto considerável no monumento, com a 

demolição de capelas e reconstrução da “galeria gótica”, mas também com as obras que 

restituíram a funcionalidade e impediram o estado de ruína de várias partes do imóvel.  

 

                                                 
110 Ex.º Senhor Arquiteto Chefe da Repartição Técnica…, 15-2-1970, SIPA TXT.00834236, SIPA, op. cit.. 
111 Exmo.º Senhor Arquitecto Director de Serviços…, 6-8-1971, SIPA TXT.00834242 e  
Exmo.º Senhor Pena da Silva Ilustrissimo Director…, 12-7-1971, SIPA TXT.00834241, SIPA, op. cit.. 
112 Memória Colégio Missionário do Funchal Obras de Reconstrução do Pavilhão do Dormitório, SIPA 
TXT.00834126, SIPA, op. cit.. 
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Imagem 3: Vista aérea do monumento, 2014113. 

Os critérios e metodologias que caraterizavam a ação da DGEMN, largamente 

estudados por Maria João Batista Neto e Miguel Tomé, deviam no entender de 

Henrique Gomes da Silva, Diretor da DGEMN em 1935, ter como objetivos: 

“ 1) […] restaurar e conservar com verdadeira devoção patriótica os nossos 

monumentos nacionais, de modo que, quer como padrões imorredouros das 

glórias pátrias que a maioria deles atesta, quer como opulentos mananciais de 

beleza artística, eles possam influir na educação das gerações futuras, no duplo e 

alevantado culto da religião da pátria e da arte; 

2) […] integrar-se o monumento na sua beleza primitiva, expurgando-o de 

essências posteriores e reparando as mutilações sofridas, quer pela ação do tempo, 

quer pelo vandalismo dos homens”114  

 

Apesar das convenções internacionais, as intervenções seguiam a ideologia 

absolutista de recuperação de valores históricos-ideológicos através da restituição da 

unidade de estilo aos edifícios classificados115.  

                                                 
113 Captura de ecrã, Google Earth, consulta realizada a 3-10-2014, 00h31. 
114

 
SILVA, Henrique Gomes da – Monumentos Nacionais, orientações técnicas a seguir no seu restauro; in Boletim 

da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Nº1, A Igreja de Leça do Balio, setembro de 1935, 
http://dgemn-digital.wikidot.com, consulta realizada a 25-10-2014, 20h30, p.19. 
115

 NETO, Maria João Batista – A Direção-geral dos edifícios e monumentos nacionais e a intervenção no 

património arquitetónico em Portugal 1929-1999; Caminhos do Património. Lisboa, DGEMN, exemplar 
policopiado, 1999, p.151. 
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As intervenções são desta forma, norteadas pela importância histórica dos imóveis, 

removendo acrescentos e repondo elementos em falta na tentativa de restituir a leitura 

artística / histórica, por vezes em detrimento do seu valor estético, da sua função e 

vivência religiosa, conceitos evidenciados na Carta de Veneza,  

“quando um edifício contiver vários estilos sobrepostos, a eleição de um desses 

estilos não se justifica, a não ser excecionalmente, na condição de que os 

elementos eliminados tenham pouco interesse, que o conjunto de elementos 

subjacente a esse estilo constitua um testemunho de alto valor histórico, 

arqueológico ou estético, e que o seu estado de conservação seja aceitável. O 

julgamento sobre as eliminações a efetuar não pode depender unicamente da 

opinião do autor do projeto”116. 

 

As obras no Colégio Missionário podem também ser entendidas como resultado da 

política de incentivo à realização de ações missionárias no ultramar, vistas como forma 

de legitimação do domínio português nas ex-colónias. Para Miguel Tomé, as 

intervenções realizadas nos monumentos nacionais tinham fortes conotações ideológicas 

e eram utilizadas como imagens de propaganda do culto da memória, numa tentativa de 

restituir a confiança e a coesão nacional117. 

A ação da DGEMN no Colégio Missionário enquadra-se na política de restituição de 

funções aos monumentos classificados. Segundo Maria João Batista Neto, a reutilização 

dos monumentos ficava dependente o parecer do Conselho Superior de Belas Artes, 

entidade que, na década de cinquenta, empreendeu grandes projetos de reutilização de 

alguns monumentos com fins de assistência, sociais, sanitários e de turismo e lazer118, 

entre outras iniciativas. 

Nas décadas de sessenta e setenta, a filosofia de intervenção modernizou-se e, a partir 

de 1974, a DGEMN apostou na conservação integrada como metodologia de 

salvaguarda do património. Com a lei orgânica de 1993, iniciou-se o projeto das Cartas 

de Risco com o objetivo de conhecer o estado de conservação do património 

                                                 
116.Carta de Veneza sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios; http://www.patrimoniocultural.pt; 
consulta realizada a 26-1-2014, 17h31 
117 TOME, Miguel – Património e restauro em Portugal (1920-1995), Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, Porto 2002, p.167 e 167. 
118 NETO, Maria João Batista – A Direção-geral dos edifícios e monumentos nacionais e a intervenção no 

património arquitetónico em Portugal 1929-1999; op. cit., p.35. 
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classificado e definir prioridades de intervenção. Embora a DGEMN, tivesse em vista a 

realização da Carta de Risco do mosteiro, este projeto não teve continuidade, ficando 

por realizar um estudo aprofundado do estado de conservação do imóvel e a definição 

de um programa de ação para a sua salvaguarda119. 

 

6.2 | Demolições no claustro e restauro da “galeria gótica” 

A intervenção realizada entre 1940-1950 foi marcada pela demolição das capelas 

deixando a descoberto os arcos góticos da ala norte do claustro, com enorme impacto 

nas características arquitetónicas do edifício.  

Na primeira fase das obras foram derrubadas as capelas da parte central do claustro. A 

documentação consultada não permite determinar o propósito das demolições, contudo 

poderá ter sido justificado pelo avançado estado de ruína ou por uma metodologia de 

intervenção com o objetivo de restituir o aspeto original do claustro, removendo os 

elementos então vistos como descaracterizadores da traça original. 

Conforme o Decreto nº20:985 de 7 de março de 1932, onde se definia as normas de 

salvaguarda do património em vigor no período destas demolições, os imóveis 

classificados “não poderão ser demolidos no todo ou em parte, sem sofrer qualquer 

grande restauração que tenha por fim a sua reintegração”120. Parece ter sido no 

seguimento desta alínea que, depois de demolidas as capelas, tiveram início a obras da 

ala norte do claustro, com o restauro da “galeria gótica”. 

 

6.2.1 | Demolições das capelas 

Na documentação consultada não existem descrições das capelas ou do património que 

possa ter existido no seu interior. A sua localização é feita com base nos registos 

gráficos e fotográficos disponíveis no SIPA, ficando por realizar o estudo aprofundado 

destas construções e do seu espólio, imprescindível para conhecer o seu valor artístico e 

patrimonial. 

                                                 
119 Informação contida num documento informativo, escrito pela arquiteta Laura Joana Abreu, op. cit.. 
120 Decreto nº20:985 de 7 de março de 1932, op. cit. 
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A planta do mosteiro anterior à intervenção da DGEMN (imagem 4) assinala a existência 

de quatro capelas na área central do claustro, colocando a possibilidade de numa 

primeira fase de demolições, terem sido apenas destruídas as capelas a sul, este e oeste. 

 

Imagem 4: Planta do mosteiro, com sinalização das capelas demolidas 121. 

 

A capela norte, de maiores dimensões, aparece na documentação fotográfica relativa à 

demolição do telhado do claustro em 1948 e 1950. Comparando o seu estado de 

conservação nas fotografias das demolições das capelas com as anteriores ao restauro da 

“galeria gótica”, existe uma diferença notória no seu estado de conservação, sugerindo 

ter sido restaurada simultaneamente às demolições.  

Esta capela acabou por ser demolida em 1950, possivelmente no decorrer do restauro da 

“galeria gótica”, pois pesar de não estar adossada aos arcos da ala norte, o seu volume 

arquitetónico impedia a leitura integral da referida galeria (ver imagens 5 e 6). 

 

                                                 
121 Mosteiro de Santa Clara Planta do convento 1965, SIPAFOTO.00506718, SIPA, op. cit.. 
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Imagem 5: Capela norte, 1950 122. 

 

Imagem 6: Durante a demolição da capela norte, 
1950123. 

6.2.2 | O restauro da “galeria gótica” 

As obras de restauro da “galeria gótica” tiveram início em 1944, prolongando-se até 

1954, com uma interrupção em 1952 por falta de verbas para os trabalhos124 e 

recomeçando em 1955125.  

A segunda fase da intervenção previa a demolição da cobertura, do madeiramento e da 

alvenaria da fachada em ruínas, incluindo os arcos de cantarias; a construção de 

telhados, alvenarias da fachada, rebocos e a caiação de interiores e exteriores, bem 

como a construção de seis vãos de caixilhos126 (ver imagens 7 e 8 na página seguinte). A 

intervenção contemplava ainda a reconstrução de dois vãos do arco ogival com 

aproveitamento de algumas das cantarias existentes e a construção de seis vigas de 

betão armado para suporte do vigamento do primeiro andar.  

 

                                                 
122 Mosteiro de Santa Clara Fachada capela junto a jardim, 1950, SIPAFOTO.00506126, SIPA, op. cit.. 
123 Mosteiro de Santa Clara Claustro em obras, 1950, SIPAFOTO.00506607, SIPA, op. cit.. 
124 CARITA, Rui – Mosteiro de Santa Clara, IPA.00005013; www.monumentos.pt; consulta realizada a 3-8-2014, 
14h00. 
125 4º.Subsecção da 2ª. Secção…,7-12-1971, SIPA TXT.00834243, SIPA, op. cit.. 
126. Orçamento Obras de Remodelação e Construção restauro da galeria gótica do Convento de Santa Clara do 

Funchal, SIPA TXT.00833520, SIPA, op. cit. 
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Imagem 7: Ala norte do claustro durante as obras 
de restauro da “galeria gótica”127. 

 

Imagem 8: Ala norte do claustro durante as obras de 
restauro da “galeria gótica”128. 

As capelas que existiam na ala norte do claustro foram demolidas durante esta 

intervenção e os altares e oratórios mudados para outras áreas do edifício. As fotografias 

da época permitiram identificar a localização original de dois retábulos atualmente 

colocados em outras zonas do imóvel, o de São Gonçalo de Amarante e o de Santo 

António. O retábulo de São Gonçalo de Amarante provém de uma capela adossada à 

parede norte do claustro, parcialmente demolida para a abertura de uma porta de acesso 

ao interior da igreja. Desde a década de cinquenta que o retábulo permanece na antiga 

enfermaria, situada no átrio de acesso aos coros (ver imagens 9 e 10).  

                                                 
127 Mosteiro de Santa Clara Claustro em obras de reconstrução Foto Perestrellos, SIPAFOTO.00506616, SIPA, op. 

cit.. 
128 Mosteiro de Santa Clara Claustro em obras de reconstrução, SIPAFOTO.00506617, SIPA, op. cit.. 
129 Mosteiro de Santa Clara, Claustro: capela, 1948, SIPAFOTO.00506121, op. cit.. 
130 Mosteiro de Santa Clara Interior: altar do claustro colocado na Enfermaria, 1963, SIPAFOTO.00506732, op. 

cit.. 

 

Imagem 9: Localização original do retábulo 
de São Gonçalo de Amarante, 1948129. 

 

Imagem 10: Localização do retábulo de São Gonçalo de 
Amarante na enfermaria, 1963130. 
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O retábulo de Santo António encontra-se atualmente na parede sul do coro – baixo. Nas 

restantes áreas do monumento intervencionadas pela DGEMN, foram também 

desmontados outros altares, como o que se encontrava na sala do capítulo, atualmente 

desmontado em reserva131 (ver imagem 11).  

 

 

Imagem 11: Altar na sala do capítulo durante as obras da 
DGEMN132. 

 

Os documentos analisados relativos às obras no claustro e na “galeria gótica”, 

maioritariamente orçamentos e memórias descritivas, não fornecem dados sobre o 

património contido no interior das capelas demolidas. Apenas as fotografias permitem 

identificar este património, tornando-se contudo um recurso limitado, por apenas 

documentar o exterior dos claustros.  

6.2.3 | Intervenções na igreja de Santa Clara 

Contrariamente à ausência de informação sobre o património dos edifícios demolidos, 

na documentação referente às obras realizadas na igreja de Santa Clara é notória a 

preocupação com a salvaguarda do revestimento azulejar e dos altares em talha dourada. 

Os trabalhos iniciados em 1958 previam, conforme o orçamento da DGEMN, o 

apeamento do lambrim de azulejos decorativos e o seu reassentamento, bem como a 

revisão e manutenção das coberturas133. 

                                                 
131 Informação fornecida por correio eletrónico pela arquiteta Laura Joana Abreu, op. cit.. 
132 Mosteiro de Santa Clara Aspecto de obras no interior de Capela, SIPAFOTO.00506639, op. cit.. 
133Orçamento Igreja de Santa Clara do Funchal Obras de Conservação… 1958, SIPA. TXT.00833615, op. cit.. 
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A obra prolongou-se com a realização de trabalhos nos telhados que, devido ao seu mau 

estado permitia a entrada de água das chuvas, colocando em risco o património artístico 

existente no interior do edifício, como foi mencionado no orçamento,  

“é sabido que esta igreja é um dos mais valiosos exemplos da arquitetura sacra 

que a Cidade do Funchal possui, sendo as suas paredes totalmente revestidas com 

uma valiosa coleção de azulejos figurados e de considerar ainda os inúmeros 

altares de talha encara-se a realização da reparação total do telhado do corpo da 

Igreja, por forma a poder garantir a sua conveniente defesa do próprio templo134.” 

 

O reconhecimento do valor patrimonial da igreja está patente no parecer de 1971, onde 

a Câmara Municipal do Funchal se oponha à colocação de um novo altar justificando 

que o “interesse arquitetónico deverá, a todo o custo, ser salvaguardado”135. Não estão 

documentadas outras obras na igreja durante o intervalo de ação da DGEMN, embora 

em 1980 tenha sido removido o trono do altar-mor provavelmente com o objetivo de 

restituir o estilo primitivo deste espaço136 (ver imagem 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
134

 Orçamento Convento de Santa Clara do Funchal Obras de conservação do Claustro…8-4-1956, SIPA 
TXT.00833590, op. cit.. 
1354º.Subsecção da 2ª. Secção…,7-12-1971, SIPA TXT.00834243, op. cit.. 
136 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscanas Missionárias de Maria 100 anos em Portugal 1895-1995, op. cit., p. 744. 
137 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscanas Missionárias de Maria 100 anos em Portugal 1895-1995, op. cit., p. 744. 

