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CAPÍTULO II - OS CONVENTOS CAPUCHOS DA PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO À LUZ DA 
ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA E DA REGRA CAPUCHA – ANÁLISE ARQUITECTÓNICA 
 
 
 
Os conventos que compunham a Província da Conceição não foram, como já 
verificámos, construídos na mesma época, existindo uma herança de casas 
medievais, tardo-medievais e seiscentistas, os últimos edificados segundo as 
determinações Capuchas da Província de Santo António; a nova Congregação 
setecentista viria a aplicar-se na instalação de Comunidades na zona beirã e 
nas regiões mais a Norte do Distrito do Minho, especialmente em locais 
inóspitos, onde a pregação e a assistência espiritual dificilmente chegavam. 
Os edifícios construídos pela Província da Conceição, em número de seis, 
foram instituídos ao longo do século XVIII, com a primeira fundação a surgir no 
Partido da Beira, na região de Arganil, mais precisamente, na povoação de Vila 
Cova de Alva (1713), a que se sucederam as edificações dos Hospícios e 
posteriores Conventos de Santo António de Pinhel (1727), Nossa Senhora da 
Conceição de Melgaço (1748), Nossa Senhora da Glória e São Bento de 
Monção (1748), São José de São Pedro do Sul (1751), surgindo a última, 
igualmente no Partido da Beira, num local ainda hoje inóspito, situado no 
concelho de Ferreira de Aves, o Convento de Santo Cristo da Fraga (1752). Ao 
conjunto, devemos acrescentar, ainda, o Colégio de Santo António da Estrela 
construído na cidade de Coimbra, a partir de 1707, tendo constituído a primeira 
prioridade construtiva da Província, como meio de se afirmar e de ser 
reconhecida pelo mundo Franciscano, permitindo-lhe, simultaneamente, o 
afastamento definitivo da Província de origem, a de Santo António, deixando de 
frequentar o Colégio de Santo António da Pedreira, que fora fundado em 1602. 
A documentação disponível para o estudo destes é escassa, especialmente no 
que concerne aos do Partido da Beira, sendo mais abundante a relativa aos 
Conventos de Melgaço e de Monção, o que dificulta a profundidade do nosso 
estudo e cria desigualdades em termos de abordagem, que tentaremos 
colmatar pelo método comparativo. 
Os conventos construídos pela Província de Santo António, ao longo dos 
séculos XVI e XVII já seguiam o Modo Capucho, pelo que não existem grandes 
diferenças para os anteriores, sofrendo, todos eles, obras de adaptação à 
especificidade da Província da Conceição, durante o século XVIII. Estas 
reformas decorriam quando existia dinheiro disponível para tal, determinando-
se que o “(...) sobejo das Ordinarias de Lisboa (...) sendo necessario fazerse 
aplicação para obras, se aplicará igualmente os taes subeyos: a metade para 
as obras dos conventos de hũ partido, e a metade para os Conventos do outro, 
mas tudo com parecer da meza” (Doc. 6). 
Alguns pormenores que os diferenciam revelam que, no início, a Província de 
Santo António não possuía um esquema arquitectónico definido, confiando no 
critério dos responsáveis pela traça e pela obra, resultando numa menor 
homogeneidade relativamente aos anteriores. Durante este período foram 
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edificados sete conventos, os de São Francisco de Moncorvo (1569), São 
Francisco de Vila Real (1573), Santo António de Caminha (1608), Santo 
António de Viana do Castelo (1612), Santo António de Serém (1635), Santo 
António de Viseu (1635) e de São Bento de Arcos de Valdevez (1677). 
Os conventos fundados no início da Observância, no século XIV, eram três, o 
de Santa Maria de Mosteiró (1392), Nossa Senhora da Ínsua (1392) e São 
Francisco do Monte (1392), tendo surgido posteriormente os de São Francisco 
de Orgens (1407) e de Ponte de Lima (1485). 
Se os núcleos anteriores eram de uma regularidade e uma homogeneidade 
quase perfeita, estes, pela força das circunstâncias e por possuírem fundações 
antigas, de cariz medieval, são menos regulares, apesar dos esforços 
dispendidos, sucessivamente pelas Províncias de Santo António e da 
Conceição, na sua renovação ao longo dos séculos XVII e XVIII. As pré-
existências e, por vezes, a exiguidade do espaço em que se implantavam, bem 
como a morfologia do terreno determinou a irregularidade dos mesmos, 
plenamente evidente nos Conventos de Santa Maria da Ínsua (Figs. 56 e 57) e de 
São Francisco do Monte (Fig. 389), onde as fugas à norma capucha são maiores. 
 
 
1. OS CONVENTOS DA PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO E A ARQUITECTURA DO MUNDO 
CAPUCHO 
 
 
As leituras que foram feitas para a visão dos estigmas em La Venra, em 1224, 
visando “(...) conferir à ordem franciscana uma legitimidade de Ordem 
sobrenatural numa época em que o seu papel no seio da Igreja era objecto de 
vivas polémicas, rapidamente fizeram perder de vista a existência do Pobre de 
Assis e o significado profundo do seu testemunho” (VAUCHEZ, 1995, p. 150). A 
arquitectura franciscana reflectiu estas divergências existentes no mundo da 
Regra Seráfica, derivando, na Idade Média, em duas vertentes distintas, a 
Conventuais e a Observante. A primeira dava a primazia a edifícios 
sumptuosos, possíveis pelos apoios régios, da nobreza e pelas dispensas e 
privilégios papais, que aligeiravam os rigores da Regra Franciscana, e 
necessários para se imporem, pela magnificência construtiva, entre as demais 
Ordens Religiosas e o clero secular, cuja oposição à sua instalação se 
encontra largamente divulgada. Portugal não constituiu uma excepção, 
surgindo, no nosso território, edifícios de dimensões consideráveis, como os de 
Santa Clara e São Francisco de Santarém, a que se sucederam vários dentro 
da mesma linha, incluindo o do Porto. De tipologia contrastante, os conventos 
que despontaram na Galiza, onde, no século XIII, se assiste ao nascimento de 
pequenos imóveis, com tendência a aumentarem de tamanho na centúria 
imediata, através da construção de templos de planta em cruz latina e 
abobadados, mais próximos do modelo português, seguindo as protótipos das 
basílicas de Assis, especialmente da Basílica Inferior. 
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Os desmandos medievais de construção de templos e casas conventuais 
tiveram sucessivas tentativas de aplacagem, nomeadamente nos Capítulos 
Gerais de Narbona (1260), Assis (1279 e 1316), Paris (1292), Pádua (1310) e 
Lyon (1325). 
Com a via Observante, surgem edifícios mais contidos, os quais iriam adoptar 
linhas severas com a arquitectura Recolecta ou Capucha, onde apenas o 
indispensável era admitido e a Regra era cumprida de forma extrema. Esta 
arquitectura individualiza-se relativamente às construções franciscanas 
claustrais, resultando em edifícios de menores dimensões e ostentação 
decorativa. No seu testamento, São Francisco recomendava que os frades se 
coibissem “(…) de receber, por qualquer modo, igrejas, pobrezinhas, moradas 
ou outra qualquer coisa que para eles seja edificada, se não forem conformes à 
santa pobreza que na Regra prometemos; e nelas se hospedem sempre como 
peregrinos e estrangeiros” (Testamento de São Francisco, s.d., Cfr. Fontes Franciscanas, 1982, 

p. 181). 
Para acautelar estas especificações do Santo de Assis, as várias Províncias 
que foram nascendo neste ramo mais rigoroso da grande Família Seráfica, 
criaram Estatutos, onde abordaram estas preocupações, desenvolvendo 
normas construtivas que se aplicassem a todos os seus conventos, garantindo 
a pureza da Regra de que se consideravam guardiães e contribuindo para a 
criação do denominado Modo Capucho.  
 
 
1.1. OS ESTATUTOS DAS PROVÍNCIAS 
 
 
Cada uma das Províncias Capuchas, da Piedade, de Santo António, da 
Arrábida, da Soledade e da Conceição, possuíam estatutos que estipulavam 
ditames variados, que precisavam as determinações da Regra Franciscana e 
criavam normas de vivência comum, adequadas às conjunturas em que cada 
uma das Províncias foi criada. Assim, regulamentavam sobre as competências 
dos frades, a vida dos noviços e estudantes, a vida quotidiana das 
comunidades e a edificação dos imóveis em que habitavam, através dos quais 
percebemos as especificidades deste movimento Recolecto, sendo os mais 
precisos os da Província da Arrábida e os mais aligeirados os da Província da 
Conceição, com uma proposta de revisão em 1773, a qual não abordaria, 
contudo, as questões arquitectónicas (ADB: OFM, “Crítica dos Estatutos mandada fazer por 
Acta do Capitulo celebrado em Vianna aos 24 de Julho de 1773”, MS 365). 
Os Estatutos da Província da Piedade foram aprovados em 1522, 
acrescentados em 1560, recompilados e reformados em 1639 e, novamente, 
em 1726, os únicos que chegaram até nós; os primeiros conhecidos da 
Província de Santo António foram aprovados em 4 de Julho de 1672, sofrendo 
uma revisão, sancionada em 29 de Setembro de 1736. Durante as nossas 
pesquisas, não nos foi possível encontrar os Estatutos da Província da 
Soledade, desconhecendo-se se existe qualquer exemplar sobrevivente. Todos 
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eles são coincidentes no que concerne às normas relativas à edificação dos 
edifícios, revelando-se mais precisos os Estatutos da Província da Arrábida, 
datados de 1698. 
 
 
1.2. CRIAÇÃO DE REGRAS CONSTRUTIVAS PARA OS ESPAÇOS RELIGIOSOS 
 
 
Os Estatutos da Província de Santo António referem que o Definidor, após 
escolher o local, “(...) mandarà fazer a planta, para o tal convento ao nosso 
modo capucho por quem souber a arte de edificar, e depois de ser vista, e 
approvada pela Difinição, a entregarà a quem houver de correr com a Obra, na 
qual não poderà alterar couza alguma fora da planta sem licença in scriptis da 
Meza, sob pena de três disciplinas. 
(…) 
Nenhum Prelado local poderà fazer, nem desfazer, nem mudar na sua Caza 
Obra alguma de importancia, ou seja antigua, ou principiada por seu 
antecessor, sem licença in scriptis do Provincial, sob pena de suspensão de 
seus officios por dous mezes. Nem o Provincial poderà mandar fazer, ou 
acrescentar Obra alguma nos Conventos, sem primeyro consultar, e ter o 
parecer dos Guardiaens, e Discretos. Encomenda-se muyto, que nos edificios e 
Obras resplandeça sempre a Santa Pobreza, que professamos, não fazendo 
nelles couza curioza, ou superflua, pois isto mais serve de escandalizar os 
seculares, que de conciliar a sua devoção” (SACRAMENTO, 1737, p. 55). 
Era este o princípio que regia a construção de grande parte dos edifícios que 
integram o nosso estudo, uma vez que a Província da Conceição é, nos seus 
Estatutos, bastante parca no que diz respeito à arquitectura, referindo que, 
escolhendo-se a parcela de terreno de implantação, se deverá “(...) traçar a 
obra na forma do nosso modo capucho, para que depois de vista a planta, e 
approvada pela Meza da Diffinição com pessoas que a intendão, a entregue a 
quem houver de concorrer com a obra” (ROZA, 1735, p. 98); é fácil verificar a 
similaridade entre os dois textos, embora este bastante mais simplificado, 
inferindo-se que a nova Província assimilara e aplicava nos seus edifícios as 
características gerais da arquitectura capucha. 
Os Estatutos da Província da Piedade são igualmente parcos em informações, 
valorizando a ideia de que os edifícios se deveriam reger pelas normas 
tridentinas e constituições apostólicas delas derivadas, mencionando que “(...) 
nenhum convento se mude a outra parte sem o parecer da mayor parte do 
Capitulo Provincial e nenhum novo se aceyte sem o mesmo parecer (...) se 
nelle senão pudessem sustentar commodamente ao menos treze frades, 
guardando-se o mais, que manda o Concilio Tridentino, Constituiçoens 
Apostólicas, e Leys do Reino (...) nenhuma obra, que avaliada passar de 
cincoenta mil cruzados se poderia fazer ou desfazer sem parecer in scriptis da 
Mesa da Diffinição; e passando de vinte mil cruzados não a poderá fazer ou 
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desfazer guardião algum sem licença in scriptis do Irmão Provincial (…)” 
(Estatutos da Província da Piedade, 1726, cfr. MEDINAS, vol. I, 1994, p. 35). 
São, contudo, os Estatutos da Província da Arrábida, datados de 1698, os mais 
precisos relativamente às informações sobre a edificação de novas casas. Num 
longo capítulo relativo à construção e arquitectura, surge o seguinte texto: “(...) 
Terá a Igreja de largo vinte, & seis palmos, não passará de comprido da porta 
da Igreja até a parede do Altar mór de outenta palmos, ficando sempre o Coro 
por alpendre de fóra (...) Haverá na Igreja sómente três altares (...). Haverá nas 
nossas Igrejas ao menos dous confessionários (...). Terá sacristia de largo 
desouto palmos (...) & de comprido o mesmo, (...) será o vão do claustro 
proporcionado a seus corredores, os quaes terão de largo sete palmos. 
A altura de todas as casas terreas não passará de doze palmos atè os 
frecháes, a madeyra dos quaes será toda tosca & sómente limpa quanto baste 
para a assentar. O refeytorio não passará na largura de desouto palmos, & terá 
de comprido vinte (...) A cozinha terá a largura do refeitorio ficando no mesmo 
lanço, & de comprimento lhe darão quinze palmos, fazendo-se a chaminé, e 
lavatório na mesma largura; porèm se se fizer fóra, terá vinte palmos, com a 
chaminè, & lavatorio. A pataria terá a mesma largura do refeytorio, & de 
comprido quatorze palmos. 
(...) 
Haverá no dormitorio dezassete atè desouto cellas, cada huma das quaes terá 
de comprido dez palmos folgados, & de largo até nove; as portas terão de largo 
dous palmos, & meyo. O corredor do dormitorio terá de largo cinco até seis 
palmos, & a mesma largura terá a escada, se a tiver. 
Haverá em cada hum dos nossos conventos duas casas lançadas fóra da 
quadra do dormitorio, huma para livraria, outra para hospedaria: terão as taes 
casas vinte palmos de comprido, será a largura a da quadra para que fiquem 
mais perfeytas.” (Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, pp. 78-79). 
Apesar de as Províncias Capuchas serem sensíveis a esta simplicidade, 
pequenez e despojamento, nem sempre seguiram estas normas, como está 
patente em vários conventos da Província da Arrábida, nomeadamente na 
casa-mãe, o Convento de São Pedro de Alcântara (Figs. 960 e 961), revelando que 
o Modo Capucho não era uniforme e possuía várias especificidades, apesar de, 
nos aspectos planimétricos e estruturais tentar ser homogéneo; na data em que 
surge a Província da Conceição, em 1705, este estava, nas suas linhas gerais, 
assumido e interiorizado. 
A falta de especificação nos Estatutos da Província da Conceição a modelos 
para os edifícios a criar de novo, poderá ter vários fundamentos, como o facto 
de seguirem, inicialmente, o programa definido pela Província de Santo 
António, não sentido necessidade de criar normas próprias, e especialmente 
por terem como visitadores frades da Província da Arrábida, que, mais 
fundamentalistas nas especificações arquitectónicas, não permitiriam grandes 
desmandos nas construções que viriam a ser realizadas de raiz. 
Com a evolução temporal, o crescimento da Província e a construção de mais 
edifícios, esta sentiu a necessidade de se destacar das demais comunidades 
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capuchas, especialmente da de Santo António, com a qual tinha maiores 
afinidades construtivas, mas com a que mantinha maiores atritos e demandas, 
levando a um distanciamento, que desejavam ver aplicado, também, às 
estruturas arquitectónicas. Para tal, não se pouparam a esforços financeiros, 
desenvolvendo obras de regularização em todos os edifícios pré-existentes e 
construindo novas casas com particularidades mínimas, mas que a 
individualizavam do universo capucho, em geral, e da Província de Santo 
António, em particular. 
Estes ideais encontram-se evidentes nas Patentes e Capítulos da Província, 
onde surgem várias especificações construtivas, visando, sempre, abolir 
tentativas de efectuar edifícios de maiores dimensões e com elementos 
decorativos mais ostensivos, bem como uniformizar as construções, como 
teremos oportunidade de referir infra. Seria este esquema de simplicidade que 
foi aplicado aos edifícios construídos pela nova Província da Conceição e que 
passaremos a abordar. 
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2. CONSTRUÇÃO E REFORMA DOS CONVENTOS 
 
 
Os vinte edifícios pertencentes à Província da Conceição em território nacional 
e objecto do nosso estudo1 (Fig. 1), foram construídos, como já referimos, em 
épocas distintas, os primeiros, em número de cinco, num período difícil, ainda 
medievo, em que a corrente Observante se tentava implantar por toda a 
Europa e em que o universo franciscano se encontrava cindido pelo Cisma que 
atingiu a Igreja Católica; os segundos, já com a implantação Capucha, 
nascidos no âmbito da Província de Santo António e do Concílio de Trento, em 
número de oito, que contemplava o claustral de Lamego, transformado, ainda 
no século XVI, restando os construídos de raiz, ao longo do século XVIII, em 
número de sete, integrando o Colégio erigido em Coimbra. De facto, logo após 
a formação da Província, em 1705, inicia-se, quase de imediato, a construção 
de novas comunidades, alargando o âmbito de acção dos religiosos e o espaço 
dominado por esta via franciscana. Todos eles foram criados com fins 
pastorais, na sequência de pedidos da população e edilidades locais, excepto o 
de São Pedro do Sul, que constituiu, inicialmente, um hospício, situado nas 
imediações das termas, possibilitando a deslocação dos frades ao local para se 
curarem de várias maleitas, vindo, numa fase posterior, a alargar a sua 
actividade, passando a apoiar espiritualmente a população e ganhando uma 
enorme importância dentro da Província. A instalação desta nos variados 
locais, especialmente no caso das Beiras, veio corresponder, nestas zonas 
mais inóspitas, às necessidades espirituais e ao apoio moral a uma população 
fustigada pelas batalhas sucessivas da Guerra da Restauração (1641-1668). A 
Província da Conceição, profundamente ligada às causas régias e desejosa de 
ajudar a Dinastia de Bragança nos problemas que se sucederam a 1640, os 
quais se prolongariam pelos primeiros anos do século XVIII e, nas zonas mais 
atingidas, com um período mais lato de regeneração, terá acolhido, de imediato 
e favoravelmente, os pedidos de aparecimento de novos conventos nestes 
locais mais recônditos, onde a maior parte das Ordens estiveram por períodos 
efémeros. 
A planimetria e organização espacial destes eram, obviamente, distintas, os 
primeiros bastante humildes, parecendo pequenas cabanas, “(…) e esta seria a 
causa, por que lhe não davão o nome de Conventos, e de não terem outro 
titulo mais que de Oratorios pobres” (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 299), aproximando-se, 
certamente, do modelo ainda patente no Convento dos Capuchos de Sintra (Fig. 
953). É, assim, relevante, à luz dos Estatutos e Regra que ordenavam a 
manutenção desta simplicidade, que as Províncias em geral e a da Conceição, 
em particular, tenham articulado esforços no sentido de ampliar, uniformizar e 

                                                
1A Província possuía, ainda, o Convento de Santo António do Porto (fundado em 1791) e um Hospício em 
Lisboa, na Bemposta (fundado em 1708), que não analisámos, porque ambos evidenciam características 
muito distintas do Modo Capucho, revelando-se de maiores dimensões e esteticamente mais eruditos e 
próximos de Conventos de outras Ordens e das correntes europeias da História da Arte. Tinham, ainda, 
missões no Brasil, como já referimos no capítulo anterior. 
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tornar mais funcional, segundo os novos conceitos, estes edifícios, mesmo 
quando, dentro da Comunidade, se levantavam vozes dissonantes, como a do 
cronista, que, a propósito da reforma do Convento de São Francisco do Monte, 
na segunda metade do século XVIII, refere: “Sahio certo o meu temor, e 
aconteceo o que muito receava; pois ao tempo que corre esta segunda 
impressão, com a nova reedificação, que se continuou em todo o Convento, se 
mudou, e variou tudo de fórma, que parece o desfigurou daquella santidade, 
que respiravão as suas antigas paredes, e inculcavão a humildade, e 
rusticidade dos pobres edifícios, que como brazões da santa pobreza brilhavão 
mais que os finos jaspes dos maiores Palacios, e edificavão, e compungião os 
corações dos que attendião ao espirito Apostolico de santos, e perfeitissimos 
Varões, verdadeiros filhos do Serafico Patriarca, que não admittião em suas 
obras os primores, e perfeições dos sabios arquitectos, que tanto deslustrão, e 
escurecem na santa pobreza o seu maior esplendor; a Sacristia tinha a 
singularidade de que não havendo nella cousa, que não se conformasse com a 
santa pobreza, parecia hum brinco della pela graciosa arquitectura da sua 
pequenez (...) Bem nos receamos que nas obras destas novas reedificações 
não se attendesse à conservação desta preciosa joia da pobreza Serafica (...).” 
(JOSÉ, vol. I, 1760, p. 559). 
Assim, ao longo do século XVIII, assistimos, a par da construção de edifícios 
de raiz, à sistemática reforma dos pré-existentes, tentando-se criar, como já 
referimos, uma unidade de estilo. Estas intervenções eram justificadas, nas 
Crónicas, pela necessidade de reparar casas arruinadas, sendo 
particularmente interessante a passagem relativa ao de Ponte de Lima, onde 
se refere que, quando os frades da Conceição tomaram posse dele, acharam 
os “(...) edificios (...) mal ordenados, por serem demasiado espaçosos, e mais 
proprios para Frades da Claustra, que para os professos da Observancia (...) 
Deos tirou a occasião destas queyxas, permittindo que os ditos Padres, quando 
aqui entràrão, achassemno tão velho, que lhes fosse necessario, restaurallo de 
novo, e com mayor estreytesa, conforme as suas disposições” (SOLEDADE, 1705, 
pp. 186-187); contudo, o conjunto havia sido reparado no século XVI, com 
intervenções sucessivas na centúria de seiscentos, pela Província de Santo 
António, a qual, curiosamente, também o teria achado demasiado amplo e 
arruinado (SOLEDADE, 1705, pp. 186-187). 
 
 
2.1. AS NOVAS CONSTRUÇÕES DA PROVÍNCIA 
 
 
Os dois primeiros Conventos a serem construídos pela Província da 
Conceição, ambos dedicados a Santo António, situavam-se em Vila Cova de 
Alva e Pinhel, assumindo algumas semelhanças planimétricas e estruturais, 
ostentando, no lado direito da igreja, dois corpos a formar a zona regral, 
divididos por um arco de acesso à cerca (Figs. 662 e 795), revelando que o 
conjunto teria sido concebido com o intuito de autonomizar, no extremo direito, 
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as dependências agrícolas. Tal facto leva-nos a crer que ambos foram 
idealizados por um mesmo mestre, apesar de não haver documentação que o 
comprove. Alguns autores avançam com a hipótese de um risco da autoria do 
frade João Coelho Coluna, natural de Viana do Alvito (ANACLETO, 1998), 
sepultado, de facto, em Vila Cova de Alva, o que poderá corroborar a sua 
intervenção na construção do imóvel e, provavelmente, também no de Pinhel. 
Seguiriam, embora em posição inversa, o modelo de Nossa Senhora de 
Mosteiró, onde, no lado esquerdo da zona regral, surgem algumas 
dependências agrícolas, separadas por um arco, onde se implantava a porta 
carral. 
 
O Convento de Santo António de Vila Cova de Alva teve a sua primeira 
pedra lançada a 21 de Setembro de 1713 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 227), na presença 
do bispo-conde de Coimbra, D. António de Vasconcelos e Sousa, que doaria a 
madeira para a obra, proveniente da Mata da Margaraça e 120$000 de esmola, 
a que se sucederam as dádivas de 119$200 e, posteriormente, dez moedas 
(Doc. 218). No entanto, foi Luís da Costa Faria, na condição de padroeiro, quem 
mais contribuiu para a sua edificação, a que se obrigava, certamente por 
escritura, com a doação de quatro mil cruzados, acrescidos de 200$000 para a 
execução do claustro (Doc. 218). 
Apesar da generosidade dos doadores, as obras decorreram lentamente e, no 
ano económico de 1723-1724, o templo apenas tinha a capela-mor em estado 
de construção avançada, com o telhado concluído e as janelas protegidas por 
vidraças, embora estivesse por abobadar internamente; o corpo da igreja 
encontrava-se nas mesmas condições, procedendo-se à feitura do coro-alto 
(Doc. 218). Também a edificação da zona conventual se prolongou pela década 
seguinte, com a execução do claustro a iniciar-se em 1733, por iniciativa do 
guardião, frei Sebastião da Esperança, tendo terminado, provavelmente, três 
anos depois, data em que se estava a construir a enfermaria, por ordem de frei 
Francisco da Conceição2 (Doc. 218), provavelmente uma das últimas 
dependências a ser edificada, situada no segundo piso e permitindo o fecho da 
quadra. 
O corpo anexo, com complexos agrícolas (Fig. 795), foi profundamente alterado 
pelos sucessivos proprietários, dando origem, no final do século XIX, 
especialmente pela acção de Alexandre Cupertino Castelo Branco, a um 
edifício de gosto Revivalista Neomedieval, com falsas guaritas nos ângulos, 
criando miradouros sobre o vale (Figs. 796, 797 e 830), sendo difícil reconstituir as 
suas funções primitivas. 
O núcleo da igreja e convento mantém, actualmente, a planimetria primitiva, 
não sofrendo, desde a sua construção, campanhas de vulto que a tenha 
alterado significativamente. Foi executada, apenas, no lado do Evangelho do 
coro-alto, uma porta de verga recta para permitir o acesso ao mesmo e ao 
púlpito, mandada executar pela Misericórdia de Vila Cova de Alva, instituição 
                                                
2Confessor, definidor e missionário, foi guardião dos Conventos de Vila Cova e Vila Real, onde faleceria 
em 17 de Junho de 1745 (ARAÚJO, 1996, p. 86). 
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que usufruiu do templo após a extinção das Ordens Religiosas, permitindo a 
individualização do espaço litúrgico da zona residencial, obra arrematada em 
23 de Setembro de 1888, por 145$000 (CARDOSO, 1997, p. 128). 
O desenho que se conhece do Convento antes das alterações levadas a cabo 
pelos proprietários, certamente elaborado no século XIX (Fig. 795), e alguns 
elementos que se mantêm no local, permitem conjecturar sobre a localização 
de determinados espaços funcionais que o compunham, bom como uma 
análise do edifício, efectuada por Victor Manuel Moutinho Cardoso (CARDOSO, 
1997), onde o autor procede à reconstituição dos espaços funcionais em ambos 
os pisos (Figs. 824 e 825), com a qual não concordamos completamente, tendo em 
linha de conta a informação disponível para outros exemplares da mesma 
Província. 
 
A informação sobre a feitura do Convento de Santo António de Pinhel é 
praticamente nula, só existindo referência relativa à data da sua fundação, 
ocorrida em 16 de Fevereiro de 1727, com a primeira pedra lançada em 26 de 
Dezembro de 1731 (Doc. 196), como já foi referido anteriormente. Sofreria, 
contudo, uma reforma no final do século XVIII, que, não o alterando 
profundamente, remodelou a estrutura do campanário, tornando-o mais 
próximos dos ideais barrocos da nova Província (Figs. 664 e 665), contrastando 
com a simplicidade da fachada. 
O corpo anexo, dividido por uma arcada (Fig. 662), possuía, tal como na casa 
anterior, complexos agrícolas, encontrando-se profundamente arruinado, sendo 
difícil reconstituir as suas funções primitivas. 
O plano de remodelação proposto pelo Ministério da Guerra, para instalação do 
Regimento Dezanove, além de se revelar uma planta preciosa, que nos permite 
reconstituir alguns espaços actualmente arruinados, documenta-nos que 
aquele organismo, numa primeira fase, não visava a introdução de grandes 
alterações no imóvel, limitando-se a acrescentar, no primeiro piso, uma 
dependência na fachada posterior, correspondendo a instalações sanitárias, 
que também surgiriam numa zona anexa ao arco divisório dos dois corpos da 
zona regral, no extremo do qual, se visava a implantação de seis 
dependências, dispostas perpendicularmente à igreja, onde se instalariam os 
oficiais (Fig. 662); no segundo piso, pretendiam, apenas edificar um 
compartimento no topo da fachada posterior (Fig. 662). 
 
O Convento de Nossa Senhora da Conceição de Melgaço encontra-se 
bastante bem documentado, sendo possível determinar as datas de execução 
de praticamente todo o edifício e as reformas que foi sofrendo ao longo do 
século XVIII, resultando em três campanhas de obras perfeitamente definidas, 
correspondendo à da sua construção, uma ampliação datada de meados do 
século e a reforma de alguns elementos da fachada na década de 60 da 
mesma centúria, a qual se alargaria a várias zonas do Convento. 
A primeira pedra da igreja foi lançada em 10 de Outubro de 1748, tendo sido 
construída conforme planta cedida pela Ordem (Doc. 56), desconhecendo-se a 
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sua estrutura primitiva, mas cremos que seria de menores dimensões que a 
actual, o que teria originado a necessidade de se construir um conjunto mais 
amplo, com o crescimento da Comunidade. 
Os planos do novo templo, o que actualmente podemos observar, iniciaram-se 
em 29 de Setembro de 1757, com a primeira pedra benzida em Fevereiro de 
1758, correndo as obras rapidamente, pois a igreja seria inaugurada a 13 de 
Abril do mesmo ano. Surge implantado em local distinto do anterior, sobre “(...) 
um lajão que servia de eira com sua casa para recolher palhas, que tudo tinha 
rematado por uma dívida de trinta mil réis o Capitão Manuel Gonçalves Gomes, 
da Vila de Caminha, e a deu de esmola aos religiosos, como antes disto ficava 
tão distante se serviam da eira e juntamente do palheiro, não só os vizinhos, e 
quem se queria aproveitar deles para as suas colheitas, mas também aqueles: 
quorum Deus venter esto: para nelas fazerem sacrifícios a Baco, e a Vénus, de 
noite e de dia.” (Doc. 56). 
No dia 30 de Maio de 1749, iniciou-se a construção do núcleo conventual, 
provavelmente térreo (Doc. 56). Esta estrutura não chegou aos nossos dias, uma 
vez que a ampliação da igreja, obrigou à reconstrução do núcleo conventual 
anexo, tendo-se iniciado as obras, por iniciativa de frei Francisco do Rosário3, 
que tomou posse em 13 de Junho de 1765 (Doc. 56). 
Desconhecemos a aparência e disposição dos espaços funcionais do primitivo 
núcleo, excepto no que concerne à implantação da adega, então na fachada 
principal da zona conventual, onde foi instalada a casa do Capítulo (Doc. 56 e Fig. 
179), e o dormitório, na ala oposta, sendo possível que o refeitório se situasse 
paralelo à igreja, pelo que não podemos tecer grandes considerações sobre a 
evolução do imóvel, apenas sendo viável reconstituir a estrutura do núcleo 
edificado no final do século XVIII, que chegou aos nossos dias com os espaços 
íntegros e com as dimensões primitivas. Apesar do actual estado arruinado de 
algumas zonas, é uma das Casas que permite caracterizar a tipologia 
arquitectónica da Província da Conceição e conjecturar sobre a estrutura 
daquelas que desapareceram ou se encontram irremediavelmente arruinadas. 
 
O Convento de Nossa Senhora da Glória e São Bento de Monção também 
se encontra bastante bem documentado, permitindo acompanhar o respectivo 
processo construtivo, apesar da sua sucessiva utilização com fins residenciais 
o ter alterado profundamente, sendo complicado definir a localização de alguns 
espaços funcionais e como é que se estruturariam. Por esta razão, revela-se 
imprescindível o recurso a comparações com outros, edificados na mesma 
data, nomeadamente com o de Melgaço, para se aferir a funcionalidade de 
cada um dos espaços, recentemente (2006-2008) redimensionados, com a 
adaptação do conjunto a turismo de habitação (Figs. 211 e 212). O templo sofreu 
duas campanhas de intervenção, uma datada da fundação e outra na década 
de 70, correspondendo à remodelação da fachada, não sucedendo o mesmo 

                                                
3Pregador, natural de Viana do Castelo, guardião em Melgaço (1765) e falecido em São Francisco do 
Monte a 10 de Dezembro de 1810 (ARAÚJO, 1996, pp. 92-93). 
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com a zona conventual, que esteve em obras sucessivas desde 1749-1759 até 
ao final do século. 
As casas, adquiridas em 1748 para a construção do novo edifício, foram 
ocupadas pelos frades e presume-se que correspondam ao denominado 
hospício velho, referido na documentação (Doc. 61). O edifício, constituindo uma 
simples casa de habitação, implantada numa quinta de produção agrícola, não 
permitia, certamente, a adaptação às necessidades da Comunidade, pelo que, 
entre 1749 e 1750, se iniciou a execução de um novo espaço conventual (Doc. 
61). As obras de maior vulto perdurariam até ao final da década de 70 do século 
XVIII, revelando as dificuldades financeiras com que os frades se depararam 
para a sua edificação. Contudo, num desenho da Fortaleza de Monção, datado 
de 1753, surge com o perímetro completo (Fig. 207), revelando que o piso inferior 
e a igreja estariam já delineados. Ignora-se se o hospício velho ficou 
incorporado no novo edifício ou foi demolido após a sua conclusão, mas 
existem referências a vários consertos nesse corpo, nos anos de 1755 e 1756 
(Doc. 61). 
Sobre a construção do templo, a documentação é praticamente omissa, não se 
sabendo a data em que se terá iniciado, mas surge delineado no desenho de 
1753 (Fig. 207), demonstrando que teria sido um dos primeiros espaços a ser 
construídos, tendo despontado, certamente, antes do aparecimento dos Livros 
de Receitas e Despesas, pelo que não existem referências relativas ao seu 
pagamento. 
Na sequência da extinção, em 1880, o espaço de culto foi individualizado da 
zona conventual, propriedade de particulares, tendo sido construída uma 
escada exterior de acesso à sineira e ao coro-alto, por iniciativa do pároco 
monsenhor Marques da Silva (ROCHA, 1987, p. 123). 
A falta de obras no templo levou à sua progressiva ruína, subsistindo uma carta 
do pároco António Marques de Oliveira, dirigida a António de Oliveira Salazar 
(1889-1970), na década de 60 do século XX, revelando que o telhado se 
encontrava arruinado e que todo o templo carecia de restauro, para o qual 
solicitava apoio financeiro e técnico (Doc. 68). O pedido foi encaminhado para o 
Ministério das Obras Públicas e, subsequentemente, para a DGEMN, tendo 
sido elaborado um relatório pelo arquitecto-chefe da segunda Secção da 
DREMN. Este visitou a igreja a 11 de Junho de 1956, de que resultou um 
relatório, em que afirma a necessidade de intervenção nas coberturas, no 
pavimento do coro, nos caixilhos e substituição de rebocos, o que orçaria em 
80.000$00; simultaneamente, fez uma avaliação depreciativa da igreja, 
alegando que não tinha nenhuma característica que permitisse a sua 
classificação e o consequente apoio daquela instituição (Doc. 69), revelando os 
seus gostos preferenciais pelos estilos medievos, razão pela qual o processo 
não teve seguimento e as obras só viriam a ocorrer nos anos 80 dessa 
centúria, por iniciativa do mesmo pároco (ROCHA, 1987). 
 
O Convento construído após o de Monção foi o de São José de São Pedro do 
Sul, em 1751, com o objectivo de os frades poderem usufruir das termas 
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existentes na povoação, como já referimos, e terá tido, apenas, uma campanha 
construtiva. 
Existe pouca informação sobre o edifício, pensando-se que o apogeu das obras 
terá ocorrido nas décadas de 60 e 70 do século XVIII, tendo sido colocada a 
hipótese, por Alexandre Alves, de trabalharem no local alguns mestres 
minhotos, pois encontrava-se documentado na zona, o pedreiro Manuel 
Fernandes, de Reirigo, natural de Formariz, pertencente ao concelho de Coura, 
(ALVES, 1997, p. 12-13; ALVES, 2001, p. 316), talvez o mestre responsável pelas obras. 
Caso a hipótese se venha a confirmar, este terá sido o introdutor, a par com o 
mestre que executou o risco, ainda não identificado, dos novos modelos 
construtivos na Província, ensaiados neste edifício, talvez influenciados pela 
Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Viseu (Fig. 962), também com 
risco de um mestre minhoto, António Mendes Coutinho, com obras em 
Ferreirim, Sé e Capela Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, a Capela 
de Nossa Senhora da Ribeira e a Casa da Calçada, ambas em Viseu (ALVES, vol. 
I, pp. 217-219). 
O núcleo conventual está muito alterado, por obras levadas a cabo nos séculos 
XIX e XX, de adaptação às novas funções políticas e administrativas. Em 1870, 
ocorreu na ala Sul, ou seja na zona virada à fachada principal, 
redimensionamento das estruturas, conforme desenho de Arthur Kopke de 
Calheiros Sôlo, tendo-se seccionado algumas dependências com tabiques (Doc. 
202 e Fig. 699), para poder acondicionar todas as repartições da Câmara de São 
Pedro do Sul. Contudo, a maior alteração aconteceu na década de 60 do 
século XX, para fazer face aos estragos levados a cabo pelo incêndio que 
atingiu o edifício em 1967, dando lugar a um imóvel de cunho Revivalista 
Neoclássico, com fachadas simétricas, rematadas por frontões triangulares (Fig. 
739). A ala Este do conjunto e o claustro viriam a ser novamente 
intervencionados em 1996 (ALVES, 1997, p. 71). Nas alas Sul e Este, os antigos 
espaços fradescos não são perceptíveis, pelas alterações ocorridas, com a 
introdução de novos gabinetes, escadarias, um bar, salas de reuniões e 
serviços de atendimento ao público (Figs. 700 e 701). 
As alterações ocorridas e a escassez de documentação impossibilita-nos a 
elaboração de um esquema reconstitutivo dos espaços regrais, como foi 
efectuado para os demais edifícios, sendo viável, apenas, o apontamento de 
algumas conjecturas. 
 
O Convento de Santo Cristo da Fraga quando foi doado à Ordem, já tinha 
implantada, no local, uma capela, com a primeira pedra lançada a 8 de Março 
de 1742, tendo a respectiva cabeceira concluída em Julho do mesmo ano e 
benzida no dia 26 desse mês, escolhendo-se, para clérigo da mesma, o padre 
Fradique Lopes Valente, da Quinta do Pinheiro (ALVES, 1989, pp. 14-15). Faltando a 
execução da nave e da sacristia, os devotos foram autorizados a pedir esmolas 
para as obras, durante seis meses, tendo o capitão-mor de Penalva do Castelo, 
João Rodrigues Pereira de Albuquerque e Castro, pago um terço dos custos da 
pedraria (ALVES, 1989, p. 16). 
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Ainda em 1742, o cónego fundador, Agostinho Nunes de Sousa, contratou o 
pedreiro Jerónimo de Andrade (act. no século XVIII), morador em Fail, para 
elaborar uma casa de apoio aos romeiros, conforme apontamentos cedidos 
pelo mesmo, importando cada braça em 1$500 e cada portal em 3$800 (ALVES, 
1989, pp. 16-17), que poderá corresponder a um edifício existente no início da 
calçada de acesso ao Convento. 
Após a doação do edifício à Província da Conceição, foi necessário construir o 
Hospício, mandado executar pelo guardião frei João da Graça, de que 
desconhecemos a estrutura, pois viria a ser reformado pelo seu sucessor, frei 
João do Nascimento (?-1792), com a primeira pedra lançada a 8 de Março de 
1754 e terminada em 1778 (ALVES, 1989, p. 43), sendo a última casa a ser fundada 
pela Província da Conceição, estando a obra a cargo de Manuel Ferreira (act. 
no séc. XVIII), mestre do lugar de Lustosa (ALVES, vol. I, 2001, p. 357), que recebeu a 
quantia de 62$000 (ALVES, 1989, p. 43). 
 
O Colégio de Santo António da Estrela de Coimbra teve a primeira pedra 
lançada por D. António de Vasconcelos e Sousa, em 29 de Maio de 1715 (JOSÉ, 
vol. II, 1760, p. 227), constituindo o segundo imóvel a ser construído pela Província, 
após a sua instituição. A primeira missa foi celebrada dois anos depois 
(CORREIA, 1947, p. 150), revelando que a igreja se encontrava praticamente 
concluída, decorrendo a fábrica da zona colegial, de que subsistem poucos 
elementos. 
A obra terá sido dirigida por frei Francisco de Jesus Maria4, natural de Vila 
Real, que permaneceu no local durante dez anos, revelando a larga duração da 
construção do edifício, de cunho difícil, devido ao terreno em que se 
implantava, em forte declínio, constituindo, talvez, uma das primeiras obras do 
frade, resultando num edifício simples, ainda arreigado aos esquemas da 
Província de Santo António, onde despontam alguns elementos barroquizantes, 
nomeadamente no portal de acesso à zona do Colégio. 
No edifício, destaca-se um corpo torreado, que já existia no antigo Colégio, 
como demonstram as fotografias que chegaram até nós, com cobertura em 
coruchéu de telha (Figs. 877 e 891), desconhecendo-se a sua função, sendo 
possível que constituísse uma subsistência do antigo Palácio doado para a 
fundação do imóvel. Alguns dos vãos do actual edifício resultaram do 
reaproveitamento das estruturas conventuais, como é o caso de uma das 
portas do claustro, em arco de volta perfeita, com moldura em silharia 
almofadada (Fig. 890), talvez o acesso à antiga casa do Capítulo. 
Em 1939, a DGEMN procedeu a obras de remodelação do imóvel, tendo em 
vista a instalação, nos dois últimos pisos, do Governo Civil de Coimbra, da 
Polícia de Segurança Pública de Coimbra, da Direcção de Finanças e da Junta 
da Província. Para tal, elaborou um projecto que visava o redimensionamento 
das várias dependências necessárias com tabiques (Figs. 873 e 874), o que não 
alterou a estrutura concebida por Raul Lino, que adaptara, em 1924, o edifício 
                                                
4Irmão leigo, responsável por várias obras arquitectónicas na Província, algumas não documentadas, 
vindo a falecer em Torre de Moncorvo, a 27 de Setembro de 1794 (ARAÚJO, 1996, p. 89). 
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a uma estrutura residencial, destinada a Ângelo Rodrigues da Fonseca. A 
mesma instituição viria, nos anos 60 do século XX, a proceder a reformas mais 
profundas nos dois primeiros pisos do imóvel, para instalação exclusiva do 
Governo Civil de Coimbra, com introdução de um ascensor, bem como nos 
anos 80, com reforma dos espaços e criação de novas dependências (Figs. 875 e 
876), alterando, definitivamente, o espaço colegial. 
As sucessivas intervenções de Raul Lino e daquela instituição estatal 
(DGEMN), com a introdução de novos elementos e deslocação de outros, não 
nos permite conjecturar sobre a estrutura do antigo Colégio. 
 
 
2.2. REFORMA DOS CONVENTOS PRÉ-EXISTENTES (PROCESSO EVOLUTIVO) 
 
 
2.2.1. AS CASAS EXECUTADAS PELA PROVÍNCIA DE SANTO ANTÓNIO 
 
 
O Convento de São Francisco de Moncorvo, já desaparecido, foi construído 
em meados do século XVI, com as obras iniciadas em 1569-1570, tendo sido o 
primeiro a ser edificado de raiz pela Província de Santo António, após 
autorização do seu provincial, frei António de São Vicente (Doc. 213). Nesta 
altura, a Câmara local solicitou, a 13 de Agosto, ao desembargador do Paço, 
autorização para os religiosos cortarem lenha dos matos do Souto e Felgar, 
destinada às obras, que entretanto começavam (D’ABREU, 2004, p. 19). Viriam a 
terminar dois anos depois, tendo seguido uma planta delineada por frei 
Sebastião de Guimarães, conhecido como Pedreiro, segundo a traça do 
Convento de Santa Maria de Mosteiró, “(...) ainda que fez o dormitório às 
vessas”, levando a que o edifício não recebesse os ventos do Norte, ficando 
doentio (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 308-309); o mesmo foi o responsável pelo 
acompanhamento de todo o processo construtivo. 
Perante a necessidade de remediar o erro de construção, em 1615, o pároco 
da Igreja de Nossa Senhora da Anunciada de Valverde, Francisco Vaz, 
ordenou e pagou as obras de demolição da igreja, então orientada de Este 
para Oeste, para no lugar dela surgir o dormitório (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 310), 
construindo-se um novo templo, que terá seguido o esquema do primitivo. Além 
deste benfeitor, várias entidades e particulares contribuíram com dádivas para 
a remodelação, como a Câmara de Moncorvo, que solicitou um alvará régio, 
datado de 12 de Julho de 1622, que autorizou a doação, por três anos, da 
verba de 20$000, bem como a Câmara de Mós, que pediu também um alvará 
régio, emitido em 20 de Setembro do mesmo ano, para a doação de 36$000, 
renováveis até 1625, permitindo terminar a sacristia, coro-alto, Capítulo e 
enfermaria (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 311). Os particulares António Bandeira Pereira, Dr. 
Francisco de Morais de Mesquita, o Arcebispo de Braga, D. Afonso Furtado de 
Mendonça, o abade de Alfândega da Fé e a Câmara de Mós participaram com 
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mais dádivas, tendo a pedra sido transportada, gratuitamente, pelos lavradores 
de Larinho (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 312). 
A partir destas obras, concluídas em 1626 (CASTRO, 1947, p. 233), a igreja ficou 
orientada de Sul para Norte, surgindo a zona conventual desenvolvida em torno 
de um claustro com sessenta e dois palmos de comprido em cada uma das 
alas (Doc. 214). 
 