 

Imagem 12: Altar-mor com trono, 1955 137 
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6.3 | Intervenções no património móvel e integrado nos edifícios 

Nas décadas de oitenta e noventa a DGEMN, realizou várias intervenções de 

conservação e restauro do património artístico do monumento138. A partir de 1981 as 

obras passam a ser realizadas conjuntamente com a DRAC e, pontualmente com a 

comparticipação financeira da congregação religiosa, como aconteceu na intervenção de 

conservação e restauro do sacrário de 2006139. 

Embora as referidas intervenções tenham sido fortemente direcionadas para o edificado, 

em períodos mais recentes foram realizadas várias intervenções no património contido 

no edifício, das quais se referem as mais relevantes (ver tabela I): 

 

 

Tabela I: Trabalhos de conservação e restauro realizados pela DGEMN entre 1981 e 1997140. 

Ano Intervenção sobre o património 

1981 Colocação de pavimento azulejar no coro-baixo 

1981 Recuperação do coro-baixo e do cadeiral 

1983 Recuperação da capela de São Gonçalo de Amarante 

1984 Recuperação de cantarias exteriores da torre sineira 

Pintura do teto em madeira da capela de S. Gonçalo de Amarante 

1987 Restauro do cadeiral do coro-baixo 

1990 Restauro dos tetos das capelas de São Gonçalo de Amarante e da 

Ressurreição 

Após 

1995 

Restauro das portas de madeira e teto com pintura decorativa da capela da 

Ressurreição, no claustro 

1997 Consolidação dos arcos do pátio poente e recuperação das paredes 

interiores da capela do Santíssimo Sacramento 

 

                                                 
138 CARITA, Rui - Mosteiro de Santa Clara, IPA.00005013; op. cit.. 
139 Informação contida num documento informativo, escrito pela arquiteta Laura Joana Abreu, op. cit.. 
140 Idem, Ibidem. 
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7 | O funcionamento do mosteiro e a conservação do património 

artístico  

 

Comparativamente aos espaços visitáveis de indiscutível valor artístico, os restantes 

edifícios caracterizam-se mais pelo seu valor histórico, como registos da evolução do 

monumento. O património artístico que existia no seu interior perdeu-se ou foi 

removido e armazenado em outras dependências do mosteiro, em consequência das 

obras de reabilitação e modernização dos espaços do extinto Colégio Missionário.  

Perante as características do conjunto arquitetónico, considera-se que a atual utilização 

dos edifícios não prejudica a conservação do património artístico existente na igreja, 

coros e claustro do mosteiro. Julga-se ainda pertinente assinalar que, o funcionamento 

da Creche impõe a realização de obras de manutenção frequentes, contribuindo para a 

salvaguarda do imóvel. 

Com a modernização da vida religiosa, o património artístico do antigo mosteiro perdeu 

o seu significado utilitário, com exceção feita ao património existente na igreja que 

continua em utilização. Esse património de cariz religioso, fortemente associado à vida 

em clausura, adquire valor museológico enquanto testemunho histórico e artístico. 

Desde finais do século XX, as entidades tutelares têm empreendido esforços na 

melhoria do estado de conservação do imóvel e do património artístico. 

Em 2003, o arquiteto Victor Mestre141 desenvolveu uma metodologia de intervenção 

permanente de conservação preventiva, fundamentada na ação conjunta da comunidade 

de utilizadores e das entidades tutelares com uma ação gestora na área da conservação e 

restauro. Este “não projeto” tinha como objetivo salvaguardar a continuidade do 

conjunto arquitetónico, através da definição de regras baseadas no uso atual do edifício 

e concretizadas na sua manutenção regular. Não tendo disponível mais informações 

sobre este plano de intervenção, julga-se necessário a implementação de um plano de 

conservação preventiva, adequado às características do património e à utilização das 

várias partes do monumento. 
                                                 
141 Mestre, Victor – Conservação e restauro através de um “não projeto” ou a metodologia da intervenção 

permanente na conservação preventiva; in Revista Monumentos nº19, Direção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais, Lisboa, setembro de 2003. 
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Esta ação conjunta, poderia ser alargada à gestão dos recursos humanos e patrimoniais, 

da comunidade religiosa, da Creche e das entidades tutelares. Seguindo o exemplo do 

Convento dos Cardaes142, onde o seu valor patrimonial e o valor social da Associação 

Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos coexistem no mesmo edifício, financiando-se e 

promovendo-se mutuamente. Neste caso a utilização conjunta do monumento torna-se 

vantajosa para todos.  

  

                                                 
142 Conforme informações fornecida durante a visita realizada a realizada a 26-9-2014, por uma funcionária do 
Convento dos Cardaes, Sofia. 
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8 | A utilização atual do monumento  

 

Após a reocupação do mosteiro pelas Franciscanas Missionárias de Maria, a 

comunidade tem desenvolvido várias atividade educativas, dedicando-se atualmente ao 

serviço de creche e jardim-de-infância143. 

Paralelamente a estas atividades, o monumento está aberto ao público, existindo por 

isso, três grupos de utilizadores do espaço:  

Grupo 1: Comunidade religiosa 

Grupo 2: Comunidade escolar 

Grupo 3: Visitantes 

 

O conjunto arquitetónico pode por isso ser dividido consoante a utilização, existindo 

áreas de acesso comum aos três grupos, como as zonas de entrada e os corredores e 

outras áreas de acesso restrito, como as destinadas à habitação das religiosas.  

A utilização do monumento por cada um dos grupos é feita de acordo com o carácter da 

sua permanência no edifício, forma de uso e áreas acedidas. Os visitantes são o grupo 

com a circulação mais limitada e a comunidade religiosa é o único grupo com acesso à 

totalidade do imóvel. 

Com base no uso do mosteiro, sugere-se a divisão do conjunto arquitetónico em três 

áreas: privada, escolar e pública144 (ver figura 1 na página seguinte).  

 

                                                 
143 LÚCIO, Maria Celeste – Franciscana Missionárias de Maria,100 anos em Portugal 1895-1995, op. cit., p.741. 
144 A divisão do monumento e a delimitação das três áreas foi feita com o objetivo de sistematizar a descrição dos 
vários edifícios que constituem o mosteiro. 
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Identificação áreas do mosteiro 

 

 Área privada 

 
Área escolar 

 Área pública 

 Zona de acesso limitado 
 

Figura 1: Identificação das áreas funcionais do mosteiro 145. 

 

8.1 | Áreas privadas  

As dependências reservadas à habitação e uso da comunidade religiosa incluem vários 

edifícios, como os dormitórios, zonas de convívio, enfermaria, refeitório, cozinha, 

lavandaria e outas áreas de serviço. A maior parte destes espaços situam-se na ala norte 

do conjunto arquitetónico, com acesso direto a partir do pátio de entrada na Calçada de 

Santa Clara ou pela entrada posterior na Rua das Cruzes. 

                                                 
145 Planta do conjunto arquitetónico disponível no desdobrável Igreja e Mosteiro de Santa Clara. 
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O edifício a sul, para além de residência permanente é também uma zona de 

acolhimento durante a realização de retiros ou encontros religiosos. O retiro ocupa os 

dois pisos superiores do edifício do dormitório, a sul do pátio oeste, e o piso superior do 

edifício do retiro a sudeste, junto ao claustro.  

Segundo a Irmã Delina, atual responsável pela comunidade religiosa, existem neste 

momento quinze religiosas, auxiliadas por quatro funcionárias no serviço doméstico e 

um jardineiro (ver imagem 13). 

 

 

Imagem 13: Jardim e horta junto na área residencial, 2002146.  

 

8.2 | Área escolar  

A atividade escolar é desenvolvida nos edifícios a sul e nos pátios, a este, a sul e a oeste. 

As salas de aula e os serviços técnicos de apoio ocupam vários andares interligados 

através da galeria inferior do claustro ou dos pátios exteriores (ver imagem 14 na página 

seguinte). 

A circulação da comunidade escolar, incluindo crianças, educadores, auxiliares de 

serviço educativo e familiares, é maioritariamente feita nas áreas sul, com acesso direto 

pela Calçada de Santa Clara ou através do portão principal, no Largo de Santa Clara, 

percorrendo os átrios e corredores até às instalações escolares. 

                                                 
146 Mosteiro de Santa Clara Zona possível da cerca para acesso dos bombeiros, créditos fotográficos Ângelo 
Silveira, 2002, SIPAFOTO.007112007,SIPA, op. cit.. 
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Para o ano letivo 2014/2015 são esperadas perto de cento e sessenta crianças dos cinco 

meses aos seis anos (sessenta e seis para a Creche e entre noventa a noventa e cinco 

para o Jardim-de-infância). Segundo a Irmã Delina, em 2012 estiveram inscritas 

duzentas e vinte e quatro crianças, registando-se um decréscimo das matrículas desde 

então. No mesmo período o número de funcionários manteve-se quase inalterado, 

diminuindo de quarenta e nove para as quarenta e sete. 

 

 

Imagem 14: Zona de atividades escolares no pátio oeste, 2013147. 

 

8.3 | Área pública  

Para além da igreja, com acesso direto a partir de um pequeno adro junto à Calçada de 

Santa Clara, várias partes do monumento estão abertas ao público (ver imagem 15 na página 

seguinte). A visita segue um percurso pré-estabelecido, com início na sala da roda, 

incluindo a capela de São Gonçalo de Amarante, o coro-alto e o coro-baixo, o claustro e 

a capela da Ressurreição, terminando na igreja de Santa Clara. Ao longo deste percurso 

não existem barreiras físicas ou visuais que impeçam os visitantes de circular para além 

das áreas públicas.  

Os visitantes são maioritariamente grupos de turistas estrangeiros, organizados por 

unidades hoteleiras da Região e estudantes. Estes grupos de turistas são formados por 

quarenta a cinquenta pessoas, das quais faz parte um guia intérprete que orienta a 

                                                 
147 Créditos fotográficos, Virgínia Nascimento. 
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visita148.As visitas de estudo são gratuitas e constituem uma parte considerável dos 

visitantes madeirenses. 

Os meses de maior afluência são os de verão, com maior relevo para junho e julho. A 

média mensal varia entre os mil e cem e os mil e duzentos visitantes, embora as 

entradas individuais tenham uma média diária inferior a dez pessoas. 

O horário de abertura ao público é das 10h00 as 12h00 e as 15h00 as 17h00, de 

segunda-feira a sábado. 

 

 

Imagem 15: Pátio de entrada, 2013149. 

 

  

                                                 
148 Conforme informação a fornecida pela Irmã Delina. 
149 Créditos fotográficos, Virgínia Nascimento. 
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9 | Utilização museológica do monumento 

 

Pelo menos desde 1839 o Mosteiro de Santa Clara faz parte do trajeto turístico da 

cidade do Funchal150. Embora o monumento estivesse aberto ao público desde 1927, as 

primeiras ações de musealização só aconteceram na década de cinquenta, com a 

realização de duas exposições temporárias em 1951 e 1954.  

 

9.1 | Exposições temporárias 

As exposições aconteceram no seguimento do levantamento das coleções de ourivesaria 

e escultura da Diocese do Funchal e precederam a abertura do Museu de Arte Sacra do 

Funchal, inaugurado em 1955151. Realizadas por iniciativa do Engenheiro Luiz Peter 

Clode e do Padre Manuel Juvenal Pita Ferreira, as exposições tiveram lugar nas 

dependências do antigo mosteiro152.  

9.1.1 |Exposição de Ourivesaria Sacra - 1951 

Na nota introdutória do Catálogo Ilustrado da Exposição de Ourivesaria Sacra
153, feita 

pelo Bispo do Funchal D. António, é destacado o trabalho que antecedeu a exposição e 

do qual resultou a referida publicação, onde os objetos foram sinteticamente 

caracterizados. Neste catálogo constam dezoito objetos provenientes de Santa Clara (ver 

tabela II na página seguinte). 

 

 

 

 

 

                                                 
150 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira. Uma presença de 500 anos. Ibidem, op. cit., p.131. 
151

 http://www.museuartesacrafunchal.org, consulta realizada a 24-10-2014, 15h35 
152 ARM – CLODE, Eng.º Luiz Peter, FERREIRA, Padre Manuel Juvenal Pita – Catálogo Ilustrado da Exposição de 

ourivesaria sacra, Edição da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, Tipografia J.R. Gonçalves Limitada, 
Porto, D2, B35, E3, D-12. 
153 ARM - Catálogo da Exposição de Escultura Religiosas, organizado pelo Eng.º Luiz Peter Clode e pelo Padre 
Manuel Juvenal Pita Ferreira; Edição da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal, D2, B35, E3, D-12. 
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Tabela II: Objetos de ourivesaria provenientes do Mosteiro de Santa Clara na Exposição de Ourivesaria 

Sacra154 

Objetos de ourivesaria Nº de Catálogo 

Bandeja de prata séc. XVII 120 

Caldeirinha de prata séc. XVII 121 

Castiçal de prata séc. XVII 122 

Ceroferários de prata séc. XVII  123-124 

Cruz processional séc. XVII 125 

Lavanda e jarro de prata séc. XVII 126 

Naveta de prata séc. XVII 127 

Píxide de prata séc. XVII 128 

Porta Coeli de prata séc. XVII 129 

Custódia de prata dourada séc. XVIII 222 

Estante de prata séc. XVIII 223 

Turíbulo de prata séc. XVIII 224 

Luna de prata séc. XVIII 225 

Castiçais de prata séc. XVII 310-311 

Cruz de altar de prata séc. XVIII  328 

Lampadário de prata séc. XVIII 331 

Lanterna de mão de prata séc. XVIII 333-334 

 

 

 

Sobre a organização do espaço expositivo (ver imagem 16), a documentação fotográfica 

no ARM155 registou as salas de exposição e a organização do discurso expositivo, sobre 

o qual a análise foi deixada em aberto. 

                                                 
154 ARM – Exposição de Ourivesaria sacra - realizada no Convento de Santa Clara, Funchal setembro, 1951, 
Tipografia Funchal, D2;B32;E3 B. 
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A exposição decorreu em setembro de 1951, desconhecendo-se a sua duração, embora 

se considere que tenha sido reduzida, por se tratarem de objetos litúrgicos156.  

 

 

Imagem 16: Fotografia do espaço expositivo, 1951157. 

 

9.1.2 | Exposição de esculturas religiosas - 1954 

A exposição inaugurada a 20 de junho, sob o tema da escultura sacra teve a duração de 

um mês158 e contou com figuras do século XV – XX, vindas de várias igrejas da 

Madeira159. 

Segundo o artigo As nossas riquezas artísticas, foram então exibidas as cento e vinte 

seis peças, catorze das quais originárias do mosteiro160 (ver tabela III na página 67). O 

espaço expositivo desenvolveu-se ao longo do claustro, pátios e salas do mosteiro, 

distribuindo-se as peças “de forma a rodeá-las do cenário e do perfume místico que 

convidam à meditação” (ver imagem 17)161
.  