O Convento de São Francisco de Vila Real foi fundado no século XVI, 
surgindo a comunidade no local em 21 de Janeiro de 1573, sendo a primeira 
pedra lançada a 4 de Fevereiro desse mesmo ano, com a igreja concluída em 
1575, altura em que foi benzida (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 366). É possível que os planos 
se devessem ao mesmo frade responsável pela construção da anterior Casa, 
frei Sebastião de Guimarães, pela afinidade existente entre ambas. 
Importante para o concretização da obra, foi a emissão de um alvará de 19 de 
Junho de 1572, de D. Sebastião, obrigando a venda dos materiais, como 
madeira, cal, pedra, “(...) e as mais achegas que forem necessarias (...)”, por 
um preço módico, e fixando que os oficiais da terra, pedreiros e carpinteiros, 
recebessem o jornal normalmente pago na povoação (Doc. 233), tentando evitar o 
encarecimento da mão-de-obra e materiais. 
Tal como o Convento de São Francisco de Moncorvo, o conjunto não ficou bem 
construído, pois a igreja impedia a entrada do vento Norte, tendo frei Manuel da 
Trindade (?-1724) ordenado, em 1709, a abertura de uma janela no coro, 
frontal à porta para o dormitório, permitindo a circulação do ar neste local (JOSÉ, 
vol. II, 1760, p. 405), não sofrendo, ao contrário do caso anterior, qualquer 
remodelação no espaço de culto. 
Desconhecem-se as obras executadas pelas instituições que ocuparam 
sucessivamente o edifício, até ao seu total desmantelamento e à manutenção 
de uma ala, a principal, onde se encontra instalado o Arquivo Distrital de Vila 
Real, no qual não se vislumbra qualquer traço do antigo Convento. Contudo, 
terão sido de vulto, com a criação de novas alas e o redimensionamento do 
espaço, especialmente pelos militares que o ocuparam durante parte do início 
do século XX. 
 
O surto construtivo da Província de Santo António continuava, sendo o primeiro 
Convento a surgir no início da centúria de Seiscentos, o de Santo António de 
Viana, futura casa-mãe da Província da Conceição, pelo que tem um sucessivo 
historial de obras, relativamente bem documentadas, através das informações 
da Crónica, dos documentos da Torre do Tombo e do Arquivo Distrital de 
Braga. Podemos definir que sofreu três campanhas fundamentais, a 
construtiva, tendo como mestre João Lopes, o Moço, a que se sucedeu uma 
reforma nos primeiros anos do século XVIII e outra na década de 70 desta 
centúria, introduzindo os elementos de cariz mais barroquizante. 
O edifício primitivo, que constituiu a base do que actualmente subsiste no local, 
formava um rectângulo perfeito, composto pela igreja e pelo núcleo conventual, 
tendo sido iniciado pelo conhecido e prestigiado mestre João Lopes, contratado 
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pelo padroeiro do Convento a 18 de Junho de 1612. O contrato previa que o 
Mestre executasse a capela-mor, nave, “alpendre” (a galilé) e coro-alto, com 
quatro capelas no lado do Evangelho e quatro confessionários e um púlpito no 
lado oposto, conforme a traça que lhe fora entregue sendo “tudo de abobeda 
de berço na forma da capella maior do mosteiro de São Domingos desta villa”5, 
talvez já com cobertura em caixotões. O contrato referia, ainda, que, caso as 
capelas laterais não pudessem ter as dimensões previstas na planta, 
assumissem o maior tamanho possível. Obrigava-se, também, a abrir dois 
arcos para os altares colaterais, as janelas e portas necessárias, recebendo 
pela obra a importância de 2:550$000. 
Além do templo, contratava-se para executar a zona conventual, com claustro, 
dormitórios, enfermaria e todas as oficinas previstas na planta, por 950$000. O 
fundador daria todo o material para a obra e, ainda, um valor não especificado, 
para a construção de uma sepultura na capela-mor, a implantar no lado do 
Evangelho6. Este contrato, já publicado e largamente divulgado por vários 
autores (CALDAS, 1990, p. 64), tem, na Torre do Tombo, uma cópia inédita, onde 
consta, na margem do fólio 1 verso, a seguinte anotação: “(...) a obra que esta 
feita tem tantas faltas que os mestres que a avaliarão por mandado do juis 
tirarão vinte mil reis para as refazerem. E nem arte, nem perfeiçam tem, como 
o mestre francisco carvalho dira que foi hũ dos louvados.” (Doc. 124). 
Esta anotação deriva de um diferendo que havia surgindo, entretanto, entre o 
síndico e o Mestre, que embargara a obra, na sequência do falecimento do 
fundador, em 1615. Estando o seu herdeiro na Índia, João Lopes teve receio de 
continuar a construção, sem garantias de receber a quantia estipulada, 
parando a fábrica ainda por concluir, apesar de ter em seu poder a quantia de 
dois mil cruzados. Em petição ao rei D. Filipe II para resolver o diferendo, o 
síndico, Gomes Burgueira reforça a anotação existente na cópia do contrato, 
referindo que “(...) ha muitas imperfeiçois e erros contra a traça que para 
emendarsse he necessario gastaremsse mais de duzentos cruzados alem de 
que parte dos alicesses que tem lançado e se lhe meterão em conta, para a 
dita quarta e sexta parte ficam tanto a façe da terra que não sam capazes do 
idificio (...)” (Doc. 125), ideia que voltaria a reiterar nas alegações que integram o 
processo (Doc. 126). 
No pleito, entretanto levantado, João Lopes redige uma carta de alegações, 
onde, além de defender o seu ponto de vista, nos dá informações preciosas 
sobre o que já se encontrava construído, como a capela-mor, com quarenta 
palmos de comprido, a abóbada respectiva, os arcos dos altares colaterais e 
uma capela abobadada no corpo da igreja; estavam também concluídos a Via 
Sacra, a sacristia, a torre, localizada na zona posterior, a escada para o piso 
superior (a escada regral), duas celas no piso inferior, a barbearia, casa do 
lavabo, o De Profundis e a quarta parte do dormitório, bem como todos os 

                                                
5A cobertura da capela-mor do Convento de São Domingos de Viana já não existe, possuindo um forro de 
masseira, executado, certamente, no século XVIII. 
6Apesar dos sucessivos padroeiros se responsabilizarem pelo pagamento da obra, os frades começaram, 
em 1612, a pedir esmola pela povoação para a feitura das mesmas (ESPERANÇA, 1666, pp. 426-427). 



OS CONVENTOS CAPUCHOS DA PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO À LUZ DA ESPIRITUALIDADE 
FRANCISCANA E DA REGRA CAPUCHA – ANÁLISE ARQUITECTÓNICA 

 123 

alicerces, tudo conforme a planta enviada e executada pelo arquitecto régio 
Diogo Marques Lucas (?-1640), contrariando a ideia de vários autores que 
afirmam que o risco seria do próprio João Lopes (CALDAS, 1990, p. 64). Acrescenta, 
em sua defesa, que “(...) he mestre de pedraria a mais de vinte anos”, 
contestando a veracidade dos erros alegados pelo síndico7 (Doc. 127). 
Desconhece-se o resultado do pleito ou se ainda decorria na data em que 
Gomes Burgueira estabeleceu um contrato com João Lopes, em 1 de Abril de 
1621, em que se acordavam sobre a avaliação da obra, a efectuar pelos 
mestres pedreiros Pêro Lopes e Domingos Dias, ambos da vila de Viana, 
obrigando-se o síndico a dar-lhe de imediato 100$000 para a continuidade da 
obra "(...) e querendo outra vês dalla de empreitada não poderá ser senão a 
elle João Lopes e que elle ficara sempre mestre das ditas obras e por 
intendente dellas lhe darão por todas as vezes que ho chamarem para as vir 
ver e dar o rescunho que se há de fazer coatro mil reis (...)” (Doc. 128). O acordo 
foi possível, porque o herdeiro do fundador, Gaspar da Costa do Rego, chegara 
de Cochim em 1620, doando, por escritura de 13 de Agosto desse ano, a renda 
de 300$000, garantindo os meios financeiros para a continuidade da 
construção (AHVC: GUERRA, cod. 29). 
Contudo, a avaliação, efectuada em 860$000 não terá agradado ao Mestre, 
que, em 2 de Abril de 1621, faz redigir uma quitação relativa à edificação do 
Convento, verificando-se que ainda se lhe devia 124$000, pagos de imediato 
pelo síndico, passando as obras a decorrer por jornadas (Doc. 129), 
desconhecendo-se se entregues aos pedreiros que avaliaram o imóvel, Pêro 
Lopes e Domingos Dias8. O edifício ficou concluído em 1625, tendo-se 
celebrado a primeira missa a 28 de Outubro desse ano (AHVC: GUERRA, cod. 29). 
Esta construção não foi a que chegou até aos nossos dias, havendo 
ampliações, de que iremos dando conta, sendo a fachada principal a que mais 
alterações sofreu, pois a primitiva estava “(...) ornada com um nicho (...) 
Remata-se a grande altura do frontispicio com huma humilde cornija, que orna 
no meio huma cruz, e nas extremidades dos lados huma pyramide 
proporcionados à rudeza inculta dos cunhaes, a que servem como remate; 
Sobre a porta da dita Igreja estão estas palavras: Haec est domus Dei & porta 
Coeli (...)”; sobre a janela do coro, existia um óculo (Doc. 146 e Fig. 446). Este 

                                                
7É provável que as alegações do síndico Burgueira e dos louvados que o apoiaram, relativas à obra de 
João Lopes, fossem fundamentadas, pois a fachada nunca se revelou estável, tendo sofrido obras em 
1789-1790, por 2$025 (Doc. 118), bem como ao longo do século XIX. Enquanto proprietária do imóvel, a 
Câmara procedeu a várias obras, especialmente ao nível da cobertura e da fachada principal. Esta foi 
reformada em 1876, por ameaçar ruína, tendo sido apeada e reconstruída (FERNANDES, 1990); contudo, 
não ficou estável e teve que ser apeada seis anos depois (AHMV, GUERRA, cod. 29). Em 1889, a Câmara 
fez nova vistoria à fachada, verificando que estava desaprumada, admitindo que tal se devesse a erros 
efectuados, “aquando da demolição há poucos anos” (In Aurora do Lima, 29 de Maio de 1889). Actualmente, 
novos problemas estruturais se colocaram relativamente ao imóvel, obrigando a que se proceda a obras 
de remodelação, levando ao encerramento ao culto e apeamento do espólio decorativo, por questões de 
segurança. 
8Estes limitavam-se a elaborar um contrato para avaliar a obra e não para a executar, como nos refere 
Paula Cardona, que afirma tratar-se de uma adjudicação de obra (CARDONA, vol. III, 2004, p.), o que estava 
impossibilitado pelo contrato efectuado com João Lopes, datado de 1 de Abril. 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 124 

esquema seguia a tipologia imposta pela casa-mãe da Província de Santo 
António9, a da igreja de Lisboa (Figs. 922 e 923). 
Ao assumir a posse do Convento, a Província da Conceição inicia, quase de 
imediato, obras de reforma, sendo a zona conventual a mais alterada, 
fundamentada pela necessidade de ampliação do edifício, que se tornara Casa 
Capitular, obrigada a albergar vários hóspedes durante os Capítulos Provinciais 
e nos Intermédios. Contudo, também o templo sofreria algumas intervenções 
de vulto, com a reforma das abóbadas, então bastante arruinadas, por iniciativa 
de frei António da Trindade10, em 1724, data em que também se mudou a torre 
da zona posterior do templo para a fachada principal (Doc. 149), dando origem ao 
usual campanário (Fig. 456), reformado no final da centúria (1778-1779), ao 
sofrer uma alteração no seu remate, que se tornou mais elaborado e que 
importaria em 1$90011 (Doc. 118). Esta obra de inclusão do campanário na 
fachada principal, acarretou problemas estéticos, a que frei Paulo da 
Conceição, então provincial, não foi insensível, resultando a fachada principal 
primitiva atarracada perante a altura da nova estrutura que se lhe adossava, 
pelo que, em 1742, se resolveu proceder à reforma da mesma, tendo sido 
ampliada e feito um novo óculo sobre o janelão do coro-alto com maiores 
dimensões e rematado por elementos volutados (Doc. 149), os quais, segundo 
alguns autores (CALDAS, 1990, p. 64), lembram a escola de André Soares (1720-
1769), o que nos parece claramente exagerado, pois o óculo apresenta formas 
bastante contidas. Não seria, contudo, esta a fachada que actualmente 
podemos observar, pois, em 1779, voltou a sofrer uma reforma, com a 
introdução dos nichos, o recorte do remate da empena (Doc. 118) e modinaturas 
contracurvas, de inspiração claramente borromínicas e nasonianas (Fig. 456), 
estas talvez resultantes de uma influência directa de André Soares, de uma 
intervenção do esclarecido engenheiro Manuel Pinto Vilalobos (séc. XVIII), o 
terceiro do nome, ou mesmo do frade de Vila Real, frei Francisco de Jesus 
Maria, então em plena maturidade artística. 
A construção e alterações levadas a cabo na zona conventual encontram-se 
mais bem documentadas do que na igreja. Contudo, o que subsiste foi muito 
alterado pelas obras efectuadas pelo Exército, enquanto ocupou o espaço, 
adaptando o edifício a Hospital Militar, redimensionando algumas das 
dependências (Fig. 450), bem como, mais recentemente, pela Fábrica da 
Paróquia de Santa Maria de Viana do Castelo, para adaptação do corpo do 
edifício a Infantário e Centro de Apoio Paroquial, sendo difícil especular sobre a 
disposição e aparência de alguns dos primitivos espaços regrais. Apesar das 
alterações sucessivas, é possível localizar algumas das dependências 
conventuais primitivas, sendo as nossas conjecturas corroboradas, 

                                                
9Ainda durante a tutela da Província de Santo António, houve uma obra de vulto na igreja, em 1699, 
desconhecendo-se o seu teor, tendo a Ordem Terceira de São Francisco doado 18$731 para a aquisição 
de pedra para a mesma (Doc. 119). 
10Pregador e definidor, guardião em Santo António de Viana (1724) e falecido em Arcos de Valdevez a 13 
de Março de 1739 (ARAÚJO, 1996, p. 58). 
11Viria a sofrer nova obra em 1804-1805, provavelmente de consolidação, por 4$810 (Doc. 118). 
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relativamente ao primeiro piso, pelos desenhos de José Figueiredo Guerra que 
visitou o imóvel durante a presença dos militares (Figs. 516 e 517). 
Em 1970, já em ruína avançada, o edifício foi solicitado pela Misericórdia para 
instalar um jardim infantil e uma escola de enfermagem, que, segundo os 
planos arquitectónicos de adaptação apresentados, optaria por manter o 
primeiro piso relativamente incólume, com a instalação de salas de 
administração, recepções, cozinha e refeitório (Fig. 451); no segundo piso, 
aproveitando as instalações hospitalares dos militares, proponham a feitura de 
algumas divisórias de tabique, criando salas de aula e zonas de prática de 
enfermagem (Fig. 452), surgindo, no piso superior, os quartos dos residentes, não 
havendo grandes alterações arquitectónicas a registar (Fig. 453). A grande 
modificação ocorreria ao nível do corpo da enfermaria, que seria 
redimensionada em ambos os pisos, para a transformar em jardim infantil (Figs. 
451 e 452). Este plano, como referimos, não foi posto em prática e a Fábrica da 
Paróquia de Santa Maria, ao instalar-se no local, respeitou a estrutura do piso 
inferior, apesar da antiga sacristia passar a servir de arrecadação, mas 
redimensionou os pisos superiores, adequando-os a salas para crianças e para 
acolhimento de jovens, transformando irremediavelmente o espaço e a sua 
respectiva decoração. 
 
O Convento de Santo António de Caminha foi construído a partir de 1618, 
data em que se fundou, mas foi totalmente reformado pela Província da 
Conceição, entre 1738 e 1741, com a compra de madeira de Gondomil e 
Moreira, vindo alguma de Mosteiró, compra de ferro, pedra, vidraças, cal e 
telha, constando a obra da abertura de alicerces, feitura das paredes, taipas, 
janelas e respectivas vidraças, forros, telhados, reboco, caiação e alcatruzes, 
tendo sido feitas a Capela do Cavaleiro e a Capela da Madalena, rematada a 
cornija, varanda do claustro, refeitório, com pavimento lajeado e tecto de 
madeira, escada, enfermaria, cozinha e respectiva chaminé, num total de 
912$888 (Doc. 48), revelando que toda a zona conventual e parte da igreja foram 
refeitas. Nesta obra, distinguiram-se os mestres António José de Barros, 
Domingos António da Rocha e o Barbado, o caiador Manuel de Sousa, os 
carpinteiros Pêro da Silva, António de Lanhelas, Luís de Lanhelas, Domingos 
Esteves, Domingos Solho e um carpinteiro de Venade, o pedreiro José Afonso 
e o ferreiro António Gonçalves (Doc. 48). O final da obra foi marcado por uma 
verba de pagamento para desaterrar o terreiro, em 1741, por 4$800 (Doc. 48). 
Viria a sofrer nova reforma no final do século XVIII, especialmente ao nível da 
fachada, com a sua reconstrução, ficando com um carácter mais erudito. 
A zona conventual encontra-se muito alterada pelas intervenções levadas a 
cabo no início do século XX e, mais recentemente, na década de noventa, 
originando lacunas graves que permitam a leitura do edifício, em parte 
colmatadas pela existência de um desenho tridimensional, executado no século 
XVIII (Fig. 116), o qual permite, apesar das dificuldades perspécticas do autor, 
desenvolver algumas conjecturas sobre a antiga estrutura da área regral. 
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Contemporâneo deste, o Convento de Santo António de Serém, sobre o qual 
existe escassa informação relativa à construção, mas elementos valiosos sobre 
quem levantou a planta do mesmo, que terá sido o arquitecto régio Mateus do 
Couto (1616-1676), que surge como testemunha da escritura de demarcação e 
entrega do terreno, datada de 1635, ajudado, no que concerne às 
especificidades do mundo capucho, por frei Francisco de Santa Águeda 
(GONÇALVES, 1959, p. 29). A primeira pedra foi lançada em 16 de Abril de 1635, 
tendo as obras da igreja terminado em 1639, mas com uma primeira missa a 4 
de Outubro de 1638 (BAPTISTA, 1953, p. 188), denotando que a cabeceira se 
encontraria concluída. Contudo, as informações pós-1640, verificando-se que 
eram necessários os bens do padroeiro para terminar a obra, como já 
especificámos no capítulo anterior, bem como o facto de D. Afonso VI (1643-
1683) ter doado, em 4 de Outubro de 1657, as rendas do Casainho, num total 
de 9$000, por cinco anos para a feitura do claustro, varanda e igreja, sendo 
nomeado para dirigir as obras Belchior de Salazar Carvalho, provedor da 
Comarca de Esgueira (BAPTISTA, 1953, p. 189), leva a crer que estas estavam longe 
de se acharem concluídas, não existindo qualquer reforma posterior, excepto 
na introdução de um campanário no final do século XVIII. 
O conjunto é construído em grês vermelho e xisto, surgindo o calcário apenas 
nos elementos estruturais, compondo um volume rectangular; contudo, a zona 
conventual encontra-se completamente desmantelada, com alguns dos seus 
elementos espalhados e integrados em construções existentes nas actuais 
Quinta e Pousada de Serém, tendo a sua maioria sido reaproveitada na 
construção de uma casa de cariz revivalista, feita pelo proprietário do 
Convento, após a sua extinção, também ela bastante arruinada. Por estas 
razões, é impossível revelar o tipo de estrutura do claustro, de que restam 
apenas algumas colunas toscanas, ou da forma como se dispunham as 
dependências regrais. 
 
O Convento de Santo António de Viseu, fundado em 1633, teve a sua 
primeira pedra lançada em 6 de Maio de 1635, por frei Manuel de Santa 
Catarina (Doc. 247), havendo uma escritura de contrato entre o síndico do 
mesmo, Manuel de Mesquita Castelo Branco, e Diogo Fernandes, mestre de 
cantaria, morador em Viseu, datado de 17 de Outubro de 1644, para terminar a 
obra da igreja (ALVES, vol. I, 2001, p. 191), com quitação em 11 de Outubro de 1645 
(ALVES, vol. I, 2001, p. 293). Desconhecemos quem foram os primeiros mestres e as 
razões que os levaram ao abandono da sua fábrica. Pelo contrato, apenas 
somos informados que faltava a “(...) parede que está para a parte das casas 
de António de Figueiredo de Morais, com as suas frestas, e um almário no 
Coro, e sua cornija em toda a igreja em redondo, a qual cornija se entende no 
frontispicio, tudo na forma da traça; e assim mais, sem embargos que não está 
na traça, fará um campanário que será bastante para se porem os sinos da 
Casa e o relógio, e a torre do dito campanário será lajeada de pedra e o 
campanário será na forma da traça que fizer o Padre Frei Francisco de Santa 
Águeda, religioso da dita Provincia; fará o portal da dita igreja, que fica debaixo 
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do coro, outrossim na forma da dita traça, com a parede que acompanha o dito 
portal até cima”. O síndico obrigava-se a dar todos os materiais necessários, 
disponibilizar, como mão-de-obra, os negros que a Comunidade possuía, 
certamente deixados em testamento, como aconteceu com outras Casas 
(Quadro I), além de 100$000 (Doc. 246). Acreditamos que frei Francisco de Santa 
Águeda tenha sido o responsável pela planta de todo o edifício, não sendo 
viável a informação de Maximiano Pereira da Fonseca e Aragão (1853-1929), 
que afirma como responsável pela traça frei Francisco de Jesus Maria (Maximiano 
de Aragão, p. 396, cfr. ALVES, vol. I, 2001, p. 388), com obra de arquitectura na Província, 
mas bastante mais tardia. 
Na mesma data, por contrato com o síndico do Convento, o mestre de fazer 
cal, António Álvares, do lugar da Cruz, em Sátão, obrigou-se a fornecer 2000 
alqueires de cal, por 16$000 (ADV, notas de Viseu, L. 21, lista 6, fls. 64-65, cf. ALVES, vol. I, 
2001, p. 65), e a carpintaria teria estado a cargo do carpinteiro e entalhador 
Francisco Lopes de Matos (act. no séc. XVII), com intervenções no local, ao 
longo do século XVII (ALVES, vol. II, p. 200). 
O conjunto, nas plantas que chegaram até nós, encontra-se já bastante 
adulterado, com a igreja dividida por tabiques, dando origem às dependências 
da casa do guarda, o mesmo acontecendo à zona regral, onde muito 
dificilmente, conseguimos conjecturar os espaços funcionais fradescos (Figs. 860, 
861 e 863). Os tombos militares, revelam-nos um edifício bastante adulterado, 
possuindo, no primeiro piso, “(...) três casernas, arrecadações, prisões, casa da 
guarda [na igreja], cooperativa dos oficiais, sala dos oficiais de serviço e oficial 
de espingardeiro (...)”, aparecendo, no intermédio “(...) cinco casernas, 
arrecadações e quartos dos sargentos” e, no superior, “(...) secretarias, sala do 
conselho administrativo, casa da ordem, arrecadações de fardamento e quartos 
de escrituração” (Doc. 252 e Fig. 863). 
 
O Convento de São Bento de Arcos de Valdevez foi o último a ser edificado 
pela Província de Santo António no século XVII, tendo-se iniciado as obras de 
imediato12. 
O edifício encontra-se muito adulterado, pouco subsistindo da zona conventual, 
deslocada para a Quinta de São Bento, que lhe fica anexa. Constituía um 
volume rectangular simples, de que subsiste a igreja e uma sucessão de 
arcadas, correspondentes ao piso inferior de uma das alas do claustro (Fig. 52). 
A edificação iniciada em 1677, por mestres desconhecidos, não terá corrido de 
feição, tendo sido necessário o síndico Alexandre de Brito contratar os 
pedreiros Afonso da Silva e Pedro Dias, em 4 de Abril de 1684, “(...) para se 
desfazer e fazer de novo toda a obra do dormitorio e frontispicio da igreia do 

                                                
12Poucas informações surgem relativas às obras no Convento, pois só subsiste o último Livro de Receitas 
e Despesas, já relativo ao século XIX, revelando, em 1819-1821, uma caiação e arranjo do telhado do 
convento por 22$230 (Doc. 9) e, em 1826, o arranjo do telhado, pelo caiador Manuel Álvares, pela quantia 
de 10$240 (Doc. 9). No piso inferior do convento, mais precisamente na ala oposta à igreja, surgem 
algumas intervenções no século XIX, documentadas, como a pintura do refeitório, em 1820, o conserto da 
cozinha no ano de 1826-1827, com feitura de um novo forro em madeira de castanho, importando a 
madeira em 4$370 (Doc. 9). 
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dito convento que esta principiada, a $700 a braça, a cornija a $060 e os 
cunhais a 1$800, principiando a 8 de Maio do mesmo ano e obrigados a estar 
concluído daí a um ano e um dia” (Doc. 10). 
No início do século XVIII, caiu a abóbada do coro, obrigando à reforma da 
igreja (ADB: OFM, Convento de Santo António de Viana, F6. Inédito), a qual se adaptou, 
certamente, às normas da Província da Conceição. Para o efeito, a 
comunidade recebeu, durante o período de cinco anos, por alvará de D. João 
V, datado de 26 de Junho de 1726, a quantia de cinco réis por cada alqueire de 
sal vendido na Vila (Chancelaria de D. João V, Liv. 38, fl. 109, Cf. COSTA, Padre Avelino de Jesus 
da, 1984) e, em 1734, o capitão Luís de Araújo Pereira deixou cinco alqueires de 
milho, destinados à edificação da nave, revelando que se encontrava, ainda, 
em reconstrução (ARAÚJO, 1985, p. 21). 
 
 
2.2.2 REFORMA DOS CONVENTOS MEDIEVAIS 
 
 
O Convento de Santa Maria de Mosteiró teve, como local dedicado à 
religiosidade e meditação, uma pequena Ermida, de invocação mariana e de 
origem ancestral, feita, segundo as crónicas e outros relatos, de materiais 
perecíveis. Do pequeno templo não subsistem quaisquer vestígios, havendo, 
segundo a própria Crónica, versões contraditórias sobre o local onde se 
localizava: no lado Norte, junto a umas escadas que ligam ao caminho para 
Gosende ou no pomar, junto à fonte, situada a Norte (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 294). A 
igreja trecentista foi construída em local distinto da Ermida, uma vez que, junto 
a esta, não existia um local plano com a dimensão necessária para o 
aparecimento de um templo. As obras terão começado em 1392, conforme 
letreiro que havia no arco da antiga capela-mor (ESPERANÇA, 1666, p. 440), que 
referia “1430”, reportando-se à era de César (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 295). 
Contudo, também este templo era de materiais pobres e perecíveis, obrigando 
a Província de Portugal a proceder a uma reforma total do imóvel, com 
lançamento da primeira pedra a 26 de Fevereiro de 1557, por iniciativa do 
provincial frei Diogo de Ancede, sendo guardião frei Afonso da Assunção. Ficou 
encarregue dos planos e acompanhamento frei Sebastião de Guimarães, “(...) 
muy inclinado á Arte de Architectura.”, que já vimos como responsável dos 
Conventos de São Francisco de Moncorvo e talvez do de São Francisco de Vila 
Real, aos quais esta Casa serviu como modelo (DEOS, 1740, p. 48); para a obra, 
concorreu financeiramente Leonel de Abreu, senhor de Regalados (DEOS, 1740, p. 
48). As Crónicas não nos referem a sua estrutura primitiva, mas acreditamos 
que seria composto por uma nave única e capela-mor profunda, de cunho 
medievalizante, como surgia patente nos Conventos seus congéneres (Figs. 787 e 
838). 
Ao herdar o edifício, a Província da Conceição resolveu fazer obras de 
adaptação, iniciadas em 1729, começando pela zona conventual, mais 
precisamente pelo lado Noroeste aumentando as respectivas dimensões, 
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regularizando-a, tendo como principal objectivo a ampliação dos dormitórios, 
possibilitando o aparecimento de vinte e quatro celas (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 331), 
correspondendo à necessidade de instalação de uma comunidade mais 
numerosa. Contudo, a reforma terá originado problemas de estabilidade da 
estrutura, obrigando à reconstrução de todo o Convento e da igreja, em 1745. 
“Começou-se porém esta a fabricar com notáveis erros, que supposto a obra 
se achava já muito adiantada, pareceo conveniente, e ainda necessario, não se 
proseguir na sua conclusão, sem que primeiro se emendassem todos os ditos 
erros, que se tinhão notado (…) para isto era preciso demolir-se a maior parte 
de tudo o que novamente estava fabricado.” (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 331). Por falta de 
meios financeiros, esteve parada sete anos, celebrando-se os ofícios divinos 
na casa do Capítulo, até que, em 1751, o guardião frei Manuel de Jesus Maria 
(?-1744) ordenou o seu término, tendo sido inaugurada a 8 de Setembro de 
1752, na festa da Natividade da Virgem (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 331). 
A zona conventual encontra-se bastante arruinada, especialmente as alas 
Nordeste e Noroeste, cujos pisos e coberturas ruíram (Fig. 305) no final do século 
XX, estando ainda intactos em 1983 (Fig. 315). A igreja foi totalmente restaurada 
na década de 90, por iniciativa da Confraria de Nossa Senhora de Mosteiró e 
com dádivas da população (SILVA, 1995, p. 212), não alterando, contudo, a sua 
estrutura primitiva. 
 
O Convento de Santa Maria da Ínsua foi construído junto a uma antiga 
Ermida dedicada a Nossa Senhora de Carmes, a qual é, segundo a Crónica, a 
actual Capela de Santa Maria Madalena, existente no espaço fronteiro à igreja, 
onde se terão encontrado, durante as obras setecentistas, várias pedras 
fragmentadas que constituíam uma lápide, onde constava a data de 1392 (JOSÉ, 
vol. I, 1760, p. 412). 
Em 1471, pelo facto de o edifício ser pequeno e pobre, frei Jorge de Sousa, 
com a autorização do provincial, frei António de Elvas, encetou a sua 
remodelação, mandando reformar a casa, de piso único, retelhando-a e 
fazendo mais celas, permitindo a permanência de uma comunidade de dez a 
doze religiosos, arranjando livros para leitura e reconstruindo a capela 
(ESPERANÇA, 1666, p. 462), passando a funcionar, no local, um noviciado (JOSÉ, vol. I, 
1760, p. 433); frei Afonso de Coimbra e frei Diogo, em data incerta, mandaram 
fazer o forro da igreja (ESPERANÇA, 1666, p. 464), a qual seria de pequenas 
dimensões, talvez não muito distante da igreja do Convento dos Capuchos de 
Sintra (Fig. 953). 
O templo que ora observamos data de 1717, altura em que a Comunidade 
resolveu reformar a igreja a fundamentis, feita em cantaria e abobadada, para 
amenizar o estrondo da artilharia do Forte, tendo-se, construído, nesta data, o 
coro-alto por ordem de frei Manuel das Chagas13 (ADB: OFM, Convento de Santa Maria 

                                                
13Confessor, custódio e secretário da Província (1726), natural de Braga, tendo professado em Ponte de 
Lima, em 17 de Setembro de 1693, sendo guardião da Ínsua, Caminha e Arcos de Valdevez, presidente 
de São Francisco de Viana (1718) e porteiro do Colégio da Estrela, faleceu no Convento de Santo António 
de Viana, a 19 de Maio de 1736 (ARAÚJO, 1996, pp. 166-167). 
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da Ínsua, “Index das Ordinárias e Legados”, F6, fl. 23v. Inédito), reunindo-se a Comunidade, 
em data anterior, na capela-mor; esta obra foi possível graças à contribuição 
régia de D. João V, que doou 200$000 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 442). 
Entre 1649 e 1652, no âmbito da Guerra da Restauração, foi construída a Forte 
da Ínsua, que envolve o Convento e, cientes da importância que esta estrutura 
tinha para a defesa pessoal dos frades, a Comunidade colaborou activamente 
nas obras, tendo-se destacado a acção de frei Sebastião do Rosário (CARDOSO, 
tomo III, 202, p. 413). Este viria a espartilhar o Convento, pelo que não poude 
assumir a regularidade de outros edifícios da Província, o qual apresenta, na 
zona conventual, uma linha sinuosa na ala exterior, a de maiores dimensões 
(Figs. 56 e 57), contrastando com a regularidade que alguma iconografia antiga da 
fortaleza transmite, revelando que não foram muito rigorosos na sua 
representação (Fig. 54). 
 
O Convento de São Francisco de Viana, foi fundado, no século XIV, como 
um pequeno Oratório, composto, inicialmente, por uma capela e uma cela, 
junto de uma das fontes, que viria a persistir na cerca, a qual, segundo 
testemunho da Crónica, se chamava Fonte da Cela (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 527); ainda 
na mesma centúria, construiu-se um edifício de maiores dimensões, 
provavelmente de um único piso, compondo uma igreja, uma pequena zona 
regral, rodeada por terras de cultivo e pomares, com água abundante 
(FERNANDES, 1990), instalado numa zona onde proliferavam quintas de produção 
agrícola. As obras ter-se-ão prolongado pelo século XV, pois, a 2 de Abril de 
1457, D. Afonso V concedeu à comunidade a isenção das sisas, dízimas, 
portagens, impostos sobre o pão, vinho, carnes, pescados e materiais 
necessários, que reverteriam para as mesmas (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 170). Nesta 
data, na ala Este do claustro, junto ao escudo com as armas reais daquele 
monarca, demonstrando o apreço que a Comunidade devotava a D. Afonso V, 
foi colocada uma inscrição alusiva à fundação do Convento, hoje desaparecida, 
mantendo-se, contudo, as armas. 
No final do século, certamente correspondendo às necessidades de uma 
comunidade crescente e de adequação às normas das Províncias Capuchas, 
ocorrem, novamente, obras, com a reconstrução total do edifício, tendo-se 
aberto os alicerces em 23 de Abril de 1584, por ordem do provincial de Santo 
António, frei Martinho de Guimarães. Os planos da obra e o respectivo 
acompanhamento terão sido feitos pelo guardião, frei Francisco de São 
Boaventura “(...) que tinha para isto especial capacidade (...)”, conservando-se 
as antigas sacristia, igreja e portaria. Esta intervenção foi possível graças às 
doações do juiz Fernando de Sousa, às esmolas que ele se empenhou em 
reunir (DEOS, 1740, p. 102); importantes para o desenrolar da obra foram as trinta e 
sete dúzias de tabuado, provenientes da mata de Santa Maria de Mosteiró 
(JOSÉ, vol. I, 1760, p. 542). Durante esta reforma, verificou-se a necessidade de 
introduzir, no templo, um coro-alto, executado em 1590 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 544). 
A construção do novo edifício ter-se-á prolongado pelo século XVII, altura em 
que surgiu o claustro e respectivas varandas, se levantou o dormitório, que era 
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térreo, obra paga por Gonçalo Ferreira Vilas Boas e a esposa, Catarina Alves 
Seixas (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 542), instituidores do Morgado da Boa Viagem, na 
Areosa (Roteiro da Ribeira Lima, 1996, p. 77). Em 1697, frei Onofre de São Martinho14, 
mandou lajear a Via Sacra (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 570), confirmando que as obras se 
iam fazendo a um ritmo lento e consoante as dádivas recebidas, prolongando-
se praticamente por um século. 
No século XVIII, após receber o Convento, a Província da Conceição procedeu 
à reforma do imóvel, iniciada em 1736, com a feitura do corpo da igreja a 
fundamentis excepto a parede do adro, que se encontrava em relativo bom 
estado, executando-se uma cobertura em falsa abóbada de madeira. Mais uma 
vez, surgiu um mecenas, o reverendo Francisco da Rocha Pereira, que doou 
430$000, a que se juntaram 80$000, correspondentes às esmolas dos 
Conventos de Santo António de Viana e Santo António de Ponte de Lima (JOSÉ, 
vol. I, 1760, p. 545). 
Este surto construtivo, sofreu um desenvolvimento entre 1751 e 1759 - com 
uma paragem em 1757, por razões desconhecidas -, altura em que o padroeiro 
da Quinta de Vale de Flores, doou 2 mil cruzados, engrossados por várias 
esmolas, como 24$000 e 12 moedas de ouro do Dr. Tomás Rubin de Barros 
Barreto, 300$000 vindos do Brasil, entre os quais 100$000, doados pelo mestre 
de campo Manuel Rodrigues Soares, falecido naquela colónia e que os deixara 
em testamento, 292$000 mandados por João de Sousa de Meneses, chanceler 
da Índia, 50$000 do síndico Amaro Jácome de Castro e 100$000 pertencentes 
à Comunidade (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 545). 
O Convento, tal como os anteriores tem uma fundação medieval, ainda visível 
em alguns dos seus traços, nomeadamente no recurso aos arcosólios em arco 
apontado (Fig. 402), e documentada nas escavações arqueológicas levadas a 
cabo no local na década de 80 do século XX, com a descoberta dos alicerces 
primitivos e de fragmentos cerâmicos e outros objectos desse período (ABREU, 
1990, pp. 154 e 163 a 172). 
A partir de 1945, o conjunto entrou em ruína acentuada (COUTINHO, 1986, p. 86), 
ainda hoje visível, tendo sido efectuado um orçamento para restauro do templo 
em 1954, pelos serviços da DREMN (Doc. 109), que não se viria a concretizar, 
devido ao facto do edifício não ser classificado, sendo-o apenas o cruzeiro que 
existia no terreiro de acesso ao mesmo. O estado de ruína obrigou, na década 
de 70 do século XX, à escoração do claustro e da portaria do terreiro, por 
razões de segurança (FERNANDES, 1990), zona que, actualmente, se encontra 
novamente em obras, o que originou uma grande celeuma entre o Instituto 
Politécnico de Viana do Castelo, proprietário do imóvel e responsável pela 
obra, e o IGESPAR, que alega que o edifício se encontra em estudo para futura 
classificação, tendo a obra sido embargada por falta de pedido de autorização 
àquele organismo que tutela o património classificado português. 
 

                                                
14Definidor, natural de São Martinho de Salreu, faleceu no Convento de Serém antes de 1731 (ARAÚJO, 
1996, p. 200). 
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O Convento de São Francisco de Orgens foi fundado em 1407, 
desconhecendo-se a sua aparência, estrutura e os mestres que nele 
trabalharam. No final da centúria (1460-1478), verificou-se uma reconstrução e 
ampliação do conjunto, executando-se uma nova igreja, com coro-alto, e o 
complexo conventual, composto por pequena quadra, com arcadas, à volta da 
qual surgia a casa do Capítulo, uma enfermaria, hospedaria e o dormitório, 
desconhecendo-se se o conjunto evoluía em um ou dois pisos, mas sendo 
provável que, à semelhança do que acontecia nos edifícios anteriores, fosse 
térreo. Foi executado em cantaria, doada por D. Afonso V, que disponibilizou a 
pedra que se encontrava na zona da Cava do Viriato, destinada à edificação da 
nova cidade de Viseu. Para a obra, a Comunidade teve, ainda, o apoio de D. 
Brites de Gouveia, que doou 40$000, bem como a dádiva régia de 70$000, em 
que fora condenado Antão Gomes de Abreu, irmão do bispo D. João de Abreu 
(JOSÉ, vol. I, 1760, pp. 616-617). 
Em 1518, verificou-se a necessidade de aumentar o número de celas, pelo que 
o guardião, frei João de São Pedro, mandou fazer um dormitório com 
dezassete celas, talvez num segundo piso, entretanto construído, importando 
em 600 cruzados, cujo obra se prolongou vários anos e viria a ser custeada em 
parte pelo bispo D. Gonçalo Pinheiro (1552-1567) (JOSÉ, vol I, 1760, p. 614). Além 
deste, executou-se, na mesma data, um alpendre para a porta da igreja. 
Durante esta intervenção e no âmbito do espírito Capucho, verificou-se que o 
claustro era demasiado grande, tendo sido reconstruído ainda na guardiania de 
frei João de São Pedro, com dinheiro oferecido pelo benfeitor João Afonso, de 
Fragusela (Doc. 188). A obra aproveitou a pedra do espaço antigo, retirando-se 
um arco de cada lanço, conforme traça de frei António de Buarcos, de 1532, 
prolongando-se e decorrendo, ainda, em 1563, financiadas pelo bispo D. 
Gonçalo Pinheiro, sendo guardião frei Francisco de Noé (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 614), 
remodelando-se, evidentemente, o dormitório (ALVES, 2000). 
Em Fevereiro de 1636, com a redução à condição de Oratório, frei João da 
Natividade, eleito guardião do Convento de Santo António de Viseu, reduziu a 
dimensão do dormitório, que passou a ter oito celas, mandou arranjar o coro e 
mudou a portaria de local (ALVES, 2000), dando origem a uma sucessão de obras 
que decorreriam durante toda essa centúria. Com frei Gabriel de Santa Clara, 
consertou-se a “(...) capela do Espírito Santo que estava de todo acabada e 
refiz a capela-mor, a saber, a parede da banda da horta desde o alicerce e as 
outras paredes que mandei endireitar a picão e as reboquei todas; forrei a 
capela [mor] e dourei parte do retábulo por estar tudo acabado e a capela no 
chão; caiei a casa toda e a igreja, e consertei a torrinha e parede do dormitório, 
e consertei a enfermaria, e refiz o passadiço das secretas, que tudo estava a 
perigo de cair; forrei e reboquei o corredor que vai da sacristia para a portaria; 
fiz janelas no refeitório e um escritório na sacristia para os cálices e amitos” 
(ALVES, 2000). 
Em 22 de Setembro de 1672, por escritura pública, celebrada nas casas das 
moradas de Manuel Lopes de Barros, síndico dos religiosos de Santo António 
de Viseu, o mestre de pedraria Bartolomeu Álvares, morador em Ranhados, 
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obrigou-se a fazer, por quarenta e cinco mil réis, "(...) a obra do arco cruzeiro 
com os altares colaterais da igreja de S. Francisco de Orgens (...) mudando o 
dito arco mais para cima do que está o antigo (...) com seus degraus que têm 
os altares colaterais (...) sendo o arco como o da igreja do Convento de Santo 
António de Viseu"; teria que se encontrar concluída até ao final de Janeiro de 
1673 (ALVES, 2000) e o seu principal objectivo seria facilitar a observação do 
retábulo-mor, executado em Seiscentos, seguindo as normas tridentinas de 
aproximação entre os celebrantes e os fiéis. 
A Província da Conceição, ao herdar o imóvel mandou fazer readaptações, 
para o que se demoliram todos os edifícios antigos e a igreja, que corria de 
Este para Oeste, ficando, segundo a Crónica, de Sul para Norte (JOSÉ, vol. I, 1760, 
p. 627), encontrando-se, contudo, voltada de Norte para Sul (Fig. 607)15, com a 
primeira pedra lançada em 21 de Junho de 1742, tendo a primeira missa sido 
celebrada a 25 de Outubro de 1744 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 627); a obra foi paga pelo 
padroeiro, Manuel Ferreira, abade de Povolide, concorrendo a Província com 3 
mil cruzados. A planta e condução da intervenção foi feita por frei Francisco de 
Jesus Maria, “(...) natural de Villa-Real, hum dos mais famosos Arquitectos 
deste seculo, o qual assistio a toda a obra desta reedificação (...)”, durante oito 
anos (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 628). 
 
O Convento de Santo António de Ponte de Lima foi benzido em 20 de 
Novembro de 1485, com a igreja sagrada por D. Gil, frade dominicano e bispo 
auxiliar de Braga16. Desta acção, subsistiam, no século XVIII “(...) seis cruzes 
embutidas nas paredes de hum, e outro lado, formadas em huma pequena 
pedra orbicular, em memoria dos sinais que se costumão pôr em semelhantes 
sagrações (...)” (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 12), de que ainda subsistem vestígios na 
parede do Evangelho da capela-mor. Não se conhecem grandes pormenores 
relativamente à sua construção, excepto que terá sido dirigida pelo mestre 
biscainho Martim Anes (?-c.1504) (REIS, 1989, p. 10), de cuja intervenção resta a 
primitiva empena da capela-mor, integrada na zona museolizada, e parte da 
cachorrada que sustentava a respectiva cobertura. O claustro terá sido feito de 
imediato, financiado pelo herdeiro do fundador, D. João de Lima (Doc. 90), talvez 
ainda pelo mesmo mestre e possuindo, certamente, apenas um piso. 
Do conjunto conventual, apenas subsiste a igreja, tendo sido possível, contudo, 
a partir de um desenho de 1780 (Fig. 330), das plantas da DGEMN, que marcam, 
ainda, as primitivas colunas do claustro (Fig. 331) e da documentação disponível, 
estabelecer uma planta conjectural do edifício conventual (Figs. 380 e 381), onde 
se reconstitui a disposição de alguns espaços funcionais. 
 