 

                                                                                                                                               
155ARM – Coleção fotográfica de Luiz Peter Clode, op.cit. 
156 Idem, Ibidem. 
157 ARM – Coleção fotográfica de Luiz Peter Clode, PT-ARM-LPC-46-1164_03_c0644. 
158 Idem, p.57. 
159 Arquivo DRAC, A.F.G. – Atualidades, No Convento de Santa Clara, Exposição de Esculturas Religiosas, in Das 
Artes e da História da Madeira 28 – Revista de Cultura da Sociedade de Concertos da Madeira, p. 57. 
160 Arquivo DRAC – Catálogo da Exposição de Escultura Religiosas, organizado pelo Eng.º Luiz Peter Clode e pelo 
Padre Manuel Juvenal Pita Ferreira; Edição da Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal. 
161 Arquivo DRAC, ANDRADE, Cónego Fulgêncio de – Atualidades, No Convento de Santa Clara, Exposição de 

Esculturas Religiosas, in Das Artes e da História da Madeira 28 – Revista de Cultura da Sociedade de Concertos da 
Madeira, p. 58. 
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Imagem 17: Espaço expositivo, alpendre oeste162. 

 

A exposição foi antecedida pela intervenção de conservação e restauro das peças, “nas 

oficinas de restauro das Janelas Verdes, sob a alta direção do Mestre Mardel e do 

criterioso juízo do comendador Cayolla Zagalo”163. Após a conclusão desta exposição, 

as obras foram expostas no Museu de Arte Sacra e posteriormente restituídas aos seus 

locais de origem. 

Na opinião do Cónego Francisco Fulgêncio de Andrade este foi um serviço apreciável 

para a cultura e para a arte164, embora a análise da documentação indique que era um 

evento destinado a um “escolhido público”165. 

 

 

 

Tabela III: Esculturas proveniente do mosteiro de Santa Clara na Exposição de Escultura Religiosa. 

Esculturas  Nº de Catálogo 

Arcanjo S. Miguel séc. XVII 80 

                                                 
162 Biblioteca da arte, Material gráfico da Exposição de Esculturas Religiosas, incluído em Paisagem, arte e turismo, 

vol., Perestrellos, 1954, DM 361/4-15, http://www.biblartepac.gulbenkian.pt, consulta realizada a 24-10-2014, 15h35. 
163 Idem, Ibidem. 
164 Idem, Ibidem. 
165 Idem, p.58. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

67 

 

Cristo crucificado séc. XVI 30 

Cristo crucificado séc. XVII 68 

Nossa Senhora da Apresentação séc. XVII 81 

Nossa Senhora da Assunção séc. XVI 20 

Nossa Senhora da Piedade séc. XVI 10 

Nossa Senhora da Piedade séc. XVII 88 

Nossa Senhora da Piedade séc. XVI 8 

Santa Clara séc. XVII 75 

Santa Clara séc. XVIII 82 

Santa Quitéria séc. XVII 43 

S. Francisco de Assis séc. XVIII 83 

S. Jerónimo séc. XVI 9 

 

9.2. O percurso visitável  

A visita ao monumento é feita através de um percurso visitável, que inclui as áreas de 

maior interesse histórico e artístico do conjunto arquitetónico. A utilização desta 

expressão procura refletir a orgânica do circuito e as características dos espaços. 

Não existe um processo de musealização efetivo pois apesar de várias áreas do antigo 

mosteiro estarem abertas ao público, não há uma sinalética orientadora ou tabelas 

enquadrando o património artístico. A única informação disponibilizada é um 

desdobrável com uma contextualização histórica e artística sucinta, assinalando os 

pontos de maior interesse na planta do monumento. Disponível em português, inglês, 

francês e alemão, pode ser adquirido por três euros na receção do monumento.  

O circuito da visita limita-se à igreja, ao edifício dos coros, à torre sineira e ao claustro, 

correspondentes à área central do conjunto arquitetónico. Os restantes edifícios 

habitacionais e escolares, articulam-se em torno deste núcleo de edifícios de vocação 

religiosa mas não são visitáveis nem contêm património artístico, razão pela qual não se 

efetuou a sua caracterização.  
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9.2.2 | Descrição do percurso visitável 

O percurso articula-se em torno de seis pontos: a sala da roda, a capela de São Gonçalo 

de Amarante, o coro-baixo, o coro-alto, o claustro e a igreja de Santa Clara (ver figura 2). 

O circuito de visita inicia-se no átrio de entrada, e desenvolve-se por vários andares do 

monumento, o que obriga o visitante a subir e descer escadas e atravessar corredores de 

ligação entre os diferentes espaços. 

A descrição do património integrado no percurso visitável que se segue foi realizada 

como base na informação disponível no SIPA e na documentação sobre o edifício 

fornecida pela DRAC.  

 

 

 
 
 
 

 

Pontos do percurso visitável 
 

1 Sala da Roda 
2 Capela de S. Gonçalo de Amarante 
3 Coro - baixo 
4 Coro - alto 
5 Claustro 
6 Igreja de Santa Clara 

  
I Início  

II Final  

Figura 2: Percurso visitável166. 

                                                 
166 Planta do conjunto arquitetónico disponível no desdobrável da Igreja e Mosteiro de Santa Clara. 

I
II1

2

3 / 4

5

6
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9.2.2.1 | Sala da Roda 

O percurso tem início na sala da roda e inclui vários corredores com elementos 

decorativos. Os pontos de maior interesse são o Altar da Anunciação, de finais do 

século XVI / inícios de XVII e dois painéis de azulejos de meados do século XVII, 

possivelmente originários do demolido convento de São Francisco do Funchal. 

9.2.2.2 | Capela de São Gonçalo de Amarante 

Situada no extremo este do alpendre de acesso ao coro-baixo, funcionou durante algum 

tempo como enfermaria. Possivelmente construída no século XVI e alterada no século 

XVII foi novamente modificada no século XX como a colocação do altar em talha 

dourada de São Gonçalo de Amarante.  

As paredes são revestidas de azulejos policromos do século XVII e o teto é em madeira 

policromada. No alpendre de acesso ao coro-baixo existe uma pedra tumular (referida 

pela Comissão nomeada em 1891167), uma pia de água benta de finais século XVI / 

início de século XVII e azulejos policromos de vários padrões do século XVII. 

9.2.2.3 | Coro – baixo 

Ao longo das paredes laterais, o cadeiral de madeira policromada de assentos móveis e 

espaldares decorados com querubins, datado de 1736, surge como elemento 

preponderante do espaço. O chão é revestido com tijoleira e azulejos hispano-mourisco 

dos finais do século XV e inícios do seguinte, das oficinas de Sevilha. Na parede oeste, 

o altar em talha dourada com um retábulo maneirista de meados do século XVII, 

caracteriza-se pela composição pictórica / escultórica com a temática da crucificação. 

Na parede este existe uma dupla grade que separa a igreja do mosteiro. O teto decorado 

com policromia a óleo sobre madeira está datado da segunda metade do século XVIII. 

Neste espaço existe ainda uma vitrina com a imagem do Senhor dos Passos datada de 

1787, o altar de Santo António, a cadeira amovível da abadessa, o modelo de madeira 

do antigo carneiro da sepultura do primeiro capitão donatário do Funchal e várias 

pinturas portuguesas do século XVII. 

                                                 
167 ARM – Atas da reunião da comissão nomeada para o fim de conhecer o valor artístico dos diversos objetos que 

pertenciam aos conventos suprimidos – Convento de Santa Clara nº51 – S.3;E9;P2. 
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9.2.2.4 | Coro – alto 

O acesso ao coro-alto é feito pelo nível superior do alpendre de acesso ao coro-baixo, 

onde existe um oratório com a temática da paixão. 

A partir deste espaço é possível observar o interior da igreja de Santa Clara através de 

três janelas de dupla grade na parede este. Esta área do conjunto arquitetónico mantém a 

traça quinhentista, conservando o teto de alfarge e o pavimento com azulejos hispano-

mouriscos sevilhanos verdes relevados com painel policromo ao centro, de inícios do 

século XVI. A parede orientada a oeste, tal como parte das paredes laterais, está 

revestida com azulejos de padrão azul e branco de finais do século XVII, de produção 

nacional. 

O cadeiral datado de inícios do século XVI prolonga-se ao longo das paredes laterais e 

caracteriza-se pelas pilastras oitavadas intermédias e pelos bancos amovíveis. Adossado 

à parede fundeira, o retábulo maneirista datado da primeira metade do século XVII, em 

talha dourada e policromada, tem com invocação Nossa Senhora da Assunção. À 

direita, na parede norte, existe outro retábulo em madeira dourada e policromada de 

menores dimensões, datado de finais do século XVIII. Neste espaço existem ainda 

várias peças escultóricas expostas nos altares e, sobre o cadeiral da parede norte, bem 

como pinturas do século XVI, XVII e XVIII provenientes das capelas demolidas com as 

intervenções da DGEMN. 

A passagem para o claustro é feita seguindo o percurso inverso ao de acesso ao coro-

alto, com a possibilidade de observação do interior da torre sineira, intervencionada em 

1994 pela DRAC. 

9.2.2.4 | Claustro 

A entrada no claustro é feita pela ala norte caracterizada pela “galeria gótica” composta 

por sete arcos quebrados de cantaria, assente em colunas. Nesta ala existem ainda dois 

oratórios, um dedicado a São Bernardo, junto à entrada na parede oeste e outro, na 

parede norte, alusivo à Paixão de Cristo.  

O claustro articula-se em torno de um jardim quadrangular com dois níveis. O superior 

com pavimento em tijoleira é delimitado por balaustradas de madeira. O nível inferior 

não está incluído no percurso visitável e é utilizado pelos serviços educativos. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

71 

 

Na ala sul existem duas capelas simétricas, a capela do Santíssimo Sacramento168 e a 

capela da Ressurreição169. Estas são as únicas capelas que não foram demolidas durante 

as intervenções da DGEMN, como referido anteriormente. 

9.2.2.5 | Igreja de Santa Clara 

O acesso à nave da igreja é feito por uma porta na ala norte do claustro. Este é o último 

ponto da visita, a partir de onde é feito o acesso ao pátio de entrada. 

A igreja de corpo único tem a fachada principal orientada a norte, com um pórtico 

gótico de mármore no exterior e um púlpito com baldaquino do século XVIII no 

interior. As paredes interiores da nave são cobertas com painéis de azulejos do século 

XVII, azuis, brancos e amarelos, interrompido por altares ornamentados em talha 

dourada e marmoreada. O teto de madeira em caixotão, estruturado com tirantes de 

ferro é pintado com exuberantes grotescos de finais do século XVII e inícios do século 

XVIII. A parede de fundo orientada a poente, corresponde à parede este dos coros, tem 

dois janelões centrais, orientados verticalmente, correspondentes ao coro-baixo e coro-

alto, respetivamente. No nível do coro-alto, o janelão central é ladeado por outros dois 

de menores dimensões.  

O altar-mor tem um retábulo em estilo rococó, com uma pintura de Nossa Senhora da 

Assunção de Nicolau Ferreira, de finais do século XVIII, e um sacrário de prata de 

1671. Na capela-mor é possível observar a pedra tumular da sepultura dos cinco 

capitães donatários do Funchal, através de um alçapão no pavimento em madeira, e na 

parede a oeste o túmulo armoriado de Martim Mendes. Na parede norte, existe púlpito 

com baldaquino do século XVIII. 

                                                 
168 Esta capela funciona atualmente como reserva. A problemática da conservação, inventariação e gestão do espólio 
artístico em reserva no monumento não será desenvolvido neste estudo, por falta de dados concretos sobre esse 
património e pela ausência de documentação que suporte esta questão. Contudo, considera-se da maior importância o 
seu estudo e catalogação, para que possa ser feita uma gestão eficiente do património artístico do mosteiro. 
169 Durante a visita ao monumento, a 16-10-2013, esta capela estava aberta ao público, mas com o acesso ao interior 
interdito devido ao mau estado do soalho.  
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10 | Projeto de musealização integrada 

 

A musealização de um monumento e a valorização do seu património material e 

imaterial deve conduzir à implementação de um projeto integrado, congregando as 

valências museológicas e monumentais. 

A intervenção no património cultural deve ser prolongada ao meio urbano e social 

envolvente, dando resposta às necessidades da comunidade detentora e rentabilizando o 

seu potencial social e económico.  

 

10.1 | O valor do património  

O conceito “património” tem acompanhando as alterações sociais, culturais e políticas, 

aumentando gradualmente a sua abrangência, como reflexo da progressiva consideração 

pelos valores de identidade e memória. O património tornou-se um conceito dinâmico, 

em permanente construção, abrangendo várias manifestações culturais.  

Atualmente considera-se que a atribuição do valor patrimonial deve partir da 

comunidade detentora dos bens culturais, pelo reconhecimento do seu valor enquanto 

bem identitário. O património cultural é um bem coletivo, representativo da realidade da 

comunidade que dele se apropria e que concede valor às mais diversas manifestações 

culturais, como símbolo da sua identidade individual170.  

No início do século XX, Alois Riegl171 defendeu uma análise crítica da noção de 

património histórico, baseada nas condições materiais de utilização prática dos 

monumentos, levando-o a colocar lado a lado o “valor histórico, o valor de arte e o valor 

de utilização”. As estratégias de salvaguarda dos “valores históricos e artísticos” 

desenvolvem-se ao longo do século, no sentido de aproximar a população dos bens dos 

quais é detentora, através de ações que conduzam à sua participação ativa na 

salvaguarda e na gestão do património. 

                                                 
170 BARROS, Aires – As “dimensões” intangíveis do património cultural, in Revista Artis nº2 2003, p. 261. 
171 CHOAY, Françoise – Alegoria do Património, op. cit., p. 170-171. 
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Um século depois, a Carta de Cracóvia
172 reforça esta visão crítica de património como 

resultado da alteração dos valores e conceitos ao longo da História. A sustentabilidade 

de monumento não pode ser dissociada da sua importância e utilidade para a população. 

É esse “valor de utilidade”, que indo além do uso funcional, garante a transmissão de 

saber e memórias, contribuindo diretamente para a preservação da identidade cultural. 

A alterabilidade dos valores patrimoniais impõe a criação de mecanismos de gestão que 

se ajustem à realidade da comunidade e do monumento, aplicando normas 

internacionalmente aceites e promovendo uma utilização consciente dos bens culturais. 

A importância do património na reabilitação ou revitalização urbana e social é uma 

temática que tem sido largamente debatida. Neste discurso entram Francisco Queiroz e 

Ana Margarida Portela, sustentando uma ação integrada adaptada à orgânica do sítio, da 

comunidade e do património173. 