                                                
15É possível que a Província tivesse a intenção de mudar a orientação da Igreja, dando-lhe o esquema 
preferencial de Sul para Norte, mas por razões desconhecidas, não o concretizou, não tendo o Cronista 
conhecimento dessa alteração de planos. 
16No Agiológio Lusitano vem referido que a bênção ocorreu pelo bispo D. Miguel, em Setembro de 1480 
(CARDOSO, ed. de 2002, p. 419), o que estará errado segundo as crónicas (SOLEDADE, 1705, p. 188) e pela 
inexistência de um bispo com este nome, sendo, nesse data, titular da Sé, D. Luís Pires (1468-1480). 
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O Convento de São Francisco de Lamego teve um percurso diferente dos 
demais, sendo edificado pelos Franciscanos Conventuais, que se instalaram, 
no séc. XIII, numa pré-existência, reaproveitando um Mosteiro de Clarissas. De 
imediato se terá procedido a obras, uma vez que o reitor de Pendilhe, Martinho 
Anes, deixou 100 libras para a obra da igreja e Domingos Lourenço, de 
Britiande doou, a 18 de Outubro de 1312, 40 soldos para a mesma (COSTA, vol. II, 
1979, p. 567), tendo-se mandado erigir um templo mais funcional, adequado às 
necessidades da Ordem masculina, por decisão de João Anes, abade do 
Mosteiro de São Pedro das Águias (AZEVEDO, 1869, p. 295), falecido a 25 de 
Janeiro de 1332 e sepultado na igreja recém-inaugurada. O responsável pela 
construção tinha uma sepultura na capela-mor, com lápide latina: “ANNO 
DOMINI 1332. VIGESIMA QUINTA DIE MENSIS JANUARIIJ OBIIT JOANNES 
JOANNIS BONE MEMORIAE, QUONDAM ABBAS ECCLESIAE SANCTI 
PETRI DE AGUIAS, CANCELLARIUS DOMINI MARTINI COMITIS 
PORTUGALIAE, & POSTMODUM DOMINI FERDINANDI SANCII FILII 
DIONYSII REGIS PORTUGALIAE, QUI FECIT PERFICI, FIERI & COOPERIRI 
HABITU B. FRANCISCI, UBI IPSE ELEGIT SEPULTURAM, CUJUS ANIMA 
REQUIESCAT IN PACE” (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 216). 
Com a doação do imóvel à Província de Santo António dos Capuchos, em 
1568, houve a necessidade de adaptar um Convento de grandes dimensões às 
necessidades dos Recolectos; na documentação, apenas existem pequenos 
fragmentos relativos a esta obra, não sendo fácil acompanhar a sua evolução, 
sabendo-se, apenas, que, em 1599, estavam concluídos os muros do claustro 
dos lados Norte e Este, por 150$000 (COSTA, vol. IV, 1984, p. 566). No exterior do 
edifício, subsistem algumas cantarias lavradas, com motivos vegetalistas, que 
datarão deste período (Fig. 571). 
Contudo, a obra não terá sido de grande monta e o Convento terá permanecido 
de grandes dimensões, pelo que, no século XVII, o síndico ordenou a sua 
reconstrução, tendo vendido os materiais em excesso e parte da zona 
envolvente, tornando-se na cerca de menores dimensões de toda a Província, 
o que obrigou, posteriormente, à aceitação da doação de alguns terrenos para 
obter uma cerca com as dimensões que permitissem cultivar o que os frades 
necessitavam para a sua sobrevivência (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 221). Esta reforma, 
iniciada no final da centúria terá surgido já no âmbito do nascimento que se 
preparava da Real Província da Conceição, decorrendo ao longo da primeira 
metade do século XVIII. 
Para esta remodelação, contaram com as generosas contribuições de vários 
bispos, como frei Luís da Silva (1677-1685), que doou oito mil cruzados para a 
feitura da capela-mor e D. António de Vasconcelos e Sousa, que continuou a 
obra, dando outro tanto e lançando a primeira pedra no cunhal do Evangelho, a 
20 de Julho de 1699; já como bispo-conde de Coimbra, enviava, mensalmente 
100$000 e, em 1706, 2 mil cruzados para a conclusão da cabeceira, doando, 
na totalidade 3:602$560. A Província contribuiu com 600$000, surgindo, ainda, 
647$730 doados por particulares, onde se destacou, pela sua generosidade, o 
Cabido, e particularmente frei André Pinto (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 224). 
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A igreja foi implementada no mesmo local da antiga, mas em posição invertida, 
de costas para o vale e com a fachada virada para o Bairro do Castelo, sendo 
abobadada, pelo que as paredes tinham 15 palmos de espessura na nave, 
para sustentar a abóbada, e oito palmos na capela-mor (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 228), 
tendo sido dedicada a 2 de Outubro de 1711 (AZEVEDO, 1877, p. 295). 
O conjunto foi muito adulterado nos séculos XIX e XX, pela instalação, no local, 
de militares, com a reforma e redimensão das dependências viradas à fachada 
principal, em 1869 (Fig. 566), encontrando-se a fachada posterior também 
completamente adulterada (Fig. 599). 
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3. ANÁLISE DA ARQUITECTURA DOS IMÓVEIS DOS PARTIDOS DO MINHO E DA BEIRA – 
RECONSTITUIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DOS ESPAÇOS CONVENTUAIS E 
RESPECTIVA FUNCIONALIDADE 
 
 
3.1. A IMPLANTAÇÃO DOS IMÓVEIS 
 
 
As regras de localização dos imóveis em locais isolados, seguindo uma via 
eremítica, modo preferido nos primeiros tempos pela via Observante, ou junto 
das povoações, virada para as funções pastorais, foram-se alterando ao longo 
do tempo, chegando-se a uma solução de compromisso, bem patente nos 
Estatutos da Província da Arrábida, onde se refere que “(…) as nossas casas 
se edificarão sempre não muy distantes dos póvos, nem muyto junto a elles” 
(Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, p. 78).  
Praticamente todas as casas se implantaram, invariavelmente, em locais 
elevados, que exigiam ao fiel um movimento ascendente, por vezes pontuados 
por elementos de cariz religioso, como cruzeiros, no caso de São Francisco de 
Viana (Fig. 429), ou nichos, em Melgaço (Doc. 58). A localização elevada permitia à 
comunidade fradesca uma vista desafogada, normalmente incidente sobre 
cursos de água, como os rios Minho, Lima, Douro, Vouga, Alva, Mondego… 
Em local elevado, situava-se o Convento de Vila Cova de Alva, com acesso 
por uma longa escadaria composta por nove lanços, convergentes e 
divergentes, sustentados por muros de suporte de terras, em alvenaria de 
calcário, argamassada com cimento, no topo da qual se encontra um cruzeiro, 
datado de 1870 (Fig. 799), executado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Cova de Alva, enquanto utente do templo. Esta permitia vencer o forte desnível 
do terreno e foi executada em 1731, por acção do guardião, frei João de Santa 
Isabel17, para o qual o padroeiro também contribuíra com a quantia de 200$000 
(Doc. 218), sofrendo sucessivos restauros, até à introdução do cimento no século 
XX.  
O Convento de Monção18, também elevado, tem acesso por uma calçada e 
escadaria, que vence a forte inclinação do declive que liga o Rio e as antigas 
Portas de São Bento ao edifício, lajeada em 1759, no valor de 14$480 (Doc. 61). 
Também a ligação ao Convento da Fraga se processa por uma ampla ladeira, 
pavimentada a calçada em 1748 (ALVES, 1989, p. 38), no topo do qual surgem 
escadas e um pequeno terreiro, pavimentado a lajeado de granito, precedendo 
a entrada no templo. Ao terreiro do Convento de Moncorvo chegava-se por 
uma rampa ascendente (Doc. 214 e Figs. 788 e 789), no princípio da qual se 
implantava um cruzeiro “(...) que faz mais admiravel não só a sua grandeza, e 

                                                
17Pregador e guardião de Vila Cova de Alva (1731) e de Lamego, onde faleceu a 11 de Dezembro de 
1731 (ARAÚJO, 1996, p. 120). 
18A igreja é antecedida por um jardim, que talvez já existisse no século XIX e que a Ordem Terceira de 
São Francisco manteve relativamente bem tratado (Figs. 210 e 214), o qual liga a um pequeno adro, 
consertado em 1794, pelos pedreiros Francisco Adão e Baptista, importando em 130$720 (Doc. 61). 
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primorosa arquitectura, mas o ser fabricado de huma só pedra”, mandado fazer 
em 8 de Outubro de 1663, sendo guardião frei Boaventura de São João (Doc. 
214). 
A ligação ao Convento de Caminha, através de uma calçada bastante 
íngreme, sempre esteve condicionado pelas muralhas da Fortaleza e pelas vias 
públicas que lhe passavam nas proximidades, pelo que possui um pequeno 
terreiro, elevado relativamente à via pública, em cantaria de granito, que serve, 
simultaneamente, de acesso ao cemitério, que se implantou, desde o século 
XIX, no lado esquerdo do templo. Em épocas anteriores, confinava com 
algumas zonas de cultivo (Figs. 118 e 119). O acesso ao Convento de Arcos de 
Valdevez processava-se por uma ladeira, no topo da qual existia um terreiro 
amplo, que constitui, actualmente, o cemitério da povoação (Fig. 4). 
O primitivo acesso ao Convento de Serém era feito por escadaria sinuosa, 
terminando num terreiro em terra batida, marcado por um cruzeiro, tudo 
executado, no século XVII, por ordem de frei António do Rosário (MELO, 1998), 
possuindo, actualmente, uma fonte incaracterística, com espaldar em azulejo, 
de execução contemporânea. O templo do Convento de São Pedro do Sul é 
antecedido por ampla escadório de cantaria, com pequeno adro em lajeado e 
guardas balaustradas, na base da qual surge um cruzeiro sobre plataforma 
circular, onde assenta alto plinto paralelepipédico, coluna toscana e a cruz de 
hastes florenciadas (Fig. 703). Foi elaborado a partir de um contrato datado de 21 
de Agosto de 1778, através do síndico da Comunidade, o reverendo Francisco 
Xavier Cardoso, abade da Igreja de São João de Pindô, com Manuel António, 
mestre pedreiro, da freguesia de Fataunços. A obra consistiu na construção da 
escadaria conforme uma planta que lhe foi mostrada e de idealizador 
desconhecido, importando tudo na quantia de 250$000, obrigando-se o mestre 
a partir a pedra à sua custa (Doc. 198). 
O Convento de Mosteiró é, também, antecedido por uma escadaria, que leva 
a um terreiro murado, em rampa, ficando um cruzeiro no exterior, fronteiro à 
entrada no recinto, resultante das obras realizadas pela Confraria de Nossa 
Senhora de Mosteiró, em 1980, a qual foi a responsável pela colocação de uma 
guarda junto ao cruzeiro, evitando que os mais incautos caíssem na ravina que 
se sucede à via pública. 
O terreiro de Ponte de Lima tem acesso por uma ampla escadaria, flanqueada 
por um jardim (Fig. 334), plantado recentemente pela Câmara Municipal, que 
acede ao templo, tendo, no lado esquerdo, a Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco, construída no século XVIII, separadas por um muro divisório, 
ampliado em altura em 1820-1821, pela quantia de 8$350 (Doc. 75). O adro da 
igreja foi lajeado em 1770, importando, apenas em mão-de-obra, em 3$750 
(Doc. 75) e pintado em 1778-1779, custando 2$745 (Doc. 75).  
A via ascendente mais penosa era a de São Francisco de Viana, composta 
por uma ampla ladeira, pavimentada com largas lajes de granito, por ordem de 
frei Gonçalo de Chaves, eleito guardião em 159619 (Doc. 101), encerrada por um 
                                                
19Segundo os Livros de Receita e Despesa da Câmara Municipal de Viana do Castelo, teria sido a 
edilidade a pagar a calçada de acesso ao eremitério, em 1594 (Cfr. MOREIRA, 1986, p. 231). 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 138 

portão, de que restam parcos vestígios (Fig. 428); sensivelmente a meio da 
calçada, surge um cruzeiro, assente em plataforma de quatro degraus 
quadrangulares e num dado, os quais sustentam uma coluna cilíndrica, com o 
símbolo da Ordem, e encimado por cruz latina (Fig. 429). Junto a este, existia um 
terreiro, “(...) donde se vê grande parte da Villa, e do mar, com cuja vista se 
recreão os romeiros.” (Doc. 101). No topo da ladeira20, encontra-se um arco de 
volta perfeita que remata em cornija e é flanqueado por duas possantes 
colunas (Fig. 430), encimado por três imagens, a central representando São 
Francisco, sobre plinto galbado (Fig. 432), flanqueado pelas de Santo António e 
São Pedro de Alcântara, ambas sobre dados almofadados (Figs. 431 e 433), para 
os quais se adquiriram, em 1833, coroas de folha, por $880 (Doc. 97), 
desaparecidas, mas existindo vestígios da tarracha na imagem de São 
Francisco (Fig. 432). As esculturas são desiguais, a de São Francisco bastante 
estática e talvez mais antiga, sendo as laterais, de menores dimensões, 
esteticamente mais evoluídas, com alguma preocupação de tratamento 
volumétrico e de vestes, revelando a sua origem no século XVIII (Figs. 431 a 433).  
Este arco acede a um amplo terreiro21 que liga à portaria e à igreja. 
Ao contrário dos anteriores, Orgens tinha um percurso descendente, com 
acesso por um arco de volta perfeita, rematado por pináculos, sobrepujado, ao 
centro, por um nicho assente e rematado por cornija, com plinto galbado e cruz 
latina; no seu interior, protegido por uma rede, a imagem de São Francisco a 
receber os estigmas, executada em terracota pintada, (Fig. 609), sendo o 
conjunto construído, provavelmente, no século XVIII. Segue-se uma calçada 
descendente, com muros laterais, que conduzem a um patamar onde se ergue 
o cruzeiro conventual (Fig. 610), a assinalar a entrada no terreiro, que se efectua 
por escadaria. A calçada não terá mudado a sua estrutura desde o século 
XVIII, pois o que observamos actualmente é o que nos descreve o Cronista da 
Província (Doc. 192). 
 
Alguns conventos tinham acessos planos e menos aparatosos, como o de 
Pinhel, localizado numa zona afastada e elevada da povoação, forma um 
espaço amplo e plano, marcado por um cruzeiro assente numa plataforma 
circular de cinco degraus, onde surge um plinto campaniforme, do qual evolui 
um fuste liso, com anel e tabuleiro, que sustenta uma cruz latina, com as 
hastes floreadas (Fig. 664). Melgaço tem uma entrada pouco imponente, pela 
passagem fronteira da via pública, da qual se separa por um muro e por um 

                                                
20Relativamente à ladeira, bastante larga, surgiu um problema em 1818, com o síndico do Convento, 
Capitão João Barbosa de Guimarães, proprietário de terras à volta da mesma, que pretendia alargar as 
suas propriedades à custa do terreno da ladeira, para o que já havia comprado pedra para a feitura de 
novos muros (Doc. 102), cujo pleito deve ter sido acatado pelo referido síndico, pois não se acharam outras 
referências a este assunto. Os problemas com terrenos anexos às cercas do Convento eram comuns, 
como se depreende com o existente entre os frades do Convento de Santo António de Viana do Castelo 
com Filipe Pereira, em 1638, relativo a uma terra de vinha anexa à devesa, onde mandou construir um 
muro com portais, que davam para a porta da igreja e portaria do convento, que os frades pediam para 
embargar, o que viria a ser concretizado (Doc. 132). 
21Na documentação, é possível verificar que o terreiro sofreu obras de remodelação em 1829, por $440, 
altura em que se consertaram, também as grades da porta, importando em 1$340 (Doc. 97). 
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pequeno terreiro, sendo o menos aparatoso de todos os que integraram a 
Província da Conceição (Fig. 148), mas que seria, certamente, diferente antes da 
feitura da nova via pública. 
O acesso ao Convento de Vila Real processava-se por dois arcos de volta 
perfeita, rematados por cornija e pináculos, que centravam uma tabela vertical, 
flanqueada por aletas, contendo dois nichos de volta perfeita, onde se 
implantava imaginária em cantaria, representando São Domingos e São 
Francisco, tendo, no meio, as armas seráficas (Fig. 846), semelhantes à estrutura 
existente no de Santo António dos Olivais, em Coimbra, esta composta por três 
arcos (Fig. 941). O de Vila Real foi executado, em 1743, por José Pereira Braga, 
pedreiro natural de Braga, pela quantia de 150$000 (ALVES, 1981, p. 5). Davam 
acesso a uma ala larga, flanqueada por muros, o do lado esquerdo constituindo 
o muro da cerca e integrando a Capela de Santo António da Carreira, tendo o 
oposto sido construído pela Câmara de Vila Real, no século XVIII (Doc. 237). No 
início do caminho surgia um cruzeiro de pedra, a que se seguia uma escada do 
mesmo material, que ligava ao terreiro, bastante largo e espaçoso (Doc. 237). 
Com ligação por um arco, temos, também o Convento de Lamego, junto ao 
qual ficava um oratório dedicado ao Senhor dos Passos.  
O acesso ao Convento de Santo António de Viana era feito por um terreiro 
fechado, mandado executar pelo guardião frei André de Jesus Maria22, em 
1755, com dois níveis e escadas de acesso, flanqueado por uma alameda de 
plátanos (Doc. 149), cortados após 1834 (AHMV, GUERRA, cod. 29). O espaço de 
acesso foi lajeado em 1779, por 90$695 (Doc. 118) e fechado por um alto muro 
(Fig. 447), rasgado por portal de verga recta e encimado por um nicho com a 
figura de São Pedro de Alcântara, com cerca de 55 cm, possuindo um segundo 
nicho no interior, mas vazio no século XIX (AHMV, GUERRA, cod. 29), não se 
conhecendo o orago da imagem que albergaria.  
O Convento da Ínsua possuía um arco de volta perfeita rasgado no muro que 
cercava o seu perímetro, encimado por um nicho em abóbada de concha, 
rematado por volutas, actualmente vazio, mas que conteria uma imagem (Fig. 
93), de inovação desconhecida. 
Alguns terreiros encontravam-se preenchidos por capelas, nichos ou fontes. 
Do conjunto desaparecido de Vila Real, subsiste a Capela de Santo António da 
Carreira, no topo da Avenida que se construiu fronteira ao Convento, a qual 
teve origem na forte devoção em torno de uma imagem de Santo António, 
colocada num nicho no muro do terreiro, feito por frei Manuel de São Paulo23, 
em 1727; perante o espírito devocional da população de Vila Real, frei Silvestre 
de São Bernardino (?-1738), em 1732, pensou ser justificável a construção de 
uma pequena capela, a qual tinha, no interior, “(...) uma coluna dourada com 7 
a 8 palmos, para o santo (...)”, e onde surgiam muitos ex-votos (JOSÉ, vol. II, 1760, 

                                                
22Pregador e definidor, guardião de Santo António de Viana; faleceu no Convento de Arcos de Valdevez 
em 2 de Março de 1788 (ARAÚJO, 1996, p. 32). 
23Missionário apostólico, definidor, pregador, vigário provincial, natural de São Miguel do Outeiro, sendo 
secretário da Província, comissário dos Terceiros de Lamego, guardião de Lamego, Ponte de Lima e Vila 
Real (1727), falecendo em Viseu, a 25 de Janeiro de 1751 (ARAÚJO, 1996, p. 189). 
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p. 382). A Capela é quadrangular, com cobertura em domo, rebocada e pintada 
de branco, com a fachada rasgada por portal em arco de volta perfeita, 
encerrado por grade de ferro pintada de verde (Figs. 857 e 859), com o interior 
coberto por cúpula, assente em pendentes, possuindo um altar em talha 
lacada, dourada e policroma, decorado com elementos florais nos ângulos, 
surgindo, na parede testeira, uma pilastra, ornada por elementos vegetais, que 
suporta um nicho em abóbada de concha, rematado por cornija e ornato 
recortado com roseta central, envolvida por folhagens e volutas (Fig. 858). A 
imagem aparenta ser do século XVIII, tendo o Menino em pé, sobre o livro 
fechado, e uma enorme cruz de madeira na mão direita, ambas as figuras com 
resplendores (Fig. 858). Foi agraciada, em 11 de Abril de 1747, com um 
Crucificado, doado por António Botelho Pimentel, composto por Cristo em 
marfim e cruz de ébano e jacarandá, com resplendor de ouro, que incluía uma 
pedra de diamante, a qual ficaria à guarda dos frades e só seria colocada na 
imagem em dias de festividades especiais (Doc. 236), desconhecendo-se se 
permanece na colecção da Diocese de Vila Real ou na da Ordem Terceira de 
São Francisco. 
A Capela do adro de Lamego foi mandada construir, no local, pela Irmandade 
do Senhor dos Passos, após pedido de autorização redigido pelo respectivo 
provedor Pedro de Távora e Sampaio, por carta de 22 de Outubro de 1739 (Doc. 
175), sendo o único Convento que não possui este oratório fronteiro à portaria, 
ficando situado entre o arco de acesso ao adro e uma fonte de água, doada 
pela comunidade à Cidade (Doc. 175), de que existem alguns vestígios, no lado 
esquerdo (Fig. 606). 
No de Ponte de Lima, implantava-se a Capela de Nossa Senhora da Graça, 
fundada em 1520, com inscrição gótica e as armas do fundador, um escrivão 
da vila, tendo sido desactivada em 170824 por ordem de frei António do 
Sacramento25, colocando-se no local o Senhor dos Passos, tendo sido 
demolida, definitivamente, em 1744, para colocar, no local, a portaria e a 
sineira (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 70-73). A imagem da Senhora da Graça foi transferida 
para uma ermida existente no alto da cerca (PASSOS, 1932, pp. 636-637). Antes da 
construção da Igreja dos Terceiros, existia, no local, uma Capela, dedicada a 
Nossa Senhora da Misericórdia, referida, pela última vez, em 1701 (JOSÉ, vol. II, 
1760, p. 69), desconhecendo-se pormenores sobre a sua fundação. Foi nesta 
capela que a Ordem Terceira se instalou, em 1670, proveniente de local incerto 
no interior do templo Capucho, onde colocou a sua estrutura retabular, abrindo, 
para o efeito, um nicho. Percebemos pelo seu Inventário de 1683, que, de 
imediato, o espaço ficou proliferado de imagens, surgindo as de São Francisco 
e Cristo, com resplendor de nuvens e serafins, São Roque com um Crucificado, 
Nossa Senhora da Conceição com resplendor e manto de tafetá azul, Santa 
                                                
24Segundo tradição local, quando o escrivão foi sepultado no século XVI, o diabo terá batido à porta do 
convento, levando com ele o cadáver, tendo-se, desde essa data, abandonado o culto da capela, 
considerando-a profanada (BERTIANDOS, 1993, pp. 22-26). 
25Leitor e custódio, natural da Correlhã, Ponte de Lima, tendo sido guardião deste Convento e do de 
Santo António de Viana (1758), falecendo em Monção a 31 de Agosto de 1773, onde fora a banhos 
(ARAÚJO, 1996, p. 49). 
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Rosa de Viterbo com o Menino e um arco de flores de seda, Santa Bona, Santa 
Isabel da Hungria com uma cruz na mão, Santa Isabel de Portugal com um 
bordão, São Luís, Rei de França com um ceptro e uma coroa de espinhos, 
surgindo, ainda, todos com uma cruz por atributo, Santo Elesiário, São Ivo, 
Santa Margarida de Cortona e São Francisco. Tinham, ainda, um pendão de 
seda, uma cruz das procissões, um cálice de prata dourada e a sua patena, 
guardados num caixão, quatro castiçais de madeira, um bufete, dois bancos, 
uma cadeira e uma escrivaninha de pau-preto, surgindo, na Casa do 
Despacho, construída entre 1683 e 1691, as imagens de São Francisco e São 
Ivo, num pequeno oratório (Doc. 84). 
A construção da Igreja dos Terceiros em 1752 (PASSOS, 1932, nota 4), viria a 
afectar o arranjo do terreiro de acesso ao Convento, protegido por duas 
grandes árvores, deitadas abaixo, com receio que as suas raízes afectassem 
as novas construções da Ordem (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 6), e a deslocação da fonte 
pública para o paredão do adro (MORAIS, 1981, p. 139). Esta, denominada como 
Fonte do Terreiro26 e situada no lado esquerdo do muro de suporte do terreno, 
é composta, actualmente, por uma taça, sustentada por mísula, para onde jorra 
uma bica em forma de florão, que substitui a fonte, com um enorme tanque, 
ainda no local em 1975 (Fig. 382). 
No terreiro de São Francisco de Viana situam-se três capelas (Fig. 434), as do 
lado esquerdo particulares. A primeira, dedicada a Santa Maria Madalena, 
encontra-se em razoável estado de conservação, sendo de pequenas 
dimensões, de planta longitudinal simples, com cobertura a duas águas, tendo 
a fachada principal rematada em empena com friso e cruz no vértice, rasgada 
por portal em arco de volta perfeita, assente em pilastras toscanas, com acesso 
por um degrau (Fig. 435). No interior, tem cobertura em abobadilha de tijolo, 
parcialmente inexistente, possuindo uma lapa fingida, onde se encontra uma 
plataforma paralelepipédica, na qual se integraria a figura deitada de Santa 
Maria Madalena, descrita por Flávio Gonçalves (1929-1987) como estando “(...) 
desnuda, de longa cabeleira a cobrir-lhe parte dos seios, a caveira e o vaso de 
perfumes junto de si” (GONÇALVES, 1990, p. 140), a observar um Crucificado de 
pedra, que se mantém no local (Fig. 437); sobre o conjunto, um nicho em 
abóbada de concha, assente em cornija estriada (Fig. 436), onde se encontraria a 
imagem da Virgem, a que era dedicada inicialmente a Capela (Doc. 101), fundada 
como refere uma inscrição, já bastante delida, existente numa cartela sobre a 
porta: “FRANCISCO DE ABREU PEREIRA CIRNE SENHOR DE LINDOZO A 
MANDOV”27 (FERNANDES, 1990 e Fig. 435). A remoção da imagem da Virgem e a 
colocação da de Santa Maria Madalena, transportada da Capela da cerca a ela 
dedicada, terá ocorrido, certamente, antes da extinção das Ordens Religiosas e 
para facilitar um culto que se tornara crescente. 
A Capela imediata, actualmente arruinada, era dedicada a São Pedro de 
Alcântara e terá sido fundada por António Pereira da Cunha, como refere uma 

                                                
26A fonte foi consertada em 1774-1775, pela quantia de $955 (Doc. 75). 
27Contudo, não foi possível encontrar o senhor do Lindoso com aquele nome, sendo mais viável que o 
fundador tenha sido Diogo de Sousa Cirne de Távora ou Martim de Távora de Noronha e Sousa Cirne. 
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inscrição ainda existente sobre o portal da mesma, mas bastante delida 
(FERNANDES, 1990). 
No lado direito, uma Capela em relativo bom estado de conservação, 
actualmente sem culto, e que foi dedicada ao Senhor da Prisão. É de pequenas 
dimensões, de planta longitudinal e cobertura a duas águas, com a fachada 
principal rematada em empena com cornija, flanqueada por cunhais em forma 
de pilastras toscanas, com acesso por ampla porta de verga recta e moldura 
saliente em cantaria de granito (Fig. 438), a qual tinha, no interior, a imagem de 
Cristo atado à coluna (Doc. 101 e Fig. 439). 
No centro do terreiro existia um cruzeiro (Fig. 392), de que resta apenas a 
plataforma rectangular de três degraus (Fig. 391) e que se encontra classificado 
como Imóvel de Interesse Público, desde 195028. Em 1979, a queda de um 
eucalipto por acção de uma tempestade, provocou a sua quebra, tendo 
desaparecido, quase de imediato, os fragmentos do fuste e da cruz (Doc. 112), 
que, em Fevereiro de 1980, apesar dos esforços de instituições locais e do 
Grupo de Amadores de Arqueologia de Viana do Castelo, ainda não tinham 
aparecido (Doc. 113). 
O Instituto Português do Património Cultural, em 1984, acolhe positivamente a 
proposta para a reconstrução do cruzeiro, apresentada pela DGEMN (Doc. 114), a 
qual elaborou um desenho, apreciado pela primeira instituição, que emitiu um 
parecer em 15 de Fevereiro de 1985, concordando com a construção, mas, 
alegando que, não existindo qualquer registo visual do primitivo cruzeiro, se 
deveria reconstruir com materiais distintos do original, para marcar “(...) a 
diferenciação entre os elementos primitivos e a intervenção actual (...)”; não 
concordava, ainda, com o remate esférico, pelo que recomendava a revisão do 
projecto (Doc. 116). Contudo, a reconstituição do cruzeiro não viria a ser 
efectuada, acentuando o carácter degradado do terreiro, apesar de um último 
esforço da DGEMN, em 17 de Maio de 1991, alegando que o desenho que 
efectuara em 1985 estava correcto, pois no arquivo da instituição existia uma 
fotografia que revelava como era o seu aspecto primitivo (Doc. 117) 
O mais imponente, era o terreiro da Casa-mãe, dividido em patamares, 
surgindo, num deles, um chafariz octogonal, mandado fazer pelo conde do 
Prado e segundo marquês de Minas, D. António Luís de Sousa (1644-1721), 
em 1666 (AHMV, GUERRA, cod. 29) e integrado na estrutura fechada do terreiro. 
Ainda no primeiro, existia, no lado direito, um segundo chafariz, composto por 
um tanque, encimado por um nicho com a imagem de Santo António. Este 
servia de abastecimento à população, uma vez que os frades tinham muita 
água e “(...) construíram dentro no terreiro fronteiro à igreja, em nível um pouco 
inferior ao piso desta, uma bica de onde a facultavam aos habitantes da área, 
com bom tanque de pedra, protegido por um pequeno alpendre assente em 

                                                
28Os primeiros esforços para o classificar, datam de 1949, altura em que a Direcção-Geral do Ensino 
Superior e das Belas-Artes pretendia conhecer o nome do proprietário do mesmo, sendo informado pela 
Direcção-Geral da Fazenda Pública, por carta de 30 de Julho de 1949, que o proprietário era Rui 
Meneses de Castro Feijó (Doc. 105), o qual envia uma carta datada de 23 de Janeiro de 1950, alegando 
que não se opunha a que o cruzeiro fosse classificado (Doc. 106). 
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quatro colunelos, e encimado por um nicho”, que esteve sem imagem mais de 
40 anos (VASCONCELOS, 1982, p. 104). A escultura colocada no local foi trazida de 
Ponte de Lima após 1744, altura em que foi apeada para se reformar a fachada 
daquele Convento (VASCONCELOS, 1982, p. 101), revelando que talvez tenha sido 
executada nos séculos XVI ou XVII. 
Este espaço foi alterado em 9 de Maio de 1811, com o consentimento dos 
frades, tendo sido executado um Passeio Público, com a introdução de várias 
árvores (DGA/TT: OFM, Convento de Santo António de Viana do Castelo, mç. 1. Inédito. Fig. 446), 
mas que não alteraria a disposição dos chafarizes. O desmembramento do 
terreiro, para a passagem da via-férrea, ocasionou fortes protestos por parte da 
população, que perderia o chafariz, ainda com um papel importante no 
abastecimento de água à localidade; a situação foi solucionada pelo 
governador civil, Tomás de Aquino Martins da Cruz (1847-1848), que propôs a 
sua colocação adossada a um dos muros da sua habitação, alimentado com a 
água da Quinta; contudo, com o alargamento da via pública, o muro sofreu um 
corte, tendo desaparecido o chafariz, mantendo-se o nicho embutido num muro 
gaveto da Avenida Rocha Paris com a Rua Emídio Navarro29. É composto por 
uma moldura de duas pilastras toscanas, que sustentam um frontão 
semicircular, que envolve um nicho, em arco de volta perfeita, sustentado por 
duas pilastras, também toscanas, mas de fustes almofadados, protegido por 
uma grade, no interior do qual surge a imagem de Santo António, com o 
Menino no braço esquerdo (Figs. 535 e 536). 
Destes elementos que constituíam o terreiro do Convento, resta um pequeno 
adro murado e aplanado no século XX, obra executada em 1954-1955 (Docs. 161 
e 162), o qual serve, actualmente, de parque de estacionamento para os 
funcionários que trabalham no Centro Paroquial e para os membros da Ordem 
Terceira de São Francisco, conformado pela igreja, cemitério e construções 
anexas desta Congregação. 
No terreiro de Melgaço, em frente à porta de acesso, existia um nicho em 
pedra com uma imagem de Nossa Senhora das Dores, tendo como atributo 
uma espada cravada no peito (Doc. 58), de feitura tardo-setecentista e 
actualmente arrecadada no interior do templo (Fig. 164). 
 
Os conventos mais antigos nasceram, invariavelmente, junto a uma capela de 
orago semelhante ou distinto, fundamentando a sacralidade do espaço, tendo 
por base o facto de o próprio São Francisco de Assis ter instituído a sua 
primeira comunidade junto a uma ermida dedicada a Nossa Senhora dos 
Anjos. Este ideal encontra-se patente na Crónica, relativo ao Convento de 
Mosteiró, mas extensível aos demais, revelando ser importante a fundação 
junto a uma ermida, tal como o “(...) Serafim humano o fez na Sagrada Ermida 
da Porciuncula, em que deo feliz principio à sua Ordem.” (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 291). 
Algumas foram absorvidas pelos templos, outras mantiveram-se intactas. 

                                                
29No nicho foi colocada uma caixa de esmolas, devido ao culto que entretanto o Santo granjeara, sendo o 
dinheiro canalizado para manter uma lâmpada sempre acesa, mantida por D. Ema Araújo (ALPUIM, 1983, 
p. 228); actualmente, o dinheiro é dividido pelas duas paróquias da cidade. 
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Assim, Mosteiró, nasceu nas imediações da Ermida de Santa Maria, que viria a 
ser desmantelada, mas que se manteve durante alguns anos no interior da 
cerca, o mesmo sucedendo com o Convento da Ínsua, situado junto à Ermida 
de Nossa Senhora de Carmes, que corresponderia, segundo o Cronista, à 
actual Capela de Santa Maria Madalena (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 412). O de Orgens 
surgiu na proximidade da Capela de São Domingos, que se mantém no interior 
da antiga cerca, e o de Ponte de Lima, nas imediações da Capela de Nossa 
Senhora da Misericórdia, que viria a ser ocupada pela Ordem Terceira de São 
Francisco e transformada na sua actual igreja. O único Convento medieval que 
não correspondeu a esta exigência foi o de São Francisco de Viana, que se 
implantou em local inóspito e virgem.  
Alguns dos imóveis construídos ao longo do século XVII deram continuidade a 
este ideal, como o de Santo António de Viana, fundado junto à Ermida de 
Santo António, e o de São Bento de Arcos de Valdevez junto a uma Capela 
com o mesmo orago. Os edifícios do século XVIII, já criados no âmbito da nova 
Província da Conceição, também o fizeram, destacando-se os casos de Pinhel, 
criado junto a uma Capela dedicada a Santo António (Doc. 195), o da Fraga, que 
teve origem junto a uma Capela dedicada ao Santo Cristo, que viria a ser 
integrado na igreja30. 
A ideia de erigir casas à imagem das primeiras comunidades franciscanas, 
fundamentando, aos olhos das populações locais, a aproximação à pureza 
regral e a São Francisco, funcionou durante a Idade Média, entre os 
Observantes, tornando-se pontual em períodos posteriores. 
 
Relativamente à ORIENTAÇÃO dos conjuntos, podemos considerar apenas 
uma época que desenvolveu uma tipologia uniforme, correspondente ao 
período medieval, altura em que, canonicamente, as igrejas tinham que ser 
orientadas, ou seja, possuírem a capela-mor virada para Nascente. Assim, os 
edifícios construídos neste período [Mosteiró (Fig. 269), Ínsua (Fig. 56), São 
Francisco de Viana (Fig. 388), Orgens (Fig. 607), Lamego (Fig. 565) e Ponte de Lima31 
(Fig. 328)] encontravam-se orientados, por vezes com uma ligeira rotação, que os 
virava de Sudeste para Noroeste. 
Os conventos construídos ao longo do século XVII pela Província de Santo 
António, acusam disposições distintas, surgindo imóveis virados de Sudeste 
para Nordeste ou, formando uma ligeira rotação, de Sul para Norte, ou de 
Sudoeste para Nordeste, como era o caso dos desaparecidos Conventos de 
Moncorvo, Vila Real e Viseu, surgindo, também, em Caminha (Fig. 115) e Serém 
(Fig. 748), denotando que se privilegiava a fachada principal virada a Norte, 
permitindo a entrada do vento que soprava deste quadrante, que, segundo se 
acreditava na época (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 308-309), permitia uma maior salubridade 
da zona dos dormitórios. Contudo, houve casos dissonantes, como o de Viana 

                                                
30O Convento de Melgaço foi construído junto à Capela de Nossa Senhora da Pastoriza, por 
necessidades de implantação num terreno doado, mas com a qual nunca teve qualquer relação espiritual. 
31Os Conventos de Orgens e de Lamego sofreram uma reforma setecentista, sofrendo uma rotação de 
180º, perdendo a antiga orientação medieval. 
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do Castelo, virado de Nordeste para Sudoeste (Fig. 444) e o de Arcos de 
Valdevez, de Oeste para Este (Fig. 2). 
Os conventos construídos no âmbito da Província da Conceição seguiram, 
inicialmente esta variante, com a implantação de Sul ou de Sudeste para 
Norte/Nordeste, como em Vila Cova (Fig. 794), Melgaço (Fig. 144) ou Monção (Fig. 
209), passando a assumir uma orientação inversa nos edifícios construídos mais 
tardiamente, como Pinhel (Fig. 661), São Pedro do Sul (Fig. 698) e Fraga (Fig. 537). 
A orientação não era, pois, a partir do período medieval, um elemento 
importante e uniforme, sendo necessário, por vezes, a adaptação ao terreno, 
privilegiar o acesso ascendente ao templo e virar a zona regral para os cursos 
de água ou vales, permitindo aos frades usufruir do deleite da paisagem 
envolvente, lembrando-lhes a necessidade de observar e agradecer a beleza 
natural, uma das vias espirituais de Francisco de Assis. 
 
A LOCALIZAÇÃO da zona regral relativamente à igreja foi, durante a vigência 
da Província de Santo António, indiferente, surgindo no lado esquerdo ou 
direito em igual proporção, havendo, contudo, esquemas preferenciais na Idade 
Média, altura em que foi introduzida no lado esquerdo da igreja, virados a Sul e 
evitando o lado Norte, conotado com a zona infernal, e, após 1705, com a 
Província da Conceição a impor a localização da zona regral no lado direito. 
Neste último período, verificam-se, apenas, as excepções do Convento de 
Santo Cristo da Fraga, o qual teve que integrar no novo templo uma capela 
pré-existente, e a do Colégio de Coimbra, que optou por esta orientação por 
razões de adaptabilidade ao abrupto desnível do terreno. 
 
 
3.2. A TIPOLOGIA ARQUITECTÓNICA DOS TEMPLOS 
 
 
A PLANIMETRIA E VOLUMETRIA dos templos é bastante semelhante, de 
plantas longitudinais compostas por nave e capela-mor mais estreita e baixa, 
antecedida por um falso transepto, onde se rasgam dois amplos vãos, 
correspondentes à porta de acesso à zona de clausura e a uma capela, que 
pode ser mais ou menos profunda, podendo surgir adossada [Arcos de 
Valdevez (Fig. 3), Mosteiró (Fig. 271), Pinhel (Fig. 663), Viseu (Fig. 868) e o Colégio de 
Coimbra (Fig. 881)] ou, preferencialmente, embutida na espessura do muro, 
normalmente sem impacto exterior [Melgaço (Fig. 147), Monção (Fig. 213), Orgens 
(Fig. 608), São Pedro do Sul (Fig. 702), Serém (Fig. 749) e Vila Cova de Alva (Fig. 798)]. 
Outros apresentam uma estrutura semelhante, mas com maior número de 
capelas, como é o caso de São Francisco de Lamego (Fig. 567), Vila Real (Fig. 
849), São Francisco de Moncorvo (Fig. 791), Santo António de Ponte de Lima (Fig. 
333) e Santo Cristo da Fraga (Fig. 538), todos com três capelas laterais, salientes, 
o de Ponte de Lima, com uma delas seccionada em duas em período posterior. 
Em São Francisco de Viana (Fig. 393), surgem quatro capelas laterais 
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confrontantes, duas delas transformadas, no século XVIII, em colaterais, com 
os retábulos dispostos em ângulo. 
Os cinco primeiros conventos construídos no período medieval ou tardo-
medievo, apresentam este esquema típico da época, correspondente à 
demanda de capelas adossados para enterramento, que, por razões teológicas 
(Concílio de Trento) e espirituais da Ordem Franciscana (ideais de simplicidade 
e pobreza), tenderam a desaparecer, dando lugar a sepulturas térreas, não 
sendo comum nos mais recentes, constituindo o Convento da Fraga, a grande 
excepção, optando por este esquema de capelas laterais por razões 
desconhecidas. 
A tipologia simplificada do templo, reduzida ao mínimo, constituindo uma igreja-
caixa, característica do Estilo Chão32 e da arquitectura portuguesa dos séculos 
XVII e XVIII, correspondia à simplicidade que as Províncias Capuchas 
demandavam, conseguindo-se adaptar às suas necessidades e ideais de 
pobreza e despojamento. Pensamos que esta opção foi feita conscientemente, 
pois existem templos com planimetrias distintas, visíveis em Santo António de 
Viana e em Caminha, mais próximas do exemplo da casa-mãe da Província de 
Santo António, o Convento de Santo António da Cidade de Lisboa (Fig. 921), e de 
alguns modelos das Províncias Capuchas espanholas, como é o caso do 
Convento de São Francisco de Guadalajara33 (Fig. 920). Revelam soluções mais 
eruditas, de influência maneirista, divulgadas pela tratadística italiana e que o 
Concílio de Trento viria a adoptar, tomando como modelo a Igreja do Gesù em 
Roma, optando pela implantação de capelas laterais intercomunicantes, 
contudo apenas aplicada a um dos lados do templo, o do Evangelho, não tendo 
repercussão no lado virado à clausura, surgindo, no caso de Caminha, duas 
capelas (Fig. 120) e no de Viana, quatro (Fig. 455). Tratar-se-ia de uma solução que 
a Província de Santo António pretendia alargar a todos os edifícios que 
construiu de raiz, e que a Província que lhe sucedeu, num assumo dos ideais 
franciscanos, optaria por edifícios mais simplificados e funcionais, regressando 
às tendências do Estilo Chão, não alterando os que seguiam aquela linha, por 
razões eminentemente práticas, pois as capelas, maioritariamente particulares, 
tinham, como já abordámos, obrigações instituídas ou irmandades instaladas 
que impediam a sua demolição. 
O esquema sugerido pela Província da Arrábida nos seus Estatutos, com a 
existência de apenas três capelas, a mor e as duas colaterais, não teve, 
portanto, impacto nestas Províncias de Santo António e da Conceição, salvo no 
Convento da Ínsua, de reduzidas dimensões e sem hipótese de ampliação, 
tendo maior influência nas da Piedade e da Soledade, visíveis nos seus 
Conventos de São Francisco de Chaves (Fig. 943), Bom Jesus da Franqueira (Fig. 

                                                
32Sobre o assunto ler a obra fundamental de KUBLER, George, A Arquitectura Portuguesa Chã – entre as 
especiarias e os diamantes (1521-1706), 2.ª ed., s.l., Nova Vega, Lda., 2005. 
33Esta casa espanhola é a que se aproxima de forma mais evidente dos modelos portugueses, pois, 
normalmente, constituem estruturas de menores dimensões e mais simplificadas, num claro seguimento 
das tendências da Província da Arrábida e das teorias espirituais de São Pedro de Alcântara, que tiveram 
enorme impacto em Espanha. 
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945), Santo António dos Olivais (Fig. 946) e Nossa Senhora da Caridade do 
Sardoal (Fig. 948). 
 
Contudo, alguns Conventos não apresentavam a regularidade ideal para os 
Capuchos, formando um rectângulo perfeito, como os de Vila Cova de Alva, 
Pinhel e Mosteiró, que optavam por colocar os complexos agrícolas numa ala 
separada por um arco que constituía, normalmente a porta carral. O primeiro foi 
profundamente alterado pelos sucessivos proprietários, dando origem, no final 
do século XIX, especialmente pela acção de Alexandre Cupertino Castelo 
Branco, a um edifício de gosto Revivalista Neomedieval, com falsas guaritas 
nos ângulos, criando miradouros sobre o vale (Figs. 795, 796, 797 e 830), sendo difícil 
reconstituir as suas funções primitivas. Os dois últimos encontram-se 
profundamente arruinados. Por estas razões, não é possível definir o real papel 
destes anexos na vida das comunidades fradescas. 
Também as Casas de Santo António de Viana, São Francisco de Moncorvo, 
São Francisco de Vila Real, Santo António de Viseu e Santo António de Ponte 
de Lima apresentavam corpos adossados que feriam este ideal de 
regularidade. 
O Convento de Moncorvo prolongava uma das alas claustrais, para dar lugar a 
uma nova enfermaria, construída em 1729 (Doc. 214 e Fig. 793); o mesmo sucedeu 
a Santo António de Viana, actualmente composto pelo corpo principal, a que se 
adossa perpendicularmente, a Nordeste, outro corpo com a mesma forma, o 
primeiro evoluindo em três pisos e o segundo em dois (Fig. 450). O imóvel de 
Viseu que, pela sua importância estratégica, sempre rivalizou com o de Viana 
do Castelo, tinha, como aquele, três pisos (Figs. 449, 520 e 860), tendo, junto ao 
acesso ao mesmo, um corpo onde se situava uma capela, num esquema 
semelhante ao de Vila Real, mas de maiores dimensões (Figs. 864 e 866), talvez 
correspondente ao espaço do Noviciado. O mesmo sucedia em Ponte de Lima, 
onde o corpo do Noviciado surgia adossado a um ângulo da fachada posterior 
(Fig. 330). 
Também em Vila Real a zona conventual prolongava duas das sua alas para 
Sudeste e para Sudoeste (Figs. 838 e 839), havendo documentação iconográfica 
do período da presença militar, no século XX, mas mostrando-nos um edifício 
já bastante alterado, onde é difícil reconhecer as primitivas dependências 
fradescas. 
 
Os edifícios medievos, como Mosteiró, Ínsua e São Francisco de Viana, apesar 
das sucessivas remodelações sofridas não conseguiram assumir a 
regularidade desejada pelas Províncias Capuchas. O primeiro forma um 
rectângulo irregular, pela necessidade de adaptação de um espaço medieval, 
criando-se, na ala Nordeste, um ligeiro ângulo obtuso relativamente às demais 
(Fig. 270). A Ínsua apresenta uma irregularidade extrema (Figs. 55, 56 e 57), 
condicionada pelo Forte que a envolveu, o mesmo acontecendo com a Casa de 
Viana, que necessitava de se adaptar a um declive abrupto do terreno, não 
permitindo maior expansão e resultando num edifício de planta rectangular 
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irregular (Fig. 389). Estas casas mais antigas tinham tendência para possuir 
capelas profundas, mantendo as características medievais, como em Vila Real 
(Fig. 849) e Moncorvo, esta ampliada em altura, num total de oito palmos (Doc. 214 
e Fig. 791) 
O Colégio de Coimbra formava um conjunto composto por igreja, com a zona 
colegial e regral desenvolvida no lado esquerdo, evoluindo em vários andares, 
adaptando-se ao desnível do terreno, condicionando a sua regularidade. Em 
fotografias antigas da cidade, vemos o edifício a evoluir em três e quatro 
andares, adaptando-se a esse declive, formado por vários corpos escalonados, 
um deles de maiores dimensões, o principal, e que contornaria o claustro (Figs. 
877 a 879). O templo, o que resta mais íntegro do conjunto, possui capela-mor, 
mais estreita e baixa, onde se verifica um ressalto para colocação do acesso à 
tribuna do retábulo-mor (Fig. 883). 
 