Para além do papel na revitalização no desenvolvimento social e económico das 

comunidades, o património tem sido igualmente explorado, com a criação de produtos 

culturais direcionados para o consumo turístico local e internacional. De fato Carta 

Internacional do Turismo Cultural, aprovada 1999 pela Comissão Internacional de 

Monumentos e Sítios (ICOMOS), determina: 

“o turismo doméstico e internacional estão entre os principais veículos das trocas 

culturais, a conservação deve proporcionar oportunidades responsáveis e bem 

geridas para os membros da comunidade residente e para os visitantes 

experimentarem e compreenderem em primeira mão o património e a cultura 

dessa comunidade”
174

. 

 

Este documento salienta a importância de uma indústria de turismo sustentável, baseada 

na valorização e vivência do património cultural por parte da comunidade residente, 

motivada a cuidar e manter as suas tradições. O desenvolvimento integrado surge da 

utilização e rentabilização dos recursos patrimoniais e só poderá concretizar-se, 

                                                 
172 Carta de Cracóvia – Princípios para a conservação e o restauro do património construído; Cracóvia, 26 de 
outubro de 2000; http://www.patrimoniocultural.pt, consulta realizada a 4-9-2014, 13h40. 
173 QUEIROZ, Francisco, PORTELA, Ana Margarida – Conservação urbana e territorial integrada, reflexos sobre 

salvaguarda, reabilitação e gestão de centros históricos em Portugal, Horizonte Universitário; Livros Horizonte, 
Lisboa, 2009, P. 12. 
174 Carta Internacional do Turismo Cultural, gestão do turismo nos sítios com significado patrimonial, 1999, 
traduzido por António de Borja Araújo, http://www.turismodeportugal.pt, consulta realizada a 07-09-2014, 02h06. 
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conforme expôs Ana Margarida Martins no IV Encontro Nacional de Museologia e 

Autarquias
175

, com uma participação ativa dos agentes culturais nas questões sociais das 

suas áreas de ação. 

 

10.2 | Património integrado no monumento 

Definir o conceito de património integrado é uma tarefa complexa, não só pela 

dificuldade em determinar com clareza a sua natureza e os seus limites, mas também 

pela alterabilidade do conceito património. Este conceito é de forma geral entendido 

como um legado, com valor histórico e artístico, fundamental para a definição da 

identidade de um povo. Contudo, analisando o enquadramento legal, a abrangência 

deste conceito tem-se vindo a alterar, seguindo as mudanças sociais e políticas. 

Partindo de uma análise sucinta da legislação nacional e das convenções internacionais, 

procurou-se encontrar uma definição que refletisse a importância do edifício, dos bens 

artísticos que compõem o seu recheio, mas também a sua importância para a 

comunidade detentora.  

Falar de património integrado, é falar de monumento, enquanto conceito e enquanto 

imóvel que contem outros bens, de valor histórico, artístico e cultural. Monumento é um 

conceito que se tem alterado ao longo dos tempos e que surge invariavelmente ligado ao 

conceito património. A ideia de monumento tem-se alterado progressivamente, 

desprendendo-se do passado arqueológico e instituindo-se como depositário de uma 

memória coletiva176. 

A importância da preservação da memória identitária é reforçada na Carta de Cracóvia, 

onde o monumento constitui um suporte da memória177
. Este valor é reconhecido pela 

legislação nacional desde a década de oitenta, com a definição de património baseada no 

                                                 
175 MARTINS, Ana Margarida – Museologia ativa, contributos para o desenvolvimento; Atas do IV Encontro 
Nacional de Museologia e Autarquias; 29 a 31 de outubro de 1993, Câmara Municipal de Tondela, Porto, 1999, p.63-
65. 
176 MONTEIRO; Ana – Património, monumentos e monumentos históricos: uma análise para a compreensão dos 

valores, Atas do III Congresso Internacional A Casa Nobre: um património para o futuro, Casa das Artes de 
Valdevez 2 a 4 de dezembro de 2011, https://sites.google.com/site/casanobrecongresso/, consultado a 7-10-2014, 
13h45, p.847 – 854. 
177 Carta de Cracóvia, op. cit.. 
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valor dos bens materiais e imateriais “para a permanência e identidade da cultura 

portuguesa através do tempo”178. 

Embora a importância do valor de memória esteja presente na definição de monumento, 

a lei nº13 de 6 de julho de 1985 não era precisa quanto ao património contido no interior 

dos imóveis. A inclusão destes bens na definição de monumento surgiu em 1991 com a 

Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico na Europa
179, que passa a 

incluir as instalações ou elementos decorativos que fizessem parte integrante dos 

edifícios. Este é sem dúvida um importante contributo para a definição de monumento, 

pela relevância atribuída ao património associado ao edifício e por reprovar a sua 

remoção, total ou parcial, de um imóvel protegido, salvo em situações em que a sua 

conservação estivesse em risco. O património integrado no edificado passou então a ser 

parte integrante do monumento e a estar abrangido pelas mesmas leis de salvaguarda. 

Com a criação Instituto Português do Património Arquitetónico (IPPAR) em 1992, 

tornou-se necessário estabelecer os limites de ação desta nova entidade e, nesse sentido, 

definir o conceito de património integrado. O Decreto-lei nº120 / 97 de 16 de maio 

atualizou o Decreto-lei nº316 / 94 de 24 de dezembro incorporando a valência do 

“restauro dos bens móveis integrados em bens imóveis”180. Este novo conceito veio 

distinguir o património móvel de todo o restante património “cuja finalidade e 

existência foi determinada pelo próprio edifício que os contém e que constituem com 

ele uma unidade”
181. Com a definição desta nova terminologia técnica num documento 

de caráter jurídico, o IPPAR alargou a sua ação sobre o património móvel e imóvel 

integrado nos imóveis afetos, sendo da sua responsabilidade a salvaguarda e 

conservação do património arquitetónico, para além da gestão integral dos mesmos, 

incluindo os bens existentes no seu interior182.  

                                                 
178 Lei nº13 de 6 de julho de 1985 sobre o Património cultural português - Legislação Nacional até 1996 sobre o 

Património arquitetónico e arqueológico, Informar para Proteger, Ministério da Cultura; https://dre.pt; consulta 
realizada a 29-9-2014, 15h30. 
179 Decreto do Presidente da República nº5/91, ratificou a Convenção para a Salvaguarda do Património 
Arquitetónico na Europa – Granada, de 23 de janeiro de 1991. Legislação Nacional até 1996 sobre o Património 

arquitetónico e arqueológico, Informar para Proteger, Ministério da Cultura; https://dre.pt; consulta realizada a 23-
9-2014, 10h30. 
180 Decreto-lei nº 120 / 97 de 16 de maio; http://www.oasrn.org, consulta realizada a 15-10-2014, 00h31. 
181 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – Património integrado ou a alma dos 

monumentos, op. cit., p.5. 
182 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – As áreas de atua do IPPAR (algumas 

questões concretas), op. cit., p. 46. 
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A inclusão do património artístico existente nos edifícios classificados, no âmbito de 

ação de uma entidade que tutela o património arquitetónico, segue a linha definida pelo 

Decreto-Lei nº 316 / 94, no qual o património integrado passa a ser definido pelo seu 

suporte material estar incluído no edifico, uma vez que “fazendo parte do património 

cultural móvel, se encontram, todavia, imobilizados uma vez que o respetivo suporte se 

integra num conjunto arquitetónico”183.  

Desde essa data, esta tem sido a definição comummente utilizada e de forma geral 

aceite. Contudo, partindo do significado etimológico da palavra “integrar”, o património 

integrado poderá ser entendido como um grupo de bens artísticos que em conjunto com 

o edifício formam um todo.  

A crescente importância dada à memória coletiva impulsionou a redefinição das leis de 

proteção e valorização do património cultural. Os “bens imateriais que constituam 

parcelas estruturantes da identidade e memória coletiva portuguesa” 184 são desde 2001 

parte do património cultural português, enquanto “testemunhos com valor de civilização 

ou de cultura, portadores de interesse cultural relevante”185, tornando-se objeto de 

especial proteção e valorização. 

Desta forma, o património cultural passou a integrar todos os bens com valor ou 

interesse histórico e artístico, representativos da identidade cultural de uma determinada 

comunidade e assim identificados por ela. Partindo deste pressuposto, julga-se 

pertinente propor que o conceito de património integrado seja entendido como o 

conjunto de todos os bens de valor cultural materiais ou imateriais, representativos da 

história e identidade de um edifício.  

A inclusão dos bens imateriais neste conceito é feita com base na importância da 

memória e das tradições na contextualização e valorização de um monumento. O 

património intangível é inseparável dos bens materiais que o suporta, por refletir a sua 

vivência e constituir um elo identitário entre o homem e o objeto186. Esse património 

imaterial permite a contextualização dos restantes bens contidos no edifício. Desta 

forma o património integrado transcende a materialidade, que tradicionalmente o 

                                                 
183 Decreto – lei nº 316 de 24 de dezembro de 1994; Diário da República nº296 I Seria – A; https://dre.pt; consulta 
realizada a 29-9-2014, 15h50. 
184 Lei 107 de 8 de setembro de 2001, estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural, Diário da República nº39 I Séria – A, https://dre.pt; consulta realizada a 26-10-2014, 10h50. 
185 Idem, Ibidem. 
186 BARROS, Luís António Aires – As “dimensões” intangíveis do património cultural, op. cit., p.263-266. 
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vinculou aos edifícios, passando a estar ligado pelo seu contexto espacial, histórico e 

social.  

Propõe-se ainda que o património integrado num monumento inclua os bens retirados 

do seu interior num dado momento histórico, e que se encontram atualmente integrados 

noutros edifícios ou coleções museológicas. Estes bens, deslocados do seu contexto 

original, são igualmente fundamentais para compreender o monumento como um todo, 

por serem testemunhos de mudanças políticas e sociais, transações comerciais e da 

história do edifício em geral, razão pela qual devem ser considerados como sua parte 

integrante. 

 

10.3 | A utilização do património  

Ao longo dos tempos as políticas de conservação têm incentivado a utilização dos 

edifícios classificados como meio de promover a sua manutenção e evitar o seu 

esquecimento ou ruína.  

A Carta de Veneza, de 1964, defende que a adaptação dos monumentos é favorecida 

pela sua adequação a uma função útil à sociedade, salientando que essa afetação “não 

deve alterar a disposição e a decoração dos edifícios”187. Paralelamente à promoção da 

realização das adaptações “exigidas pela evolução dos usos e dos costumes”188, o 

mesmo documento defende que “os elementos de escultura, pintura ou decoração que 

fazem parte integrante de um monumento não se podem separar dele, senão quando esta 

seja a única medida suscetível de lhes assegurar a conservação189”. 

O Decreto do Presidente da República nº5 de 23 de janeiro de 1991 incentiva que sejam 

tomadas medidas para a conservação e utilização de edifícios. Deste modo, os imóveis 

classificados tornam-se bens de utilidade pública e a sua utilização, tal como descreve o 

artigo 11º do referido decreto, deve atender “às necessidades da vida contemporânea e a 

                                                 
187 Carta de Veneza - Sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios, Artigo 5º, Veneza, 1964, 
http://www.patrimoniocultural.pt; consulta realizada a 26-1-2014, 17h31. 
188 Idem, Ibidem. 
189 Idem, Artigo 8º. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

79 

 

sua adaptação, quando tal se mostre adequado de edifícios antigos a novas 

utilizações”190.  

A adaptação a novas formas de utilização deve, inevitavelmente, resultar de um 

processo de avaliação do estado de conservação dos edifícios, das suas particularidades 

arquitetónicas e artísticas, com o objetivo da sua salvaguarda e valorização.  

Como já se referiu, a restituição do valor do uso, é defendido por Françoise Choay em o 

Património e Mundialização
191, com a reconversão e a adaptação dos edifícios a 

utilizações contemporâneas vivas. Nessa linha de ação, a Convenção de Faro
192, 

assinada em outubro de 2005, oferece novas perspetivas sobre o património, 

reconhecendo o seu carácter dinâmico, envolvendo monumentos, tradições e a criação 

contemporânea.  

Atualmente, seguindo as convenções internacionais como a Carta de Bruxelas
193

 de 

2009, o património tem um papel fundamental no processo de reabilitação e valorização 

de espaços urbanos. Esta valorização no planeamento e na gestão territorial e urbana 

está patente na ação das entidades tutelares, que direcionam a sua ação para a reafetação 

dos edifícios. Esta restituição do uso deve aproximar-se o mais possível da sua função e 

destino original194.78 

O reconhecimento da influência da intervenção no património no meio envolvente, e a 

necessidade de definição de planos de conservação integrada, orientados por um 

conjunto de medidas legislativas, administrativas, financeiras e educativas, aconteceu 

em 1975 com a redação da Carta Europeia do Património Arquitetónico
195, com 

reflexos no panorama nacional, através da Lei nº107 de 8 de dezembro de 2001196, onde 

se destaca a importância da cooperação entre entidades tutelares do património e os 

órgãos de gestão locais na implementação de planos de pormenor, que prevejam entre 

                                                 
190 Decreto do Presidente da República nº5/91, Ibidem. 
191 CHOAY, Fraçoise – Alegoria do Património, op. cit., p. 37. 
192 MARTINS, Guilherme d’Oliveira Martins - Património, Herança e Memória A cultura como criação; Coleção 
Trajetos portuguese nº78; Gadiva; 2ª edição; Lisboa, 2011. 
193 Declaração de Viena, um incentivo ao património em tempo de recessão económica - 2009; 
http://www.patrimoniocultural.pt; consulta realizada a 19-8-2014, 16h48. 
194 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – As áreas de atua do IPPAR (algumas 

questões concretas), in Intervenção no Património 1995-2000, op. cit., p.37. 
195Carta Europeia do Património Arquitetónico, Amesterdão 1975; http://www.patrimoniocultural.pt; consulta 
realizada a 31-7-2014, 15h40. 
196 Lei nº107/2001 de 8 de setembro de 2001 – Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização 
do património cultural; Diário da República, op. cit.. 
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outras ações a conservação preventiva programada e a sua utilização, aproveitamento e 

rentabilização dos recursos patrimoniais.  
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11 | Perspetivas de musealização 

 

Das discussões anteriores conclui-se que, a implementação de um plano de 

musealização integrando o património material e imaterial torna possível a fruição da 

globalidade do monumento, na sua materialidade e na sua tradição cultural. 

A concretização de um projeto de musealização deve considerar os utilizadores do 

mosteiro. Surge por isso a necessidade de aproximar o monumento da comunidade, 

recorrendo a mecanismo de comunicação atrativos e promotores de interesse pelo 

património cultural. 