As FACHADAS, maioritariamente despojadas, recebiam um tratamento mais 
cuidado na principal, onde dominam cunhais e modinaturas de cantaria 
almofadada ou silharia fendida (Figs. 4, 60, 148, 214, 272, 334, 568, 611, 664, 703, 750, 800, 
882), de cunho maneirista e clássico, dando um ar rusticado, “(…) toscos, e 
brutos, que (…) tanto (…) enobrecem, e fazem formosos, e agradaveis todos 
os nossos edificios (Doc. 146), não tendo sido aplicados, apenas em Sátão (Fig. 
539) e na reforma tardo-setecentista que a fachada de Santo António de Viana 
do Castelo (Fig. 456) viria a sofrer, revelando que esta tendência de identificar o 
tosco e o não afeiçoado com as máximas Capuchas, se começava a tornar 
ultrapassado, especialmente nos edifícios da Conceição, continuando a ser 
uma constante nos templos da Província de Santo António (Figs. 923, 926, 927)  e 
nos da Arrábida (Figs. 955 e 956), as únicas que também enveredaram por esta 
solução. 
As igrejas em estudo apresentam três tipos distintos no remate das fachadas 
principais (Fig. 895). As mais antigas, como a Ínsua (Fig. 60) e São Francisco de 
Viana (Fig. 399), surgem em empena simples, com os vãos dispostos num eixo 
único, surgindo a igreja da Ínsua representada num desenho de 1759, com três 
janelas e amplo arco de acesso, ladeada por torre sineira (Fig. 54), o que não 
corresponde à realidade, revelando a falta de rigor impressa neste 
levantamento, constituindo um exemplo cabal do cuidado com que as fontes 
têm que ser analisadas. Este esquema seria aplicado a imóveis construídos em 
épocas distintas, revelando, por vezes, uma solução anacrónica, demonstrando 
que determinados arquitectos e/ou mestres seguiram modelos preferenciais. 
Assim, esta tipologia mais antiga viria a ser aplicada no Convento de Pinhel (Fig. 
664), construído no século XVIII, bem como nas reformas dos de Viseu (Fig. 866) 
e Ponte de Lima (Fig. 334), onde a fachada é estreita e longilínea, 
desproporcionada relativamente às demais fachadas da Província, o que se 
deve à ampliação em altura que sofreu em 1747 (ARAÚJO, 1985, p. 331), não tendo 
sofrido qualquer intervenção posterior, que permitisse uma maior uniformidade. 
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A fachada principal do Colégio é igualmente muito simples, rasgada por um 
portal manuelino34, certamente reaproveitado e colocado durante as obras do 
início do século XX, pois, no seu lugar, existia uma galilé, onde surgiam a 
Capela do Senhor dos Passos e o vão de acesso à portaria (Doc. 257). 
A segunda tipologia (Fig. 895), mais erudita e utilizada em Arcos de Valdevez (Fig. 
4), Mosteiró, onde o óculo apresenta um pequeno querubim (Fig. 272), Lamego 
(Fig. 568), Serém (Fig. 750), Vila Cova de Alva (Fig. 800) e Vila Real (Fig. 846), opta por 
um remate em frontão, normalmente triangular, excepto em Lamego, onde se 
preferiu o tipo semicircular, com um pequeníssimo óculo circular, solução única 
na Província, mas com paralelo em alguns conventos da Província da Piedade, 
como em Santo António de Beja (Fig. 936), e na da Arrábida, em São Miguel das 
Gaeiras (Fig. 954) e Santa Maria Madalena, em Alcobaça (Fig. 955), dos quais seria 
contemporâneo, em termos da mais profunda reforma Capucha, e que teria 
influenciado o arquitecto responsável pela sua concepção. Estes são rasgados 
ou interrompidos inferiormente por óculo, havendo um exemplar, o de Vila 
Cova de Alva, onde o frontão é do tipo sem retorno (Fig. 800), permitindo o 
alteamento da fachada. 
Contudo, o esquema mais evoluído (Fig. 895), atingiria a maior expressão plástica 
em Santo António de Viana (Fig. 456), onde se recorreu a uma cornija 
contracurva de inspiração borromínica, optando-se por uma empena recortada, 
rematada por fragmentos de cornija ou de frontão, também aplicado nas 
remodelações das fachadas de Arcos de Valdevez (Fig. 4), onde surgiria, 
primitivamente, um frontão triangular, Caminha (Fig. 121), Melgaço (Figs. 148 e 149), 
Monção (Fig. 214), Orgens (Figs. 611 e 612) e Moncorvo (Fig. 789), alguns denotando 
uma clara reforma setecentista, provavelmente posterior à década de 70, altura 
em que se operou a transformação da fachada da casa-mãe e que viria a 
influenciar as demais.  
A igreja de Melgaço possuiria uma fachada semelhante às dos conventos 
anteriores, com remate em empena ou em frontão triangular, seguindo um 
esquema anacrónico e próximo das soluções seiscentistas da Província de 
Santo António, aplicado aos imóveis referidos anteriormente. Contudo, frei 
Matias do Espírito Santo35, guardião eleito em 12 de Fevereiro de 1767, 
mandou-a ampliar, no sentido vertical, dando-lhe o efeito recortado que a 
empena apresenta actualmente (Figs. 148 e 149), obra executada com a esmola de 
frei Paulo da Conceição, no valor de 32$000 (Doc. 56); esta é rematada por 
cornija (Fig. 149), que se interrompe no vértice, dando origem a um cogulho que 
sustenta uma cruz latina (Fig. 149). A fachada principal de Monção também 
remata em empena suavemente recortada, com cruz latina no vértice (Fig. 214), 
certamente datada de uma reforma ocorrida nas décadas de 60 ou 70 do 
século XVIII (Doc. 61), tal como ocorreu na casa anterior. A empena recortada e 

                                                
34O portal é composto por arco deprimido, flanqueado por colunas torsas, assente em altas bases de 
toros e escócias, rematada por nós, e que se prolongam sobre a verga, dando origem a um falso tímpano, 
onde se inscreve um escudo vazio. 
35Pregador, natural de São Miguel de Perre, guardião em Melgaço em 1767 e 1776, falecido em São 
Francisco do Monte, em 14 de Janeiro de 1795 (ARAÚJO, 1996, p. 193). 
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alteada na zona central do Convento de Moncorvo, irrompia pelo frontão 
triangular da primitiva construção (Figs. 788 a 790), revelando uma remodelação 
executada, certamente, entre as décadas de 50 e de 70 do século XVIII, altura 
em que a Província da Conceição iniciou a introdução destes esquemas, 
desconhecendo-se se terá resultado, neste caso específico, da influência 
directa dos edifícios minhotos ou dos da Beira; correspondendo à mesma 
intervenção, surgia um óculo contracurvo (Figs. 789 e 790). 
De facto, este sistema, de introdução nasoniana e largamente difundido na 
zona minhota por vários mestres, viria a ser implantado nas Beiras, na Igreja da 
Ordem Terceira de São Francisco de Viseu (Fig. 962), com risco datado de 1757, 
de António Mendes Coutinho, mestre que teria convivido com o mestre italiano, 
Nicolau Nasoni (1691-1773), durante a sua estadia em Lamego, na reforma do 
edifício da Sé (ALVES, vol. I, 2001, p. 217), vindo a repercutir-se nas fachadas de São 
Pedro do Sul (Fig. 703) e da Fraga (Fig. 539), de execução anterior às minhotas. A 
fachada principal do primeiro é elaborada, tendo, sobre o vão da galilé, o 
janelão do coro, rectilíneo e com moldura recortada, rematada por cornija e 
formando avental inferior, ornado por enrolamentos e sobrepujado por janelão 
de perfil recortado, em leque, decorado, inferiormente, por lacrimais (Fig. 706). A 
fachada constitui-se como uma das mais conseguidas da Província, a par da 
de Santo António de Viana do Castelo, ligeiramente mais tardia, tendo-se 
tornado o protótipo dos esquemas barroquizantes, pensados para individualizar 
os Antoninhos da Conceição das demais Províncias Capuchas. A igreja da 
Fraga segue esta linha, podendo levar a crer na intervenção do mesmo mestre 
minhoto, Manuel Fernandes, resultando de uma experiência fundamentada e 
na estabilização de um esquema que viria a definir e a individualizar a 
Província da Conceição. Possui a fachada principal em empena recortada, 
rematada por fragmentos de cornija, com cruz latina no vértice, tendo o janelão 
do coro-alto com moldura igualmente recortada e ornada por volutas, sobre o 
qual surge um óculo contracurvo, em leque. Os cunhais são simples, 
rematados por urnas com fogaréus (Fig. 539). 
Não existe uma preferência por qualquer das tipologias, verificando-se um 
regime equitativo. Cremos, contudo, que a última, optando por empenas 
recortadas, seria, em caso de inexistência da supressão das Ordens 
Religiosas, a que viria a ser aplicada a todas as casas da Conceição, numa 
clara uniformização, acompanhamento das novas tendências estéticas e 
distanciação das demais Províncias, onde prolifera o remate em frontão, 
apesar da existência de algumas tentativas frustres de empena recortada, na 
igreja do Convento de Santo António da Castanheira (Fig. 926), da Província de 
Santo António, e no de Santo António de Torres Novas (Fig. 956), da Província da 
Arrábida. 
 
Em onze dos edifícios estudados, rasgam-se nichos com imaginária, 
normalmente em número de dois [Arcos de Valdevez (Fig. 4), Caminha com 
molduras recortadas, que se prolongam inferiormente em avental (Fig. 121), 
Monção (Fig. 214), Orgens, assentes em colunas toscanas, com brincos 
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fitomórficos, e rematados por pequenos frontões triangulares (Fig. 611), São 
Pedro do Sul (Fig. 703), Moncorvo, encimados por frontões triangulares e 
sustentados por mísulas (Fig. 789), Vila Real (Fig. 847) e Viseu (Fig. 866), os dois 
últimos transformados em janelas], apesar de, em alguns casos, como Ponte 
de Lima (Fig. 334) e Santo António de Viana (Fig. 456), surgirem, respectivamente, 
três e quatro nichos, evidenciando a sua maior importância no conjunto das 
comunidades da Província, o último com um nicho com perfil dinâmico, assente 
em mísula concheada no topo. A fuga à regra encontra-se nos Conventos de 
Lamego e no Colégio de Coimbra, onde apenas desponta um nicho sobre o 
janelão do coro-alto (Fig. 568 e Doc. 257). Esta solução, além da dinamizar a 
fachada, individualizava os templos no Modo Capucho, pois não teria qualquer 
impacto nas demais Províncias, exceptuando a existência de um nicho no 
Convento da Castanheira, da Província de Santo António (Fig. 926) e vários no 
Convento do Bom Jesus da Franqueira (Fig. 944) em Barcelos, pertencente à 
Província da Soledade, o qual também se destaca no universo Capucho pelo 
esquema erudito da sua arquitectura e elementos decorativos, revelando uma 
Comunidade protegida por um padroeiro com grandes posses financeiras. 
 
No lado regral, desenvolvia-se o CAMPANÁRIO, onde estavam instalados os 
sinos e o relógio, que marcavam o tempo da vida religiosa. Este é dos 
elementos mais homogéneos de toda a Província, evoluindo em dois registos 
separados por cornija, o inferior rasgado por pequenas frestas que permitiam a 
iluminação da escada de acesso às sineiras, normalmente uma única, onde se 
dependurava(m) o(s) sino(s). As variantes ocorrem ao nível do remate, sendo 
as primeiras mais simples, constituindo o esquema dominante, com cornija e 
pináculos de bola, visíveis em Arcos de Valdevez (Fig. 4), Caminha (Fig. 121), 
Melgaço (Fig. 148), Monção (Fig. 214), Mosteiró (Fig. 272), Lamego (Fig. 568), Moncorvo 
(Fig. 789) e Vila Real (Fig. 846), revelando, mais uma vez, que as tendências 
seiscentistas se prolongariam no tempo, sendo aplicadas a alguns imóveis 
construídos no século XVIII, como são o caso de Melgaço e Monção. 
As mais elaboradas encontram-se entre os últimos exemplares a serem 
edificados, com esquemas mais eruditos, onde se introduziu, no remate, um 
frontão interrompido por pináculo, patente em Pinhel36 (Fig. 664), Santo António 
de Viana (Fig. 456), na Fraga, ligeiramente mais contido, com uma simples 
cornija angular (Fig. 539), e Ponte de Lima (Fig. 334), surgindo, ainda, em São 
Pedro do Sul, onde viria a ser substituído, posteriormente por uma pequena 
venteira de volta perfeita, para a colocação de uma sineta (Fig. 703). O de Ponte 
de Lima veio substituir uma torre existente na fachada posterior até 1639, altura 
em que frei Duarte de Santa Clara mandou fazer um novo, junto à fachada 
principal (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 119). 
Contudo, alguns conventos mantiveram as suas torres medievais, apesar da 
introdução de modificações e implantação na fachada principal, contrariando a 

                                                
36O campanário desenvolve-se em profundidade, constituindo praticamente uma torre, permitindo à Santa 
Casa da Misericórdia de Pinhel, os actuais proprietários do templo, o acesso à estrutura e ao coro-alto 
(Figs. 664 e 665), revelando uma reforma do séc. XIX / XX, por parte desta instituição. 
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tendência de a colocar junto à fachada posterior, nas imediações da sacristia. 
São os casos de Orgens37 (Fig. 611) e São Francisco de Viana (Fig. 399), surgindo 
uma sineira na fachada posterior de Vila Cova de Alva (Fig. 797), num esquema 
perfeitamente anacrónico, pois foi edificada em plena centúria de setecentos. 
Constituem torres quadrangulares, divididas em dois registos e com cobertura 
em coruchéu piramidal, excepto em São Francisco de Viana, com remate em 
coruchéu campaniforme (Fig. 399); o registo inferior é rasgado por vãos 
rectilíneos, que permitem a iluminação das escadas e o superior com sineiras 
em todas as faces. A de Orgens tem três registos, os superiores de menores 
dimensões (Fig. 611) e, apesar de se encontrar remodelada, data da campanha 
de obras quatrocentista, e foi mandada fazer pelo bispo D. João de Abreu, em 
1476 (ALVES, 2000). 
As únicas excepções a estas tipologias aparecem em Serém, onde se optou 
pela colocação de uma sineira dupla sobre a fachada esquerda da nave, de 
clara execução setecentista pelo perfil da cornija que a encima (Fig. 752), no 
Colégio de Coimbra, com a introdução de uma pequena sineira (Fig. 884), e na 
Ínsua, onde se manteve, na fachada posterior, situado sobre a sacristia do 
templo, um campanário seiscentista, rematado em empena. Desconhecemos 
se estas Casas teriam possuído, anteriormente, torres sineiras e onde se 
localizavam. 
A implantação e opção por um campanário simples e adossado à fachada, é 
um dos elementos que permitiu à Província distanciar-se do Modo Capucho. A 
mais próxima, mas optando por campanários de duas sineiras, é a Província da 
Soledade (Figs. 942 e 944). A Província de Santo António assumiu a preferência 
pelas torres sineiras, por vezes duplas, criando fachadas harmónicas (Figs. 924 e 
927), enquanto a da Piedade coloca, sobre a fachada, duas sineiras, que 
dinamizam o remate (Figs. 931, 932, 933, 934, 936, 937 e 938). A Província da Arrábida, 
sempre mais modesta, utilizaria uma simples sineira no frontispício ou numa 
das fachadas laterais (Figs. 954 e 956). 
 
O acesso ao espaço religioso processa-se por uma pequena GALILÉ, através 
de um arco abatido, comum a todos os edifícios (Figs. 5, 148, 215, 273, 335, 456, 539, 
568, 611, 664, 703, 750, 789, 800, 846 e 866), o de Santo António de Viana 
correspondendo à construção primitiva, resultando demasiado pequeno 
relativamente às dimensões do frontispício (Figs. 456 a 460). Existem três 
excepções, o de Santo António de Caminha, onde o portal axial surge rasgado 
directamente na fachada principal (Fig. 121), solução que não conseguimos 
explicar, tendo em conta a tendência uniformizadora das várias Províncias 
Capuchas, no da Ínsua, com a formação de um endonártex, criado na reforma 
do início do século XVIII, para sustentar o coro-alto que se construiu (Figs. 58 e 
61), e em São Francisco de Viana, onde esta assume uma posição lateral (Figs. 
394 e 414), pelo facto de a fachada axial da igreja se achar virada à clausura. 

                                                
37Não nos podemos esquecer, como já referimos, que este Convento mudou de orientação, formando 
uma rotação de 180º, o que indicia que a torre se encontrava, segundo o esquema medieval, na fachada 
posterior. 
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Esta última é ampla, ocupando o fundo do terreiro de acesso ao Convento (Figs. 
392 e 394), num esquema único na Província e no universo de conventos e 
mosteiros masculinos, que privilegiam o portal axial; a solução optada foi a 
possível devido ao forte declive do terreno e à existência de um monte bastante 
abrupto fronteiro à fachada Noroeste do templo. A galilé evolui em dois pisos, o 
inferior aberto por três arcos de volta perfeita, assentes em pilares toscanos, 
com cobertura de madeira, encimada por um segundo piso, que serviria de 
passadiço para a zona superior da mata, com duas janelas de molduras 
recortadas (Fig. 394), que centram a pedra de armas do doador e uma cartela 
com inscrição (Fig. 395) e que refere que esta estrutura veio substituir um 
pequeno alpendre e foi mandada executar por Sebastião Pinto Rubin 
Sotomaior, em 1758, sendo possível a intervenção do terceiro engenheiro 
denominado Manuel Pinto Vilalobos (act. durante o séc. XVIII), apresentando 
uma estrutura algo semelhante à da enfermaria do Convento de Santo António 
da Vila, que lhe poderá ser atribuída (Figs. 394 e 523). 
Normalmente, estes espaços mantêm os pavimentos em lajeado de granito, os 
de Melgaço e Monção executados em 1763, o segundo, pelo pedreiro 
Francisco Adão, pela quantia de 10$800 (Docs. 56 e 61).  
A existência de galilé é um elemento comum a todas as Províncias, referido 
como elemento essencial nos Estatutos da Arrábida (Estatutos da Província de Santa 

Maria da Arrábida, 1698, p. 78), havendo, contudo, algumas diferenças no tipo de 
acesso. Assim, a Província de Santo António adoptou o arco abatido (Figs. 923 a 
927), que transmitiria como esquema preferencial à Província da Conceição, 
aparecendo, também, em alguns edifícios da Província da Piedade, como nos 
Conventos de São Francisco de Elvas (Fig. 931), em Santo António do Redondo 
(Fig. 934), e no de Vila Viçosa (Fig. 938), apesar de haver, nesta Congregação, uma 
clara preferência pelo motivo serliano (Fig. 933), com um carácter mais erudito, 
ou pela construção de três arcos de volta perfeita (Figs. 932 e 936), tipologia 
também adoptada pelas Províncias da Soledade (Figs. 942 e 944) e da Arrábida 
(Figs. 955 a 957). 
 
No interior da galilé surgem-nos três portais, o PORTAL AXIAL, de acesso ao 
templo, seguindo dois tipos básicos (Fig. 898), mas ambos de verga recta, um 
deles dinamizado pela introdução de modinatura recortada (Figs. 5, 273, 461, 707), e 
um segundo com moldura simples, encimado por um nicho, o esquema mais 
utilizado (Figs. 219, 339, 613, 666, 751, 801, 866), onde se integraria a imagem do orago 
ou da titular da Província, todos eles actualmente vazios. 
O nicho de Vila Cova de Alva é de volta perfeita, com abóbada de concha, 
flanqueado por aletas volutadas (Fig. 801), com a mesma solução que se verifica 
em Pinhel (Fig. 666), o qual se encontrava flanqueado pela inscrição 
desaparecida: “ANTIPHONARIUM FACTUM A FRATRE DIONIZIO AB 
INCARNATIONE PREDICATORE: DE MANDATO R P FREI EMMANUELIS A 
SEPULCHRO MINISTRI PROVINCIALIS.1818” (MARTA, 1943, p. 80). No portal de 
Mosteiró consta a data incisa de 1392, encimada por um falso nicho pintado 
(Fig. 273), 
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O de Santo António de Viana, reformado no final de Setecentos, é de verga 
recta, rematado em dupla cornija, a superior de época distinta, entre os quais 
fica um pequeno friso, onde se salienta a pedra de fecho; encontra-se 
flanqueado por duas janelas em crescente, criando, no conjunto, uma falsa 
janela termal (Fig. 461), esquema tipicamente maneirista e bastante utilizado pelo 
arquitecto responsável pelo risco do imóvel, especialmente nas janelas dos 
topos do transepto dos edifícios que delineou, dando um carácter distinto ao 
modelo da casa-mãe da Província de Santo António, também ela com duas 
janelas a ladear o portal axial, mas rectilíneas (Fig. 923), esquema visível em 
Viseu (Fig. 866), sendo possível, contudo, que as janelas resultem, neste caso, 
de uma intervenção dos militares, datável do século XIX. 
Existem, porém, as excepções da Ínsua, de verga e modinatura simples (Fig. 60), 
de Melgaço, onde o portal apresenta um perfil em arco abatido (Fig. 151), que 
datará da reforma da fachada, ocorrida em 1767, contrastando com a 
simplicidade dos demais vãos que para ela abrem (Figs. 152 e 153). O de Orgens 
tem pórtico de moldura recortada, rematando em cornija (Fig. 613), em Ponte de 
Lima, com moldura recortada e em silharia fendida (Fig. 339), e em São 
Francisco de Viana, o qual segue um modelo mais erudito, flanqueado por 
pilastras toscanas e rematado por entablamento com frontão interrompido, de 
expressão maneirista (Fig. 398), embora executado em pleno século XVIII, 
revelando-se, contudo, o exemplar mais elaborado de toda a Província. 
Em Caminha não existe, como referimos, galilé, sendo a fachada rasgada por 
três portas, em arco de volta perfeita, a central de acesso ao templo, a do lado 
esquerdo constituindo a Capela do Senhor dos Passos e a do direito a ligação 
à portaria (Figs. 121 e 124), que ainda assume a mesma função. Este esquema 
não resultou de nenhuma amputação, tendo sido executado desta forma 
primitivamente, como nos demonstram fotos antigas (Figs. 118 e 119), 
desconhecendo-se a razão para não seguir, numa reconstrução a fundamentis, 
o esquema típico da Província. O mesmo sucedia em Vila Real, mas seria fruto 
de uma campanha de obras mais recentes, talvez do final do século XIX, pois 
existia o tradicional arco abatido de acesso a uma galilé, como nos refere a 
Crónica, onde se situavam, confrontantes, o acesso à antiga portaria e a 
Capela do Senhor dos Passos (Doc. 237 e Fig. 849). Lamego perdeu a sua primitiva 
galilé, pela necessidade de nivelar a via pública e alargá-la, o que foi feito à 
custa do terreiro do Convento, mas mantendo-se, na fachada, vestígios do 
arco, actualmente entaipado (Fig. 568). O acesso ao templo processa-se pela 
fachada lateral esquerda, onde se abriu uma porta de verga recta (Fig. 570). 
 
No interior da galilé surgem, confrontantes, duas portas simples, de verga recta 
e molduras de cantaria, uma correspondente ao ACESSO À ZONA REGRAL, 
através da portaria, a de Arcos datada de 1674 (Fig. 9), aludindo certamente à 
data em que se decidiu a instituição da Casa, surgindo, na de Moncorvo a de 
1732 e a inscrição “Petite, & dabitur vobis, pulsate, & aperietur vobis” (Doc. 214). 
A de Mosteiró mantém a porta com uma folha decorada por uma enorme cruz, 
no centro da qual se inscreve o ralo (Fig. 274). 
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No lado oposto, a CAPELA DO SENHOR DOS PASSOS, mais ou menos 
profunda e encerrada (Fig. 913). Destinava-se à visita da população durante a 
Quaresma e “Esta será a causa, por que ordinariamente em todos se venera o 
Senhor dos Passos, em huma Capellinha ao lado da porta da Igreja, e defronte 
da Portaria (…)” (Doc. 175), onde surgia este Passo da Paixão. Destaca-se a 
antiga Capela do Senhor dos Passos de Pinhel, bastante profunda (Fig. 668), 
constituindo, pelas suas dimensões, um caso único na Província em estudo. 
Em Ponte de Lima, constitui, actualmente uma porta que liga ao espaço 
museolizado da Ordem Terceira de São Francisco (Fig. 341), subsistindo, em 
Mosteiró, a plataforma de alvenaria, onde se erguia a imagem (Fig. 275). A de 
Moncorvo foi construída em 1723, por ordem de frei Francisco de Jesus Maria38 
(Doc. 214). 
Também na ampla galilé de São Francisco de Viana surge a Capela do Senhor 
dos Passos, na forma de um pequeno nicho rectilíneo, com acesso por cinco 
degraus (Fig. 396). 
 