Em Portugal a implementação de medidas de salvaguarda e divulgação do património 

tem sido uma preocupação crescente, resultado da importância dada à salvaguarda da 

herança cultural. Esta consciencialização para a responsabilidade de todos nesta área, 

fomenta a criação de novas abordagens, interpretações e critérios de intervenção197. 

 

11.1 | Novas abordagens à musealização do monumento 

A questão que serviu de mote ao início deste estudo ambicionava perceber qual a 

melhor estratégia para a preservação do património integrado no mosteiro: a utilização 

ou a musealização. Do contacto com realidade funcional do monumento surgiram novas 

linhas de pesquisa, que se consideraram de grande pertinência. 

Ao longo deste processo, tornou-se claro que as áreas funcionais ocupam zonas bem 

definidas do conjunto arquitetónico e o seu funcionamento não prejudica o estado de 

conservação do património existente nas restantes áreas. Paralelamente, considera-se 

que a musealização é também uma forma de utilização do imóvel, impondo-se a questão 

de qual será a melhor maneira de o fazer.  

O funcionamento da Creche, apesar de sob um primeiro olhar poder parecer prejudicial 

à conservação do património, revela-se uma ferramenta de aproximação da comunidade 

                                                 
197 LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel Brito – Património arquitetónico e arqueológico, cartas, recomendações e 

convenções internacionais, livros horizonte, Lisboa, 2004, p.23. 
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ao monumento, podendo ser utilizada como meio de divulgação do património material 

e imaterial de Santa Clara. 

A opinião da comunidade está grandemente condicionada pelo serviço social e 

educativo desenvolvido pela congregação religiosa. Embora o número de visitantes 

madeirenses seja reduzido, o funcionamento da Creche leva diariamente ao mosteiro um 

grande número de pessoas. É para essa comunidade escolar, composta por crianças, 

pais, educadores e demais funcionários, alheada do valor patrimonial e da importância 

histórica do edifício, que se deve dirigir em primeiro lugar uma ação de divulgação e 

sensibilização. O processo de musealização deve integrar primeiramente os utilizadores, 

alargando-se gradualmente à restante comunidade.  

Segundo a DRAC encontra-se em fase inicial de execução um projeto de ação 

museológica, no qual está prevista a execução de obras de conservação e restauro e a 

revisão do circuito de visita, melhorando as condições de acessibilidade198. Não foi 

possível apurar qual a abrangência dessas obras ou quais as medidas projetadas para 

melhorar a acessibilidade durante a visita, atualmente limitada pelas barreiras 

arquitetónicas, impossibilitando o acesso a visitantes com mobilidade reduzida a todas 

as áreas visitáveis. 

 

11.2 | Enquadramento cultural 

Nas imediações do mosteiro de Santa Clara localizam-se várias instituições 

museológicas: a Casa Museu Frederico de Freitas, Centro Cívico e Cultural de Santa 

Clara – Universo de Memórias João Carlos Abreu e o Museu Quinta das Cruzes, 

estabelecendo um enquadramento cultural muito apelativo aos turistas.  

Para além dos roteiros culturais, criados pelos agentes turísticos que operam na Região, 

todas as instituições referidas estão incluídas no conjunto de roteiros turístico-culturais, 

criados e disponibilizados pela DRAC199. 

                                                 
198 Informação contida num documento informativo, escrito pela arquiteta Laura Joana Abreu, op. cit.. 
199 Este projeto foi reconhecido com prémio da Associação Portuguesa de Museologia, para a categoria de melhor 
informação turístico-cultural para o visitante. É composto por doze roteiros, disponíveis em português e inglês. Os 
roteiros dividem-se em percursos temáticos (quatro sob a temática dos urbanismo e oito com a das festividades) e 
contêm todas as informações necessárias ao desenvolvimento autónomo da visita pelo espaço urbano, embora 
ocasionalmente, a DRAC organize também visitas guiadas. Podem ser adquiridos em conjunto ou em separado, em 
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O mosteiro de Santa Clara integra dois dos roteiros: A cidade da descoberta – Séc. 

XV/XVI e O Natal e o Fim do ano. O primeiro é criado a partir da malha urbana do 

século XV e inclui catorze pontos de visita com início na Capela do Corpo Santo e 

conclusão na Sé do Funchal. O segundo aborda as tradições artísticas ligadas a esta 

quadra festiva, tem início no Museu Quinta das Cruzes com passagem na igreja e 

mosteiro de Santa Clara e terminando também na Sé do Funchal200.  

A inclusão do mosteiro nestes roteiros turístico-culturais oferece uma contextualização 

cultural, histórica e urbanística do monumento, potenciando o aumento do número de 

visitantes. Embora este projeto constitua uma importante ferramenta cultural para quem 

esteja interessado em ter uma experiência cultural autónoma, a relevância do 

monumento em estudo no panorama regional, é merecedora da criação de um projeto 

individualizado. 

  

                                                                                                                                               
várias instituições públicas ou através da internet pelo preço unitário de €2 ou €17 pelo conjunto, in Caminhe pela 

História da Madeira com os 12 roteiros culturais; publicado 21 de outubro de 2013 em 
www.madeiratravelnews.com;consulta realizada a 25-09-2014, 12h14. 
200 Idem Ibibem. 
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12 | O mosteiro entre muros  

 

A ausência de informação ao longo do percurso visitável dificulta a fruição do 

monumento, sendo por isso necessária a sua contextualização para a sua mensagem ser 

transmitida e facilmente apreendida201. O diálogo entre o monumento e o visitante pode 

ser melhorado com a criação de conteúdos informativos que auxiliem a interpretação do 

património e facilitem a compreensão do monumento.  

Respeitando o circuito visitável existente e considerando a orgânica funcional do 

monumento, considera-se que o percurso deveria ter pontos informativos, em zonas 

relevantes do monumento.  

Os pontos informativos sugeridos são: pátio junto à receção, sala da roda, alpendre 

oeste, capela de são Gonçalo de Amarante, alpendre dos coros, coro-baixo, coro-alto, 

claustro, igreja de Santa Clara e pátio de saída. Esta escolha foi feita tendo em conta a 

história e o património artístico do monumento.  

A criação de conteúdos informativos específicos para cada um dos pontos ofereceria ao 

visitante a contextualização das respetivas áreas. De acordo com Françoise Choay202, 

estes intermediários condicionam e limitam o diálogo entre o visitante e o património, 

mas Maria Teresa Figueiredo Crespo, no âmbito da dissertação de Mestrado em 

Museologia203, defende os planos estratégicos de interpretação e comunicação na 

valorização património imóvel ou integrado em edifícios históricos. 

Considera-se por isso que a acessibilidade do monumento pode ser melhorada através 

da implementação de pequenas ações, contribuindo de forma positiva para a sua 

valorização. 

 

12.1. | Pontos informativos 

                                                 
201 HERREMAN, Yani - Display, Exhibits and Exhibitions, Running a Museum: A Practical Handbook, ICOM – 
International Council of Museums, 2004, http://icom.museum/, consulta realizada a 8-10-2014, 00h40, p.91 -92. 
202 CHOAY, Fraçoise – Alegoria do Património, p. 231. 
203 CRESPO, Maria Teresa Figueiredo – Interpretação e Comunicação do Património Cultural Integrado em 

Contexto Museológico: o caso do Museu da Música Portuguesa – Casa Verdades de Faria, op. cit. 
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Partindo do circuito de visita atual e com o objetivo de valorizar a organização espacial 

do conjunto arquitetónico, julga-se pertinente criar os seguintes pontos informativos (ver 

figura 3). 

 
 

Pontos informativos 
 

1 Pátio, entrada 
2 Sala da Roda 
3 Alpendre Oeste 
4 Capela de S. Gonçalo de Amarante 
5 Alpendre coros 
6 Coro - alto 
7 Coro - baixo 
8 Claustro 
9 Igreja de Santa Clara 

10 Pátio, saída  

Figura 3: Pontos informativos propostos 204. 

 

Estes pontos assinalam áreas de interpretação do monumento, onde o visitante pode, 

pela observação direta e pela assimilação da informação disponibilizada, compreender a 

sua história e apreciar o seu património artístico. Esta medida não impõe 

necessariamente a colocação de painéis informativos ou outro tipo de suporte físico. 

Seguindo a política utilizada atualmente no mosteiro, a informação pode ser 

disponibilizada em suporte de papel, através da impressão de um desdobrável.  

 

Numa abordagem sucinta, a informação deve ser apresentada de forma clara e apelativa 

garantindo uma mensagem inteligível. Nesse sentido, propõem-se textos bilingues 

                                                 
204 Planta do conjunto arquitetónico disponível no desdobrável Igreja e Mosteiro de Santa Clara. 

1

102

4

6 / 7

8

9

3

5
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(português e inglês), tornando a informação acessível ao maior número possível de 

visitantes, e contendo os seguintes tópicos (ver tabela IV): 

 

Tabela IV: Pontos informativos205. 

 
1 | Pátio – junto à receçã0 
 
• Planta com percurso assinalado; 

• Sinalização na planta do conjunto arquitetónico das 
áreas visitáveis e das áreas de acesso restrito;  

• Enquadramento do monumento. 

Receção. 

 

 
2 | Sala da roda 
 
• Localização no monumento; 
• Caraterização do património existente; 

• Enquadramento histórico do edifício. 

 

 
Retábulo da Anunciação. 

 

 
3 | Alpendre oeste 
 
• Localização do ponto no monumento; 

• Contextualização da utilização atual do mosteiro; 

• A vida no mosteiro, da fundação à atualidade. 

 

 
Alpendre oeste. 
 

  

                                                 
205

 Créditos fotográficos, Virgínia Nascimento, 2013. 
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4 | Capela de São Gonçalo de Amarante 
 
• Localização no monumento; 

• Informação sobre a localização original do retábulo 
e a utilização da capela ao longo do tempo; 

• Fotografias da capela antes e depois da colocação 
do retábulo. 

 

 
Revestimento azulejar, interior da capela 
de S. Gonçalo de Amarante. 

 
5 | Alpendre dos coros 
 
• Localização no monumento; 
• Atividades educativas desenvolvidas no mosteiro ao 

longo do tempo; 
• O Colégio Missionário; 

• Fotografias das atividades educativas desenvolvidas 
no pátio visível desde o alpendre ao longo dos 
tempos.  
 

 

 
Alpendre dos coros. 

 
6 | Coro-baixo 
 
• Localização no monumento; 

• Enquadramento histórico e artístico do espaço e do 
património existente. 

 

 
Cadeira, coro-baixo. 

 
7 | Coro-alto 
 
• Localização no monumento; 

• Enquadramento histórico e artístico do espaço e do 
património existente. 

 

 
Cadeiral, coro-alto. 
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8 | Claustro  
 
• Localização no monumento; 

• Enquadramento histórico e artístico do espaço e do 
património existente; 

• Fotografia do espaço antes das intervenções a 
DGEMN como registo das alterações do edifício ao 
longo dos tempos. 

 

 
“Galeria gótica”, claustro. 

 

 
9 | Igreja de Santa Clara 
 
• Localização no monumento; 
• Enquadramento histórico e artístico do espaço e do 

património existente; 
• Referencia aos danos causados pelo 

bombardeamento do submarino alemão. 

 

 
Revestimento azulejar, interior da Igreja 
de Santa Clara. 

 

 
10 | Pátio de saída 
 
• Localização no monumento; 

• Indicação da saída; 

• Sugestão de um percurso de visita a instituições 
museológicas detentoras de património proveniente 
de Santa Clara; 

• Mapa da cidade do Funchal com sinalização das 
instituições museológicas. 

 

 
Alpendre, saída da Igreja de Santa Clara. 
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12.2. Divulgação na web 

A facilidade de acesso à web torna-a uma forma privilegiada de comunicação, que pode 

ser utilizada como meio de divulgação mas também com meio de comunicação com os 

utilizadores do serviço educativo. A disponibilização de informações práticas sobre o 

funcionamento do mosteiro permite aos potenciais visitantes possam preparar a sua 

visita, constituindo este, o primeiro contato com o monumento206.  

Seguindo o exemplo do já mencionado Convento do Cardaes, sugere-se a criação de 

uma página web congregando toda a informação relevante sobre o funcionamento e as 

atividades desenvolvidas no mosteiro. O Colégio do Bom Sucesso, em funcionamento 

no Convento do Bom Sucesso, é outro exemplo de uma instituição religiosa que 

desenvolve uma ação educativa com um sítio na web, onde são disponibilizadas 

informações sobre o imóvel, a comunidade religiosa e o colégio.  

Estes são apenas dois exemplos demonstrativos da vasta utilização deste meio de 

comunicação entre as entidades gestoras e a comunidade de utilizadores ou, numa 

perspetiva mais ampla, como forma de divulgação do património e de atividades 

culturais, constituindo um passo fundamental para a modernização da imagem do 

mosteiro.  

  

                                                 
206 WOLLARD, Vicky - Caring for the Visitor, Running a Museum: A Practical Handbook, op. cit., p.108 e 109. 
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13 | O mosteiro além muros 

 

Partindo da ideia de monumento como “contentor” de tradições e memórias, propõe-se 

um conjunto de ações que visam melhorar a acessibilidade e criar vínculos identitários 

com a comunidade. Como mencionado anteriormente o mosteiro é uma referência 

turística da cidade do Funchal, contudo a sua valorização não se reflete na comunidade 

detentora do bem, por não se rever no valor patrimonial mas sim na importância do 

serviço educativo. 

Perante esta realidade, propõe-se uma nova abordagem de comunicação do monumento 

e do seu património cultural. Considera-se que, a partir dos projetos culturais existentes 

e com pequenas ações de divulgação, seja possível cativar a população madeirense em 

geral para participar nas ações culturais de interpretação e salvaguarda de Santa Clara.  

O Mosteiro além muros é uma proposta de musealização inclusiva, fundamentada no 

património artístico que atualmente se encontra disperso e no património imaterial que 

se pretende resgatar e reintroduzir na comunidade.  

Com o intuito de alcançar o maior número possível de pessoas, torna-se necessário 

definir uma estratégia de comunicação abrangente e apelativa, contrariando a tendência 

de afastamento da comunidade ao mosteiro. A abordagem considerada mais adequada 

parte da convicção de que o esforço de aproximação deve ser feito pelas entidades 

tutelares, com a deslocação simbólica do monumento através de um sistema expositivo 

portátil para a zona de conforto do público-alvo. O mosteiro deixa de estar limitado 

pelos muros e vai ao encontro da população, comunicando o seu património e 

promovendo a consciencialização para sua salvaguarda. Este é um passo fundamental 

para a democratização do património, ao levar o mosteiro para o centro da vida urbana, 

colocando-o ao alcance de todos. 

A utilização de um sistema expositivo portátil, enquadrando e contextualizando o 

património do mosteiro, permite que a comunicação aconteça em qualquer lugar:  na 

rua, no museu, na escola ou no centro de dia. Esta pode ser uma forma eficaz de 

contrariar o afastamento da população em geral do seu património. Se a comunidade 

não vai ao mosteiro o mosteiro salta os muros e vai ao seu encontro!  
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Esta proposta engloba duas ações de comunicação fora do monumento: um roteiro 

museológico direcionado para os visitantes e um sistema expositivo portátil, que surge 

como veículo de comunicação com o público sem contacto com o monumento. 

 

13.1 | Roteiro museológico  

O roteiro museológico surge como complemento à visita ao monumento, com o objetivo 

de oferecer ao visitante um enquadramento histórico e artístico do mosteiro. Nesse 

sentido, prolonga a visita e permite ao visitante conhecer outras instituições onde 

existem elementos provenientes de Santa Clara. Este património, disperso após a 

supressão do mosteiro e do qual uma pequena parte se encontra integrada em coleções 

museológicas, constitui também o património integrado do mosteiro, sem o qual é 

impossível entender o monumento na sua integridade artística e globalidade cultural. 

Atendendo à inviabilidade de restituir as obras ao local de origem, propõe-se, tal como 

sugeriu a direção do IPPAR em 2003207, uma releitura do monumento baseada no 

património disperso a fim de conhecer a sua forma original208. É partindo deste 

património deslocado que surgem pontes de diálogo museal entre o monumento, os 

museus e outros organismos culturais. Se a implementação de um discurso museológico 

transversal a várias instituições por vezes não é possível, a proveniência comum dos 

vários objetos torna exequível essa ligação. 

O objetivo deste roteiro é divulgar o património disperso de Santa Clara. Para alcançar 

estes bens, o estudo intensivo das listas de inventários resultantes do processo de 

nacionalização do património monacal é essencial para ser possível a sua localização. 

Só após este processo poderá concretizar-se a localização e catalogação do espólio, e 

criar-se conteúdos informativos clarificadores do visitante durante a visita ao 

monumento e no decorrer do roteiro proposto.  

13.1.1 | Percurso 

                                                 
207 CALADO, Luís Ferreira, LEITE, Joaquim Passos, PEREIRA, Paulo – Património integrado ou a alma dos 

monumentos, op. cit., p.5 - 6. 
208 Idem, Ibidem. 
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A passagem da visita “entre muros” para a visita “além muros” é feita no pátio de saída 

do mosteiro, com a disponibilização de informações sobre o roteiro e a indicação do 

percurso a seguir. O roteiro tem como primeiro local de paragem o Museu Quinta da 

Cruzes, localizado a norte, seguindo para a Casa Museu Frederico de Freitas, situada na 

Calçada de Santa Clara, a sul do mosteiro. O percurso segue o declive da calçada e 

prossegue com a visita à Photografía – Museu Vicentes na Rua da Carreira e, 

posteriormente para a estátua de João Gonçalves Zarco na interceção da Avenida Zarco 

com a Avenida Arriaga, terminando no Museu de Arte Sacra do Funchal, na Rua do 

Bispo (ver figura 4).  

 

 

 
 

A Mosteiro Santa Clara 

B Museu Quinta das Cruzes 

C Casa Museu Frederico de Freitas 

D Photografía Museu Vicentes 

E Estátua João Gonçalves Zarco 

F Museu de Arte Sacra  

Figura 4: Pontos de visita no percurso além muros209. 

 

13.1.2. | Património disperso 

Em cada um dos pontos de visita é evidenciado um objeto com relevância para a 

história do mosteiro e que faz parte da atual exposição permanente da instituição. 

Seguindo a ordem de visita e tendo como referencia o catálogo Obras de Referência dos 

Museus da Madeira
210, identificam-se as seguintes peças (ver tabela V na página seguinte): 

 

Tabela V: Roteiro Mosteiro além muros. 

                                                 
209 Mapa disponível em http://www.bing.com/maps/, consulta realizada a 19-10-2014, 17h23. 
210A.A.V.V. – Catálogo Obras de referência dos Museus da Madeira – 500 anos de história de um arquipélago; 
coordenação de Sousa e Pinto, edição Instituto dos Museus e da Conservação Ministério da Cultura, Lisboa, 2010. 
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1 | Museu Quinta das Cruzes 

Calçada do Pico 

 

O edifício ocupado pelo museu remonta ao século 
XVI. Considerada a última residência de João 
Gonçalves Zarco, permaneceu na família Câmara até 
ao século XVII211. Segundo João José Abreu de Sousa 
nas coleções deste museu existe mobiliário 
proveniente do mosteiro. 

 

Armário Caixa de Açúcar  
Oficina madeirense  
Século XVII212 

 

2 | Casa Museu Frederico de Freitas 

Calçada de Santa Clara  

 

Sediado na antiga casa dos Condes da Calçada 
edificada no século XVII, foi arrendada em 1941 ao 
Dr. Frederico de Freitas, notário, advogado e 
colecionador madeirense fortemente ligado à 
comunidade religiosa de Santa Clara213. 

A escultura de São Jerónimo surge referida no 
catálogo da Exposição de Esculturas Religiosas de 
1954 como proveniente do Mosteiro de Santa Clara214 
encontrando-se atualmente incluída na coleção da 
Casa Museu Frederico de Freitas. 

 

 

São Jerónimo  

Oficina portuguesa 
Segunda metade do século XVI215 

 

3 | Photografía – Museu Vicentes 

Rua da Carreira 

 

Localizado desde 1865 na Rua da Carreira, o antigo 
atelier de fotografia de Vicente Gomes da Silva detém 
uma importante coleção de fotografias que regista a 
história do Funchal e do mosteiro. 

 

 

 
Cidade do Funchal,  
Vicente Gomes da Silva, Sénior 
c. 1876-1880216 

                                                 
211 http://mqc.gov-madeira.pt, consulta realizada a 16-10-2014, 12h56. 
212 Idem, p.171. 
213 http://mqc.gov-madeira.pt, consulta realizada a 16-10-2014, 12h30. 
214 CLODE, Eng.º Luiz Peter, FERREIRA, Padre Manuel Juvenal Pita – Catálogo Ilustrado da Exposição de 
ourivesaria sacra, op.cit. 
215 A.A.V.V. – Catálogo Obras de referência dos Museus da Madeira – 500 anos de história de um arquipélago; op. 

cit., p.236. 
216 A.A.V.V. – Catálogo Obras de referência dos Museus da Madeira – 500 anos de história de um arquipélago; op. 

cit., p.448. 
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4 | Escultura de João Gonçalves Zarco 

Avenida Arriaga  

 

Realizada pelo escultor Francisco Franco e inaugurada 
em 1934217, esta estátua localiza-se uma das principais 
artérias da cidade do Funchal. Representa o primeiro 
capitão donatário do Funchal e pai do fundador do 
mosteiro, João Gonçalves de Câmara. 

 

 

 
Estátua de João Gonçalves Zarco 

Francisco Franco 
1934218 

 

5 | Museu de Arte Sacra do Funchal  

Rua do Bispo 

 

Inaugurado em 1955 ocupa o antigo Paço Episcopal 
datado do século XVI.  

Otília Rodrigues Fontoura refere que o Museu de Arte 
Sacra do Funchal possui pinturas do século XVI 
proveniente do mosteiro, como esta que se encontrava 
na capela da Ressurreição.219. 

 

 

 

Cristo no Túmulo 

Escola Portuguesa 
Segunda metade do século XVI220 

 

Acredita-se que o desenvolvimento desta ideia e a sua implementação, contribuiriam de 

forma positiva para a divulgação do património de Santa Clara e levariam um maior 

número de visitantes ao mosteiro. 

 

 

 

                                                 
217 Idem, p.495. 
218 http://www.cm-funchal.pt, consultada a 16-10-2014, 12h40. 
219 Idem, Ibidem. 
220 FONTOURA, Otília Rodrigues – As Clarissas na Madeira uma presença de 500 anos, op. cit., p.73. 
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13.2 | Sistema expositivo portátil  

A ideia de criar um sistema expositivo portátil surgiu com a realização de um trabalho 

para a disciplina de Projeto: estratégia, metodologias, práticas e implementação, no 

âmbito do presente Mestrado, com o objetivo de dar resposta à falta de ferramentas de 

comunicação museológica destinadas ao público que não se pode deslocar ao museu. Se 

as pessoas não vão aos museus, vai o museu até às pessoas - foi a sua premissa 

impulsionadora. Embora inicialmente tenha sido concebido a pensar na representação 

simbólica de uma obra de arte, a ideia de comunicar a mensagem patrimonial através da 

representação do objeto possibilitou a sua adaptação à realidade do monumento.  

A proposta de levar o monumento até ao seu potencial público tornou necessário 

desenvolver este primeiro conceito expositivo, adaptando-o a atividades com as quais o 

público-alvo se identifique. 

13.2.1 | Conceito expositivo  

Este conceito expositivo pretende recriar um ambiente museal num espaço público ou 

privado, permitindo que o contacto com o púbico aconteça na sua zona de conforto, 

simplificando o processo de aproximação. A utilização de um sistema portátil torna 

ainda possível “a deslocação” de Santa Clara, ainda que de forma alegórica, para junto 

da população, incluindo-a nas ações culturais e proporcionando-lhe uma experiência 

museológica. O património passa assim a ser comunicado para além da sua 

materialidade e da fruição pela observação direta. 

Contudo, e apesar deste sistema expositivo facilitar o contacto com a comunidade, 

importa salientar que esta ação não substitui a visita ao mosteiro. Pode ser vista como 

uma forma atrativa de divulgação, mas importa não esquecer o objetivo das ações 

propostas: enquadrar o património artístico e cultural de Santa Clara restituindo a sua 

integridade patrimonial, divulgando o seu valor enquanto monumento nacional. 

13.2.2 | Sistema expositivo  

A conceção material deste sistema expositivo parte de três pontos fundamentais: a 

facilidade de execução, a possibilidade de deslocação e o custo económico. Com o 

objetivo de rentabilizar recursos e tornar o sistema versátil, aumentando assim as suas 
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possibilidades de implementação, considerou-se pertinente criar um elemento adequado 

às várias atividades de comunicação e divulgação propostas.  

Formalmente o sistema assemelha-se a um biombo, executado em materiais leves, 

facilmente substituíveis e adequados ao local onde se destinam. É composto por quatro 

painéis verticais, unidos lateralmente entre si por um sistema articulado, possibilitando a 

sua adaptação às características do espaço e permitindo criar várias composições (ver 

figura 5). 

 

 

Figura 5: Esquema dos elementos do sistema expositivo. 

 

Os materiais de construção devem-se autossustentar, sem necessidade de um sistema 

secundário de suporte, razão pela qual o sistema de ligação entre os painéis se deve 

adequar ao material do suporte, garantindo a estabilidade do conjunto. A versatilidade 

deste sistema permite ser construído em vários tamanhos, conforme o local onde se 

destina.  

Ao tornar o sistema articulável, pode ser ainda utilizado um quinto painel amovível, 

onde seja evidenciado um determinado conteúdo. Este “biombo expositivo”, ao 

delimitar um espaço, torna possível criar uma área museal num espaço público. 
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13.3 | Estratégias de comunicação  

A definição de uma estratégia de divulgação do património cultural a um público tão 

vasto e heterogéneo impõe a necessidade de encontrar um mecanismo de comunicação 

com o qual a população se identifique. Optou-se por dividir o público-alvo em dois 

grupos: um formado pela comunidade escolar e outro englobando a restante população. 

Esta divisão permite adequar a linguagem e criar uma abordagem com a qual cada um 

dos grupos se identifique, adequando-se este à sua realidade.  

Assim, surgem duas atividades culturais, que têm como base o sistema expositivo 

portátil: A minha escola é um monumento, desenvolvida a pensar na comunidade escolar 

e Menino perdido, menino achado, com base numa tradição natalícia do mosteiro e 

direcionada ao público em geral. 

13.3.1 | A minha escola é um monumento 

A valorização do ensino para e pelo património, tem vindo a ser incentivada para que 

“desde de idade escolar, as crianças e jovens sejam educados para compreender e 

respeitar os monumentos e os sítios, bem como o património artístico”221.  

Partindo desta convicção, reforçada com a Carta de Granada em 1985222, julga-se 

pertinente criar atividades dirigidas aos alunos, funcionários e pais. Numa primeira fase 

de implementação seriam destinadas à comunidade escolar de Santa Clara, alargando-se 

posteriormente às restantes escola da ilha. Tendo como ferramenta de comunicação o 

sistema expositivo portátil, é possível desenvolver várias atividades de interpretação do 

património, que podem acontecer nos pátios ou salas de convívio do mosteiro mas 

também fora do monumento (ver figura 6 na página seguinte). 

 

 

                                                 
221 LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel Brito – Património arquitetónico e arqueológico, cartas, recomendações e 

convenções internacionais, op. cit. P.38. 
222 Resolução da Assembleia da República n.º5/91 Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da 
Europa, http://www.patrimoniocultural.pt, consulta realizada a 31-7-2014, 15h09. 
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Figura 6: Exemplo de utilização do sistema expositivo numa escola. 

 

Esta atividade segue a linha de ação da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), 

que promove o concurso A minha escola adopta um museu um palácio um monumento, 

desenvolvida no âmbito do Programa de educação estética e artística
223. 

Comparativamente a este projeto, a abordagem proposta não parte da realização de 

trabalhos após a visita, embora também pretenda estimular o contacto com o 

monumento, sensibilizando para a importância da sua valorização e conservação. 

Pela variedade de abordagens educativas possíveis, optou-se por não apresentar uma 

proposta de interpretação do património. Contudo, entende-se que a concretização desta 

atividade depende da existência de um intermediário entre o sistema expositivo portátil 

e o público-alvo, fundamental para a mensagem ser interpretada e assimilada.  

13.3. 2 | Menino perdido, Menino achado 

A divulgação da tradição do Menino perdido- Menino achado, já anteriormente descrita 

e atualmente caída no esquecimento, é uma forma de retomar as antigas tradições da 

comunidade de Santa Clara e promover a aproximação da população através de uma 

atividade cultural com a qual se identificam. 

                                                 
223 http://www.dgidc.min-edu.pt, consulta realizada a 25-10-2014, 23h40. 



O Mosteiro de Santa Clara do Funchal entre e além muros 

100 

 

A importância das celebrações natalícias para a população madeirense em geral, 

perspetiva o bom acolhimento desta atividade pela comunidade. Assim, mantendo a 

tradição da procura-recompensa, sugere-se que a atividade decorra nas igrejas do 

Funchal, após o dia de Reis, com a divulgação da imagem perdida e com a atribuição de 

um prémio a quem a encontrar. 

Recorrendo ao sistema expositivo portátil para a divulgação, propõe-se a sua colocação 

num ou em vários pontos de grande afluência de pessoas e, paralelamente a utilização 

de outros meios de publicidade (ver imagem 7).  

 

 

 

Figura 7: Exemplo de utilização do sistema expositivo no exterior. 

 

O sistema expositivo portátil adquire uma nova funcionalidade, surgindo como ponto de 

partida de um jogo, ao divulgar a imagem do objeto perdido e fornecendo todas as 

informações e regras de funcionamento. Para esta utilização, o sistema expositivo deve 

conter a seguinte informação: 

• Contextualização da tradição do Menino perdido – Menino achado; 

• Descrição da atividade (regras e modo de funcionamento); 

• Imagem do objeto perdido; 

• Mapa com a sinalização dos locais onde decorre a atividade; 

• Indicação do prémio a atribuir a quem encontrar o objeto perdido. 
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Apesar do objetivo ser promover o contacto com o mosteiro, divulgar o património e 

cativar a população a participar na vida cultural, entende-se que é essencial oferecer 

uma contrapartida à participação. 

Seguindo a tradição dos cabazes de Natal, o prémio poderia ser um cabaz recolhido 

entre instituições que se associassem ao evento. A recolha do cabaz poderias ser feita 

entre os comerciantes e instituições culturais do Funchal, sendo também uma forma de 

divulgar a atividade e incentivar à participação. 

 

13.3 | Possibilidades de implementação  

A proposta de musealização integrada tem como ponto de partida o património 

proveniente de Santa Clara, na sua materialidade e na sua intangibilidade, restituindo a 

leitura integral do monumento. 

Considera-se esta uma intervenção de fácil implementação, por não interferir 

diretamente nas atividades das várias instituições e por se enquadrar na linha de ação 

das entidades tutelares, rentabilizando recursos pré-existentes. 

Desta forma, à concretização desta proposta deve anteceder um trabalho de pesquisa e 

documentação que sustente o percurso museológico e que ofereça bases de trabalho e 

cooperação entre as várias instituições. A inexistência de um inventário geral ou 

catálogo, onde se localize todo o património artístico proveniente do mosteiro de Santa 

Clara, torna necessário a execução de um trabalho prévio de pesquisa arquivística e 

catalogação, a partir do qual se poderá desenvolver de forma mais coerente e concertada 

as atividade propostas. 

Embora possam ainda existir outros entraves ou constrangimentos, considera-se que os 

poucos recursos necessários para a realização destas ações e a possibilidades de 

divulgação, rentabilização e valorização do património acabam por justificar os esforços 

inerentes. 
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Conclusão  

 

Tendo como base a musealização do património disperso do extinto Mosteiro de Santa 

Clara, a identificação e localização desses bens constitui um dos grandes desafios do 

projeto proposto. Ao reconhecer-se a importância do valor identitário do património, 

propõe-se uma abordagem inclusiva na musealização do monumento através da 

valorização do seu percurso histórico, artístico e funcional. 

A realidade atual do mosteiro reflete as diferentes abordagens ao património ao longo 

do tempo. Este estudo pretende contribuir para a discussão em torno dos edifícios 

classificados enquanto “contentores de memórias”, oferecendo novas perspetivas sobre 

a utilização de um monumento. Acredita-se que a pesquisa desenvolvida traz novos 

dados sobre a história do edifício, permitindo o desenvolvimento de estratégias de 

salvaguarda e divulgação. 

O conceito de património integrado está em constante evolução, refletindo a mudança 

de interesses e a crescente valorização do património intangível. A importância da 

imaterialidade do monumento para a sua salvaguarda e definição da identidade cultural 

de uma comunidade tornou-se numa preocupação das entidades legisladoras. No 

entanto, embora este património intangível tenha sido inserido no regime de gestão e 

proteção português, não está legalmente ligado aos edifícios que materializam essas 

expressões culturais. 

Partindo da importância da memória, propõe-se que o património integrado passe a ser 

entendido como o conjunto de todos os bens de valor cultural, materiais ou imateriais, 

representativos da história e identidade de um edifício. A inclusão da componente 

intangível neste conceito é feita com base na importância dos usos, costume e tradições, 

enquadradoras dos bens. Desta forma, o património integrado deve transcender a 

materialidade do seu suporte, passando a estar ligado ao edifício pelo seu contexto 

espacial, histórico e social.  

Esta nova definição resulta da análise da legislação nacional e procura refletir a 

importância do património móvel e do imaterial na valorização de um monumento. 

Sendo o valor de memória que transforma um objeto utilitário num bem patrimonial, 
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esta alteração não tem necessariamente de impor uma alteração de uso ou de função – a 

forma de utilização pode também ser uma característica a preservar.  

Com esta nova abordagem reformularam-se os critérios de classificação, até à data 

muito dependentes da materialidade do suporte, propondo-se não só a inclusão dos bens 

existentes no interior do edifício como também a dos objetos removidos do seu interior, 

reestabelecendo a integridade patrimonial do imóvel. 

A dispersão e o desaparecimento do património artístico do mosteiro, na sequência da 

extinção das ordens religiosas, impossibilita a sua restituição integral. Entendendo que 

esta é também uma marca histórica a preservar, julga-se possível implementar uma ação 

de musealização incluindo esse património e criando uma ligação ao seu local de 

origem. É esta globalidade patrimonial que confere valor a um monumento, enquanto 

símbolo identitário. Com esta nova abrangência pretende-se contribuir como um novo 

critério de identificação do património integrado, abrindo novos campos de investigação 

sobre o património. 

O projeto de musealização integrada proposto é o culminar desta análise crítica e tem 

como base o monumento, o seu património e os interesses da comunidade. A 

valorização do antigo mosteiro como elemento identitário deve ir de encontro aos 

interesses da comunidade detentora, aproximando-a do monumento e 

consciencializando-as para a importância da preservação do seu património cultural. 

Este projeto é feito através de duas abordagens:  

O mosteiro entre muros, dirigido à comunidade de utilizadores, pretende 

melhorar a acessibilidade e a experiência de visita. Adequada ao percurso 

visitável existente, a implementação dos pontos informativos propostos é uma 

ação facilmente exequível e que tornará a visita mais dinâmica e completa com a 

contextualização do monumento. 

O mosteiro além muros consiste em duas atividades fora do monumento através 

da implementação de um roteiro museológico e da utilização de um sistema 

expositivo portátil. Estas ações pretendem promover a valorização do 

monumento e do seu património integrado, levando a sua mensagem cultural até 

à população e proporcionando uma experiência museológica, numa zona de 

conforto do público-alvo. 
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O roteiro museológico, baseado no património originário de Santa Clara atualmente 

disperso em várias instituições museológicas do Funchal, tenciona restituir, através da 

contextualização dos bens, o seu enquadramento original.  

O sistema expositivo portátil permite transportar o monumento para uma zona de 

conforto do público-alvo, divulgando o seu património e proporcionando uma 

experiência museológica fora dos muros da casa religiosa. A utilização deste sistema 

permite transpor a materialidade do património e levar a sua mensagem cultural à 

população. 

O sucesso desta ação depende da aceitação da comunidade, considerando-se necessário 

implementar medidas de acordo com os interesses do público-alvo, criando atividades 

apelativas. A reimplementação da tradição do “menino perdido, menino achado” 

pretende não só resgatar o património imaterial do mosteiro mas introduzir uma 

atividade cultural que aproxime a população dos seus símbolos identitários. Cativar a 

comunidade para o seu património pode ser uma medida essencial para a sua 

valorização e salvaguarda, pois é partindo do reconhecimento do valor identitário que 

nasce a responsabilização para a sua preservação. 

 

Da questão inicial, sobre as implicações do funcionamento da Creche na conservação do 

património, surgiram novos olhares sobre o monumento e, com isso, outras questões e 

linhas de investigação. Pela dispersão da informação disponível esta pesquisa acabou 

por ser um processo longo, mas muito estimulante e recompensador. 

A análise histórica e museológica do monumento, baseada na sua utilização ao longo do 

tempo, contribuiu ainda com um novo olhar sobre os edifícios classificados. A 

musealização é também uma forma de utilização que pode coexistir com outras 

atividades no mesmo edifício. Esta ambivalência é uma forma de valorização do 

património e de contribuição para a sua salvaguarda e preservação. Conclui-se que a 

realidade funcional do conjunto arquitetónico não prejudica a conservação do seu 

património artístico, porque as várias áreas funcionais articulam-se de forma quase 

independente e sem que as atividades desenvolvidas pelos vários grupos de utilizadores 

interfiram entre si. Pelo contrário, a utilização contínua do imóvel, de acordo com a sua 
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vocação original, promoveu a implementação de medidas de manutenção, vantajosas 

para a conservação do monumento e do seu património integrado.  

O duplo valor patrimonial e utilitário colocou a necessidade de alargar conceitos e 

adaptar a terminologia corrente às especificidades do património integrado. Julgou-se 

por isso pertinente propor uma nova abordagem de comunicação do monumento, 

inclusiva e apelativa, que aproxime a comunidade dos seus símbolos culturais. A 

devolução da unidade patrimonial do mosteiro pode ser conseguida através de pequenas 

ações sobre o seu património integrado. É este conjunto de bens materiais e de tradições 

originárias de Santa Clara que constituem a essência do monumento. 
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Anexos 

Documento 1 – Descrição dos objetos em prata e ouro realizada em 1865 

ARM - Convento de Santa Clara 49/ nº57 – S.3;E9;P2 
 

 

37/n.º 45 S3; E9; P2 

Servirá este Livro para a discripção e avaliação dos objectos d’ouro e prata pertencentes 

ao Convento de Santa Clara desta Cidade do Funchal, inventariados segundo as 

Instrucções do Governo de Sua Magestade; o qual vai em dupplicado e por mim 

numerado e rubricado, e leva no fim o competente termo d’enserramento . de que lavrei 

este d’abertura que afsignei: Funchal 15 de Junho de 1863. 

Arcediago José Joaquim de Sá 

Presidente 

 

/ 

 

Descripção e avaliação dos objectos de prata e ouro 

pertencentes ao Convento de Santa Clara 

na cidade do Funchal 

 

 

Descripção 
Peso em 

oitavas 

Preço por 

oitava 
Valores 

Uma bacia de prata de prata pesando _________________ [?]b224 

480 

120 57# 600 

Um jarro ___ dito ___ dito _________________________ [?]b 379 120 45# 360 

Quatro vasos para fores dito ___ dito _________________ b 530 120 63# 600 

Uma naveta ___ dito ___ dito _______________________ b 288 120 34# 560 

Um Thuribulo ___ dito ___ dito ____________________ b 469 120 59# 520 

Um frasco para espirito dito ___ dito __________________  b 66 120 7# 920 

Uma capsula de pau forrada de prata e uma        b          

pequena cruz, calculado o seu peso de prata em __________ b 896 120 107# 520 

Uma caldeirinha e 10 hysopo de prata pesando __________ b 365 120 43# 800 

                                                 
224

 Optámos por colocar nesta grafia as palavras escritas a lápis que devem ser posteriores ao documento 
original 
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Uma cruz dos cimfrarios ___ dito ___ dito ____________ b 347 120 41# 640 

Um crucifixo do altar mór ___ dito ___ dito ___________ b 450 120 54# 000 

Um pé do dito com ferro e pau pesa ao todo seis centos e 

quatro oitavas – foi calculado o seu peso liquido em prata, em  

 

b 400 

 

120 

 

48# 

 

000 

Um par de castiçaes mais pequenos pesando ao todo mil e 

oito oitavas, calculou-se o seu peso liquido em prata, em ____ 

 

b 608 

 

120 

 

72# 

 

960 

Trez pares maiores pesando ao todo trez mil oito centos e 

quarenta oitavas, calculou-se o seu peso liquido em prata, em 

 

b 2:040 

 

120 

 

244# 

 

800 

Duas lanternas de mão, pesando ao todo duas mil tresentas 

setenta e seis oitavas, calculou-se o seu peso liquido em prata, 

em _______________________________________________ 

 

 

b 1:600 

 

 

120 

 

 

192# 

 

 

000 

Um purificador com tampa e bandeja de prata, pesando_____ b 136 120 16# 320 

Outro de verga de prata e bandeja pesando _______________ b 144 120 17# 280 

Uma pequena bandeja, de prata, do vaso da unção, pesando _ b 30 ½ 120 3# 660 

Uma sila para copo d’agua pesando ____________________ b 54 120 6# 480 

 9:308 ½   1:117# 020 

 

\ 

 

    

Descripção 
Peso em 

oitavas 

Preço por 

oitava 
Valores 

Transporte _ 9:308½   1:117# 020 

Dois cimfarios de prata, pesando _______________________ b 992 120 119# 040 

Uma [?]a e [?] da chave do sacrário, tudo de prata, pesando 

__________________________________________ 

 

b 48 

 

120 

 

5# 

 

760 

Um porta coeli de pau forrado de prata, calculado o peso 

d’esta em _________________________________________ 

 

b 100 

 

120 

 

12# 

 

000 

Uma estante para missal, de prata, calculado o seu peso em __ b 100 120 12# 000 

Duas chaves do sacrario uma maior de ouro e outra menor de 

prata, com um pequeno cordão de ouro, não se avaliou _____ 

 

    b 

  

# 

 

Uma alampeda pesando, livre de ferro e cobre ____________ b 1:536 120 184# 320 

Uma outra dita ____________________ dito _____________ b 1:536 120 184# 320 

Uma outra dita ____________________ dito _____________ b 2:048 120 245# 760 

Um cálix, patena, colher de prata, pesando _______________ b 144 120 17# 280 

Um outro dito ____ dito _______ dito __________________ b 164 120 19# 680 

Um outro dito que serve na semana santa, pesa ___________ b 148 120 17# 760 

Um outro com patena e colher, de prata, pesa _____________ b 196 120 23# 520 

Um outro, de igual peso ______________________________ b 196 120 23# 520 

Uma custodia de prata, guarnecida de pedras, pesa b 1:408 120 168# 960 
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Uma alampada do coro de baixo, pesando liquido _________ b 480 120 57# 600 

Uma ambola com cruz de pedras falsas, pesa _____________ b 128 120 15# 360 

Uma dira no sacrário, a que não se deu valor _____________     b  #  

Uma outra mais pequena _______ dito __________________     b  #  

Dois resplendores de prata, de Santa Clara e d S Francisco, 

pesando __________________________________________ 

 

b 40 

 

120 

 

4# 

 

800 

Um par de serpentinas de casquinha, avaliados em      b  6# 000 

Um outro par mais pequeno ___________________________     b  2# 000 

 18:572 ½    2:236# 700 

 

NB 

Não se deu peso exacto em prata a alguns d’estes objectos, em consequencia de terem 

parte de pau e parte de ferro, sendo necessario desmanchal-os para se poder conhecer 

exactamente esse peso. 

 

 

 

Paramentos 

Descripção 
Valores dados  

por estimação 

Um punhal de damasco encimado bordado a fio de ouro, com galão e franja do 

mesmo ____________________________________________________Igreja
225 

__ 

 

bv 12# 

 

000 

   

Um dito roxo também bordado do mesmo com galão e franja igual ______Igreja__ b 12# 000 

Um ditto branco igual __ todos em meio uso 

________________________Igreja__ 

b 12# 000 

Trez palios ___ [?] um só (Igreja_______________________________________ [?]      #  

Uma umbéla ________________________________________________________ b         #  

Vinte e dois pluviaes (sendo cinco  em melhor uso e o resto muito usados) ______ 19 b #  

Doze casulas (sendo 4 em melhor uso e o resto muito usado) existem oito no 

armario (duas incompletas)___________________________________________ 

 

18 b # 

 

Nove dalmaticas ( dito existem 4, 2 no armario, 2 na Igreja___________________ 4 b #  

Trez pavilhões, existem 4, 2 na Igreja e 2 no armario________________________ b 4 #  

Trez veus de hombros, existem 4, 2 na Igreja e 2 no armario 1 b #  

                                                 
225 Optámos por colocar nesta grafia as palavras escritas a lápis que devem ser posteriores ao documento 
original 
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Quinse alvas, existem 6, 3 na Igreja e 3 no armario_________________________ 6 b #  

Vinte amitos, existem 12, 3 na Igreja e 9 no armario ________________________ b #  

Oito cordões, existem 9, 5 na Igreja e 4 no armário _________________________ b #  

Quarenta e duas sobrepelizes, existem 1 na Igreja e 8 no armario______________  9 b 3  

Vinte e quatro toalhas dos altares – 8 sendo uma na Igreja____________________ 18 b #  

Quatro ditas de mãos, 3 sendo 1 na Igreja_________________________________ b #  

Oito panos d’estante, 3 existem 3, sendo 1 na Igreja 2 b #  

Um altar portátil com todos os seus preparos para missa ás enfermas na clausura 

_os [?]_____________________________________________________________ 

 

b # 

 

Um oratório com Santo Sudario ________________________________________ b #  

Seis girandolas redondas penduradas noa paredes da Capella mór b 20# 000 

 563 000 

NB     Frontaes 12 

Os paramentos aqui descriptos a que se não designa valor achão-se em mais de meio 

uso e em serviço na capella e por isso se entendeo não se lhe dever dar valor 

estimativo, tendo-se apenas dado aos trez primeiros e ao ultimo, por estimação, em 

consequencia de não haver nesta cidade peritos para o fazerem. 

 

/ 

 

Vae este livro assignado por todas as pessoas encarregadas daenspecção d’este 

inventario assim por [?] as Abbadessas e Escrivãs que  [?] durante o tempo em que se 

confeccionou o dito Inventario, excepto pela primeira Abbadeza Soror D. Severina 

Calota do Ceo, que hose se acha impossibilitada de escrever, não obstante se achar 

presente a este acto. Secretário do Convento de Santa Clara do Funchal. 

24 de fevereiro de 1865. 

 

O Arcediago José Joaquim de Sá  

Presidente 

 

 

Soror Carlota Mathilde da Conceição Abbsa actual 

Soror Severina Fran.ca do Céo Abbsa 1862- a 1865 

Soror Anna Felisberta do Ceo Escrivãa Actual 

Soror Bibiana Nareiza do Lado Escrivãa 1862- a 1865 
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Soror Maria Clementina do Menino Jeusus Escrivãa em 1859 the 1862 

 

Porptério Julio Barbeito  

Encarregado da Confecção deste Inventário 

 

Filippa [?] Ferras de Noronha 

AspirantO DE 1.ª CLASSE DA Repartição de Fasenda deste Distrito  

[?] da inspecção d’este inventario 
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Documento 2 – Relação dos artigos propostos para serem vendidos em hasta 
pública, 1891. 

Relação de artigos propostos para serem vendidos em hasta pública no Convento de 

Santa Clara - Convento de Santa Clara 49/ nº57 – S.3;E9;P2. 

 

Relação dos artigos propostos para serem vendidos em hasta publica, no convento de 

Santa Clara 

 

Nº 

de 

ordem 

Nº 

de 

invent.º 

 

artigos 

 

avaliação 

1  Um retabulo a oleo de Nossa Senhora da Piedade ou 

descimento da Cruz, muito antigo em bom estado, medidas 

1m, 37 por 1m, 08, avaliado em 

  

2  Seis livros de musica sacra com iluminarios a cores, avaliado 

em 

  

3  Livros de Historia sagrada, avaliados em   

4  Um livro Flor [?], avaliado em   

5  Tres mapas geograficos, avaliados em   

6 1 Tres missaes sendo dois antigos e um moderno, avaliados em   

7 2 Um manual serafico e um volume da Historia Eclesiastica, 

avaliados em 

  

8 5 Um banco de madeira com duas divisões para arrecadação de 

varios abjectos, avaliado em 

  

9 6 Uma peanha de til, avaliada em   

10 7 Uma cadeira com assento de espaldar de coiro, avaliada em   

11 8 Um pedaço de tapete, avaliado em   

12 9 Tres bancos de pinho sendo um muito pequeno, avaliado em   

13 10 Quatro pequenos retabulos, avaliados em   

14 11 Quatro aros com oração concessão de Indulgencias, para pôs 

os calendarios e duas sacras, avaliados em 

  

15 12 Uma caixa de nogueira com dois calices de prata e seus 

pertences, avaliada em 

  

16 13 Uma ambula de prata dourada e respectiva capa, avaliada em   

 

\ 
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Nº 

de 

ordem 

Nº 

de 

invent.º 

 

artigos 

 

avaliação 

  transporte   

17 14 Uma bandeja de prata e outra de vidro com quatro galhetas 

também de vidro e uma pequena garrafa branca, avaliado em 

  

18 15 Um purificador de prata, avaliado em   

19 16 Um purificador de prata com a tampa tambem de prata 

avaliado em 

  

20 17 Uma caixa redonda de prata com a chave do sacrario de prata 

dourada, avaliada em 

  

21 18 Um gral de bronse de fizer incenso, avaliado em   

22 19 Um saleiro de loiça com sal bento, avaliado em   

23 20 Quarenta e quatro jarros e cinquenta ramos de flores de papel, 

avaliados em 

  

24 21 Vinte e quatro castiçais de chumbo, avaliados em   

25 22 Duas tocheiras de madeira dourada, avaliadas em   

26  Um confessionario de pinho polido, avalido em   

27  
23 

Um confessionario de pinho polido, avaliado em   

28 Um confessionario de pinho polido avaliado em   

29  Uma lampada de prata, avaliada em   

30  

24 

Uma lampada de prata, avaliada em   

31 Uma lampada de prata, avaliada em   

32 Uma lampada de prata, avaliada em   

33  Uma estatua de S. João Baptista, avaliada em   

34  

 

 

25 

Uma estatua de S. Francisco de Assis, avaliada em   

35 Uma estatua de Santa Clara, avaliada em   

36 Uma estatua de Santa Efigenia, avaliada em   

37 Uma estatua de S. Joaquim, avaliada em   

38 Uma estatua de Santa Ana, avaliada em   

39 Uma estatua de Nossa Semhora da Conceição, avaiada em   

 

\ 
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Nº 

de 

ordem 

Nº 

de 

invent.º 

 

artigos 

 

avaliação 

  transporte   

40  Uma estatua de S. Bruno, avaliada em   

41 Uma estatua de S. Lucio, avaliada em   

42 Uma estátua de Santo Antonio com o menino Jesus no colo, 

avaliado em 

  

43 Quatro crucifixos, avalaidos em   

44 26 Duas estantes para missal, avaliadas em   

45 27 Dois jogos de Sacras, avaliados em   

46 28 Dois genufletorios que servem de mesa da comunhão e um 

canapé de madeira com assendo de espladar forrado de 

incarnado com capa de chita, avaliado em  

  

47  

29 

Um quadro a oleo, avaliado em   

48 Um quadro a oleo, avaliado em   

49 Um quadro a oleo, avaliado em   

50 30 Um cortinado de boca de capela mór de damasco incarnado, 

dois reposteiro de lã e duas cortinas de damasco, avaliados 

em 

  

51 31 Quatro altares com os respectivos frontaes de damasco 

brancos, tres toalhas e quarda pó, avaliados em 

  

52 32 Dois anos de estante, de damasco, um branco e outro 

encarnado, avaliados em  

  

53 33 Uma campainha, com tapete cobrindo o [?] e escadas do altar 

mor e outro pequeno tapete sobre aquele, avaliado em 

  

54 34 Uma porta celi com emblema de prata, avaliada em   

55 

 

35 Uma caldeirinha de metal amarelo com hissopo de madeira, 

avaliado em 

  

 

\ 
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Nº 

de 

ordem 

Nº 

de 

invent.º 

 

artigos 

 

avaliação 

  transporte   

56 36 Tres varetas com afagador, avaliadas em   

57 37 Tres capachos, uma vassoura e um espanador, avaliados em   

58  Tres resplendores de prata nas imagens, avaliados em   

59  

38 

Tres resplendores de prata nas imagens, avaliados em   

60 Tres resplendores de prata nas imagens, avaliados em   

61 Uma vara e pendão de prata em S. João Batista, avaliado em   

62 39 Tres casulas brancas e seus pertences, tres alvas, dois anitos, 

dois cordões, quatro [?], uma casula incarnada, uma preta e 

uma rôxa com todos os seus pertences, uma toalha da 

comunhão e duas de mãos, um [?] brancoo do Sacrario, 

avaliados em 

  

63 40 Duas sobreplires e duas estolas, uma branca e outra rôxa, 

avaliados em 

  

64 41 Desanove [?] e quatro ditos de purificador, avaliados em   

65  Dois pequenos retabulos, avaliados em   

66  Quatro descanços para cantaros, avaliados em   

67  Duas cadeiras, avaliadas em   

68  Quatro tapetes, avaliados em   

69  Tres tapetes, avaliados em   

70  Uma escada, avaliada em   

71  Uma caixinha de folha, avaliada em   
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Documento 3 – Comparação do inventário de 1865 e o de 1891 

Comparação entre inventários feitos, um em 24 de fevereiro de 1865 e outro em 1891 – 
Convento de Santa Clara 50 /nº58 – S.3;E9;P2. 
 
 
Comparação entre os inventarios feitos em 24 de fevereiro de 1865 
 e outro em  de 1891 

Designação Objectos a 
mais no 

inventario 
antigo 

Objectos a 
mais no 

inventario 
moderno 

Um frontal de damasco encarnado bordado a fio d’oiro, com gallão e 

franja do mmo metal 

 
12 

 
000 

  

Um dito tambem bordado com gallão e franja do mmo metal  
12 

 
000 

  

Um dito branco  12 000   

Um véo d’ [?]   ---´ ´--- 

Oito amitos ---´ ´---   

Um cordão ou singulo   ---´ ´--- 

Uma toalha de mãos ---´ ´---   

Cinco paunos de estante ---´ ´---   

Dois cerafrarios de prata   81 500 

Seis ponteiras de prata   3 000 

Um resplendor de prata da Senhora da Conceição   2 000 

Uma caixa de prata para hostias   5 000 

Dois pequenos cordões d’oiro dos sacrarios   5 600 

Uma pequena caixa de prata da chaves do sacrario   1 250 

Uma guarda de selluer encarnado com emblema do cordeiro   5 000 

Um resplendor de prata     

 
\ 
 

    

do Senhor dos Passos   24 000 

Uma alampada de prata do Senhos dos Passos   12 300 

Dois casticais de madeira revestidos de folha de prata   7 500 

Duas serpentinas de casquinha   3 000 

Unaveta de prata lavrada   23 250 

Uma guarda do sacrario, revestida e folha de prata [?] [?]  20 000 

Um docel do camarim com guarnição de prata   12 500 

Um resplendor e um titulo de prata de S. Francisco   1 200 

Uma costodia de prata doirada da imagem de StaClara   12 300 

Um resplendor de prata da Senhora da Piedade   5 500 

Uma corôa de prata de Santa Quiteria   [?] 500 
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Um cofre de prata de deposito do Santissimo   12 500 

Um sacrario de madeira revestido de prata   75 000 

Um placo de [?]     

Um frontal de seda branca bordado a fis de retraz, com pios de prata   2 000 

Tres estollas, duas pretas e uma rôxa   ---´ ´--- 

Duas cortinas, uma sanefa de damasco com gallões de metal    2 500 

Cinco pares de cortinas grandes de seda   ---´ ´--- 

 

\ 

 

    

Nove pares de cortinas pequenas   ---´ ´--- 

Duas ditas e duas sunefas de damasco encarnado, bordadas a fio de 

prata 

  2 000 

Um frontal antigo bordado a fio de prata   ---´ ´--- 

Um dito de culto, bordado a fio de prata   3 000 

Nove emblemas de revistir os retabulos da Igreja   ---´ ´--- 

Um docel de lã com franja de retóz   2 000 

Duas cortinas do sepulchro de veludo d’algudão   1 000 

Uma guarnição do commungatorio e pédra d’ara   1 30[?] 

Almofadas e [?] do sepulchro da do Senhor    1 200 

Um frontal de renda encarnada da capella do Espirito Santo   1 0 [?] 

Um tapete    60 [?] 

Dois frontaes dos altares da capella do Bom Jesus bordados a fio de 

prata 

   
2 

 
00[?] 

Doze bolsas de corporaes    60 [?] 

Nove véos de seda de diferentes cores    [?] 

Um frontal do altar mór bordado a fio de prata doirada   2 00[?] 

Um dito dito de Damasco rôxo dito   2 00[?] 

U dito de Damasco enacrnado com galletes e franja de retaz   1 000 

\     

Um dito de Damasco idem idem    1 00 

Um dito de Damasco verde   ---´ ´--- 

Um dito de velludo d’algudão pretp, com gallão e franja de retraz   ---´ ´--- 

Tres pares de cortinas de lã de côr rôxa   ---´ ´--- 

Duas ditas de cor encarnada   ---´ ´--- 

Um armário de madeira onde estão os paramentos, sem valor   ---´ ´--- 

Um dito dito, sem valor   ---´ ´--- 

Um  -´´- -´´- sem valor   ---´ ´--- 

Um movel de madeira onde está o paleo, sem valor   ---´ ´--- 
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Uma caixa onde está a prata, sem valor   ---´ ´--- 

Uma bandeija de prata [?] valor de    5 000 

Um tinteiro de prata lisa no valor de    9 000 

Um armario, sem valor   ---´ ´--- 

Uma caixa, sem valor   ---´ ´--- 

Dois sinos no valor de     

Uma sineta, no valor de      

Uma caixa onde estava a roupa branca, sem valor   ---´ ´--- 
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