Os interiores dos templos têm COBERTURAS em falsas abóbadas de berço, 
com estrutura em vigamento de madeira, possuindo forro em reboco (Figs. 12, 62, 
125, 223, 465, 572, 619, 755, 807, 885) ou madeira (Figs. 154, 276, 342, 669, 710) pintados, 
num claro predomínio do primeiro tipo, assentes em cornijas de cantaria, 
semelhantes a todos os imóveis do Mundo Capucho (Figs. 927, 928, 929, 945 e 949). 
Eram rebocadas e pintadas as abóbadas de Melgaço, Viana e Mosteiró. As de 
Melgaço foram efectuadas em 1763, por ordem do guardião frei Diogo da 
Purificação39 (Doc. 56), tendo sido substituídas em 1766, por falsas abóbadas de 
berço de madeira (Doc. 58 e Figs. 154 e 161). Em Santo António de Viana, as 
coberturas interiores foram reformuladas por se encontrarem arruinadas, em 
1724 (Doc. 149), com a feitura de falsas abóbadas de berço, a da nave rebocada 
e pintada (Fig. 475), sendo a da capela-mor dividida em vinte e cinco caixotões, 
assentes em cornijas e frisos (Fig. 501). A capela-mor foi ampliada em meados 
do século XVIII, por iniciativa de frei João do Sacramento40 (Doc. 149), originando 
nova intervenção na cobertura. Em Mosteiró, o interior tem coberturas em 
falsas abóbadas de berço de madeira (Figs. 276 e 286), que substituíram, em data 
recente, as executadas em estuque no século XVIII (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 331). 
O interior de São Francisco de Viana encontra-se sem coberturas (Figs. 400 e 401), 
tendo, contudo, possuído falsas abóbadas rebocadas e pintadas (Figs. 406 e 407), 
reconstruídas entre 1828 e 1829, com a colocação de novo estuque, caiação e 
pintura, por 12$335 (Doc. 97). 

                                                
38Pregador, natural de Penacova, guardião de Moncorvo em 1723 e 1729, falecendo em Santo António de 
Viseu a 2 de Janeiro de 1732 (ARAÚJO, 1996, p. 89). 
39Pregador, natural de Lanhelas, foi guardião de Melgaço (1763) e faleceu no Convento de Caminha a 19 
de Janeiro de 1795 (ARAÚJO, 1996, p. 73). 
40Confessor, missionário, definidor, natural de São Cosme do Vale, em Barcelos, tendo sido guardião de 
São Francisco do Monte (1736) e de Santo António de Viana várias vezes, falecendo neste a 22 de Julho 
de 1766 (ARAÚJO, 1996, p. 119). 
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O interior de Ponte de Lima possui forros em falsas abóbadas de berço de 
madeira (Figs. 342, 364 e 366), efectuados recentemente, mas que terão substituído 
coberturas interiores do mesmo tipo, uma vez que, em 1747, o síndico António 
Jácome da Costa contratou o carpinteiro Manuel de Oliveira para a feitura do 
forro da igreja, “(...) em correspondência do já feito sobre o coro (...)”, 
fornecendo o Mestre madeira e pregos, sendo aproveitada a madeira velha 
para o ante-forro, que lhe era dada pelo Convento, bem como a alimentação de 
todos os trabalhadores, tendo importado em 150$000 (Doc. 89). Esta obra vir-se-
ia a revelar um dispêndio desnecessário, uma vez que nos anos de 1749-1750 
se procedeu ao acrescento das paredes e frestas, com colocação de ferros e 
vidraças nas mesmas, orçado em 70$826, obrigando a que se procedesse à 
execução de uma nova cobertura na nave, com a vinda de madeiras de 
Albergaria e colocação de novas linhas de ferro, o que custou 170$40141 (Doc. 
75). A de Pinhel é de madeira pintada de azul (Fig. 669). 
Em Monção, o interior tem coberturas em falsas abóbadas de berço, rebocadas 
e pintadas de branco (Fig. 223), datadas do século XX, resultando de uma obra 
efectuada pelos actuais proprietários, a Ordem Terceira de São Francisco. 
Anteriormente, apresentava cobertura de madeira de castanho, mandada fazer, 
no caso da nave, em 1775-1777, com a colocação de tirantes e linhas de 
ferro42, pelo carpinteiro António José, que importou, incluindo a respectiva 
pintura, em 300$000 (Doc. 61); esta veio substituir a primitiva, também de 
madeira, elaborada nos anos de 1758-1759 (Doc. 61). Em Moncorvo, a capela-
mor foi mandada forrar a madeira, em 1715, por ordem de frei Marcos da 
Conceição (Doc. 214) e Vila Real tinha cobertura em forro de madeira, sendo 
possível que este tivesse sido executado por Gregório de Mesquita, no início 
do século XVIII. Esta atribuição tem por base a informação de que o forro da 
Igreja Paroquial de São Martinho de Mateus, executado pelo mesmo mestre, 
tinha, segundo o contrato de 23 de Abril de 1715, de tomar como modelo a 
cobertura do Convento de Vila Real (ALVES, 1984, p. 7). Cremos, contudo, que o 
actual forro de Mateus (Fig. 968) seja mais tardio, de final do século XVIII, 
revelando pelos seus elementos decorativos, uma reforma neste espaço, não 
sendo viável aferir, através dele, o aspecto da cobertura da capela-mor do 
templo Capucho; contudo, é possível que se tratasse de uma cobertura em 
caixotões, a de Mateus reformulada ou repintada mais tardiamente. 
São Pedro do Sul tem coberturas em falsas abóbadas de berço, a da nave de 
madeira e a da capela-mor rebocada e pintada de branco (Figs. 710 e 713) e, na 
Ínsua, caso único na Província, surgem abóbadas de cantaria, actualmente 
muito salitradas, como todas as paredes do templo (Figs. 61 e 62). 
 

                                                
41O forro setecentista duraria até ao século XIX, mais precisamente até 1817-1818, data em que sofreu 
um conserto, por 15$930, a que se sucedeu nova intervenção no ano de 1819-1829, por 2$040 (Doc. 75). 
O exterior do telhado foi consertado em 1822, com a colocação de sete móios de telha e vinte pares de 
telhões, por 6$880 (Doc. 75). 
42Este seria novamente retelhado e caiado nos anos de 1822 e 1825, importando, respectivamente, em 
15$360 e 9$340 (Doc. 61). 



OS CONVENTOS CAPUCHOS DA PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO À LUZ DA ESPIRITUALIDADE 
FRANCISCANA E DA REGRA CAPUCHA – ANÁLISE ARQUITECTÓNICA 

 157 

Os PAVIMENTOS, como ordenavam as decisões capitulares, não deveriam ser 
lajeados, “(…) mas apenas se fação caixilhos de pedra e sepulturas de pau” 
(Doc. 6), esquema que chegou aos nossos dias em quase todos os conventos: 
Caminha (Fig. 126), Monção (Fig. 232), efectuadas em 180843 (Doc. 61), Ponte de 
Lima44 (Fig. 342), São Francisco de Viana (Fig. 408), Santo António de Viana (Fig. 
465), remodeladas em 1779, altura em que se executaram as tampas de 
madeira das sepulturas (Doc. 118), e São Pedro do Sul (Fig. 736). Em Viana, o 
espaço do altar-mor tem, ao centro, um supedâneo de cantaria, mandado 
executar, em 1763, pelo guardião frei António de São Luís45 (Doc. 149), tendo 
sido soalhada a zona inferior em 1767 (Doc. 118), onde surge um alçapão de 
acesso à cripta. 
Por vezes, os taburnos acham-se encobertos por um pavimento em ladrilho 
cerâmico ou em soalho, como em Arcos de Valdevez (Fig. 14), em Melgaço (Fig. 
161), executado em 1763 (Doc. 56) e regularizado três anos depois (Doc. 58) e 
Serém (Fig. 759), mandados executar pelo guardião frei Gaspar do Salvador, em 
1653 (BAPTISTA, 1953, p. 189). 
Mantinha-se uma tendência para colocar, especialmente na capela-mor, o 
pavimento do tipo lajeado, em determinados casos dividido em taburnos, como 
em Monção, datado de 1771 (Doc. 61), Mosteiró (Fig. 286), construído em 1824-
1825, pelo mestre carpinteiro José António, de Gandra e pelo mestre Manuel, 
num total de 72$140 (Doc. 70), Ínsua (Fig. 61), Fraga (Fig. 550), Lamego (Fig. 584), 
Orgens (Fig. 624), Pinhel (Fig. 673) e Vila Cova de Alva (Fig. 807). 
 

As igrejas possuíam JANELAS rectilíneas, rasgadas em capialço nas fachadas 
laterais, sendo o seu número variável, havendo algumas iluminadas 
unilateralmente46 e outras, aquelas que se elevavam ao espaço de clausura, 
com janelas confrontantes, permitindo uma luminosidade homogénea no 
interior dos templos. 
Com iluminação unilateral, temos os Conventos de Vila Cova de Alva, com 
duas janelas na nave e uma na capela-mor, todas no lado do Evangelho (Fig. 
825), o de Santo António de Caminha com janelas rasgadas na fachada lateral 
esquerda (Figs. 125 e 126) e em Arcos de Valdevez, onde surgem na fachada 
lateral direita do corpo da nave e três na capela-mor (Fig. 2), as quais sofreram 
uma reforma em 1823-1826, com colocação de vidraças e grades, com os 
respectivos chumbadouros e feitas com algumas ferragens provenientes de 
Lisboa, por 30$690 (Doc. 9), O interior de São Francisco de Viana era 

                                                
43O pavimento, para o qual foi adquirida a madeira por 8$000, viria a ser consertado, em 1830, pelo 
carpinteiro Pedro (Doc. 61). 
44Foram consertados em 1749-1750, pela quantia de $980 (Doc. 75), tendo sido intervencionadas, 
novamente, em 1788 por 24$000, e, em 1819, com a colocação de trinta e uma pedras nas molduras, por 
55$145 (Doc. 75). 
45Leitor, definidor e padre da Província, leitor de Teologia Moral, natural de Ponte de Lima e guardião em 
Arcos (1758) e em Santo António de Viana, onde faleceu a 21 de Dezembro de 1773 (ARAÚJO, 1996, p. 
56). 
46Quando a iluminação era unilateral, podiam aparecer janelas fingidas, pintadas, para criar a noção de 
simetria, surgindo duas no lado do Evangelho de São Francisco de Viana (Fig. 407) e duas na capela-mor 
de São Bento de Arcos de Valdevez, no lado da Epístola. 
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escassamente iluminado por quatro janelas implantadas na fachada lateral 
direita (Fig. 393), o mesmo lado onde surgem as do templo de Orgens (Fig. 624), e 
uma no da Ínsua (Fig. 61), aparecendo, em Lamego, no lado oposto (Fig. 570). 
Com iluminação desigual na nave e capela-mor, surgem a Igreja de São Pedro 
do Sul, com três janelas no corpo da nave e duas na cabeceira, a de Santo 
António de Viana que possui dois vãos rasgados na nave, ambos no lado 
esquerdo, e quatro confrontantes na capela-mor, e a da Fraga, sem janelas na 
nave e com quatro na zona do altar-mor. 
Iluminados de forma homogénea são os templos de Pinhel, com oito janelas 
rectilíneas, quatro no corpo da nave e quatro no da capela-mor (Figs. 661), em 
Melgaço, com três de cada lado (Fig. 145), em Serém, com oito de cada lado, 
apresentando perfis distintos, revelando uma intervenção após a extinção das 
Ordens Religiosas (Fig. 755), e Mosteiró com quatro vãos em cada fachada, dois 
no corpo da nave e dois no da capela-mor (Fig. 271). 
Em 1749-1750, procedeu-se ao acrescento das paredes e frestas de Ponte de 
Lima, com colocação de ferros e vidraças nas mesmas, orçado em 70$826, 
(Doc. 75); a intervenção, que visava aumentar a iluminação do interior do templo 
e secundava uma primeira tentativa realizada em 1630, altura em que se 
ampliaram as paredes, permitindo a abertura de três frestas de cada um dos 
lados da nave (REIS, 1989, p. 10), terminadas em 1632, conforme a data que surge 
na verga da porta de acesso ao coro-alto (Fig. 343), resultou infrutífera, pois a 
igreja é, actualmente, escassamente iluminada, tendo desaparecido as janelas 
e frestas, nas sucessivas obras, com teorias revivalistas, que o templo foi 
sofrendo ao longo dos séculos XIX e XX. 
 

Existiam, ainda, as janelas do coro-alto, implantadas na fachada principal, em 
número de uma ou duas, encimadas por um óculo, excepto nas igrejas da 
Ínsua e de São Francisco de Viana, onde mantiveram os esquemas mais 
simples seiscentistas, com um único vão. Estes óculos são, maioritariamente 
(em quinze casos), circulares, surgindo numa forma mais elaborada, em leque, 
nos Conventos de Arcos de Valdevez (Fig. 4), São Pedro do Sul (Fig. 706) e Santo 
Cristo da Fraga (Fig. 539), revelando uma nova concepção barroquizante, 
ensaiada, provavelmente, em São Pedro do Sul, pelo mestre minhoto, Manuel 
Fernandes, a quem se atribui a obra do conjunto, numa evidente reprodução do 
existente na fachada da Igreja dos Terceiros em Viseu. 
As demais Províncias Capuchas apresentam tipologia distinta, bastante 
uniforme, onde, com algumas excepções, surge, apenas, um janelão (Figs. 925, 
927, 934, 936, 942, 954 e 955). 
 

O CORO-ALTO apresenta uma forte homogeneidade, surgindo sobre um arco 
abatido, existindo as excepções de Ponte de Lima (Fig. 342) e Arcos de Valdevez 
(Fig. 12), ambos em asa de cesto. Surge implantado sobre a galilé e parte do 
templo, existindo duas tipologias dominantes, com o arco sustentado por 
pilastras toscanas (Fig. 899), em Arcos de Valdevez (Fig. 12), Caminha (Fig. 125), 
São Francisco de Viana (Fig. 400), Santo António de Viana (Fig. 465), Ínsua (Fig. 71), 
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Lamego (Fig. 572) e Vila Cova de Alva (Fig. 803), sendo nos demais templos 
sustentado por mísulas (Fig. 899), que assumem formas e recortes variados, não 
existindo nenhum caso com semelhanças entre si (Figs. 155, 224, 277, 670, 711 e 755). 
As de Pinhel apresentam-se recortadas e terminadas em pingente (Figs. 669 e 
670), surgindo as de Melgaço recortadas e emolduradas, terminando em três 
pingentes (Fig. 155), semelhante às de Mosteiró (Fig. 277), destacando-se as de 
São Pedro do Sul, terminadas em flores-de-lis (Fig. 711). 
O exemplar da Ínsua cria um endo-nártex (Figs. 58 e 61), com cobertura em 
abóbada de aresta. 
O coro-alto do Colégio de Coimbra assenta em quatro mísulas, dispostas nos 
ângulos (Fig. 885), constituindo um caso único na Província; no Convento da 
Fraga, o coro arranca directamente das paredes laterais (Fig. 542), 
individualizando-se das tipologias comuns. 
Este esquema em arco abatido ou em asa de cesto era utilizado pelo Mundo 
Capucho em geral, normalmente assentes em pilastras (Fig. 929), como se 
utilizou em Ponte de Lima (Fig. 342), reformado na década de 40 do século XVIII 
e concluído em 1747 (Doc. 75), sendo novamente refeito em 1750-1751, devido 
às obras de ampliação do espaço (Doc. 75). Pensamos tratar-se de uma 
especificidade da Província da Conceição a utilização de mísulas recortadas e 
ornadas. 
 
Nas paredes viradas à zona regral, surgiam os CONFESSIONÁRIOS, 
embutidos no muro, com acesso diferenciado para o fiel e para os frades, o 
primeiro através da igreja e o segundo do corredor dos confessionários, o que 
permitia um maior sigilo neste acto sacramental, ideia bem definida nos 
Estatutos da Província da Arrábida, onde se refere que “(…) o vão dos quaes 
ficará dentro da clausura, pelo risco, que ha de se ouvirem as confissoens dos 
que estão de fora (…)” (Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, p. 78). 
Constituem estruturas simples, com acessos por vãos de verga recta (Fig. 902), 
excepto em São Pedro do Sul, onde se deu preferência a vãos em arcos de 
volta perfeita a abrir para o templo (Fig. 715), em cujas portas se verifica a 
existência de um ralo perfurado, permitindo a comunicação entre o fiel e o 
padre confessor. Em casos raros, existiam confessionários em ambas as 
paredes, com acesso pela espessura do muro, visíveis em Pinhel47 (Figs. 670 e 
671) e em São Pedro do Sul, em número de seis (Figs. 715 e 716). Nas igrejas que 
possuíam capelas intercomunicantes, como é o caso de Santo António de 
Caminha (Fig. 902), os confessionários situavam-se nas divisórias das mesmas, 
criando um esquema mais próximo das tendências maneiristas, implantado no 
Colégio do Espírito Santo de Évora e alargando-se a outros Colégios da 
Companhia de Jesus. 
Em Vila Cova de Alva, surgem, embutidos na parede da Epístola, três 
confessionários (Fig. 798), dois ainda visíveis (Fig. 808), estando o terceiro, que 

                                                
47Neste período, a população de Pinhel era bastante numerosa (COSTA, 1868), justificando a criação de 
um bispado no final do século XVIII, sendo, contudo, deficientemente apoiada do ponto de vista espiritual, 
pela existência, apenas, das igrejas paroquiais de Santa Maria e São Pedro e da Igreja da Misericórdia. 
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abria para a antiga portaria, transformado num armário, onde a actual 
proprietária, guarda o que resta da livraria dos frades48. Melgaço possui, 
igualmente três (Figs. 147 e 154), o mesmo número que existe em Monção, um 
deles sob o coro (Figs. 213 e 231), construídos no ano de 176549 (Doc. 61). Moncorvo 
tinha, também, três exemplares (Fig. 791), tal como em Vila Real (ALVES, 1984, p. 7), 
em Santo António de Viana (Fig. 455), em Viseu (Fig. 868), em Orgens (Fig. 608) e em 
Arcos de Valdevez (Figs. 3 e 15), estes últimos ainda utilizados actualmente. 
No Convento da Fraga surgem, apenas, dois confessionários (Figs. 538 e 543), o 
mesmo acontecendo no Colégio de Coimbra (Fig. 881), em Serém (Figs. 749 e 759), 
em Mosteiró (Figs. 271 e 279) e em Ponte de Lima, ambos implantados no sub-
coro (Figs. 333 e 349), os últimos consertados em 1749-1750, pela pequena 
quantia de $980 (Doc. 75). 
Os Conventos de Santa Maria da Ínsua (Figs. 58 e 68) e São Francisco de Viana 
possuíam apenas um (Figs. 393 e 405), pela exiguidade do espaço existente no 
interior dos templos. 
Com maior número de espaços de confissão, exceptuando Pinhel e São Pedro 
do Sul, onde se optou pelos confessionários confrontantes, surge o Convento 
de Lamego, com quatro (Figs. 567, 600 e 601). 
As demais Províncias possuíam confessionários simples, de tipologia 
semelhante (Figs. 927 e 928). 
 
Todos possuíam capelas laterais, em número variável, havendo uma tendência 
para a construção de apenas uma; eram mais ou menos profundas e tinham 
acesso por arcos de volta perfeita assentes em pilastras toscanas, por vezes 
de fustes almofadados. 
A de Pinhel rasgava-se no lado do Evangelho, profunda e com cobertura em 
falsa abóbada de berço, rebocada e pintada de branco, assente em cornijas de 
cantaria (Fig. 672). Também bastante profunda, a existente em Arcos de 
Valdevez (Fig. 3 e 22), executada entre 1823 e 1824, importando em mão-de-obra 
de pedreiros, carpinteiros, retelhadores, caiadores e pintores, e os respectivos 
materiais em 201$435 (Doc. 9), tendo cobertura em abóbada de berço, onde se 
rasga uma clarabóia de iluminação. A capela de Mosteiró também é profunda, 
com cobertura em falsa abóbada de madeira, de dois tramos, e iluminada por 
duas janelas (Figs. 271 e 281). 
Em São Pedro do Sul, no lado do Evangelho, a actual porta travessa de acesso 
ao templo, correspondia ao local onde se implantava a antiga Capela de Nossa 
Senhora das Dores, transferida, no século XX, para o espaço fronteiro (Figs. 702 e 
717), que constituía a porta de ligação ao claustro. 
 
Em Lamego, no lado do Evangelho, situam-se duas capelas adossadas, 
profundas, de dimensões desiguais (Fig. 567), a primeira reformada em 1714, por 
José Teixeira de Carvalho, abade de Britiande, que se obrigou a fazer as novas 

                                                
48Segundo informação oral, toda a documentação e livros da livraria foram queimados por um dos 
anteriores proprietários, já no século XX. 
49Altura em que foram executadas as portas, com os respectivos ralos, importando em 14$560 (Doc. 61). 
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paredes em cantaria (Doc. 174), surgindo, no lado oposto, duas capelas, de 
execução recente, resultantes de obras nos séculos XIX e XX. 
Na Fraga, em cada um dos lados da nave, surgem arcos de volta perfeita, 
correspondentes, no lado do Evangelho, a uma capela lateral, e, no oposto, a 
duas, uma delas correspondente à Capela do Santo Cristo, bastante saliente e 
envolvida por um estreito deambulatório (Fig. 538), fazendo face à quantidade de 
romeiros que a visitavam. Esta era, primitivamente, composta por nave e 
capela-mor, pavimentada a lajeado de granito e com cobertura de madeira em 
masseira, com acesso por um portal axial e uma porta travessa, 
desconhecendo-se em que lado se desenvolvia (ALVES, 1989, p. 32), mas talvez no 
lado da Epístola, devido ao forte declive do terreno no lado oposto. 
 
Em Ponte de Lima, no lado do Evangelho, erguem-se quatro capelas laterais, a 
primeira com cobertura em abóbada de berço, rebocada e pintada de branco, 
com pavimento em axadrezado (Fig. 350), a que se sucede uma com cobertura 
em falsa abóbada de madeira, assente em cornija do mesmo material e 
pavimento em lajes de calcário de duas tonalidades, formando quadrícula 
axadrezada (Fig. 351), resultante de uma obra datada do início do século XX (Doc. 
78), e cujo arco de acesso sofreu uma reforma em 1822, por $060 (Doc. 75). As 
imediatas são intercomunicantes, resultantes da divisão de uma única capela, a 
do fundador, ocorrida em 1722, tendo ambas abóbadas rebocadas e pintadas 
de branco e pavimentos semelhantes ao anterior (Fig. 354), revelando uma 
uniformização destes no início de Novecentos e que a intervenção recente 
manteve.  
 
Em Santo António de Viana surgem cinco capelas, quatro no lado do 
Evangelho, uma delas mais profunda, e uma quinta no lado da Epístola, junto à 
qual surge a porta de acesso ao claustro (Fig. 455); são todas marcadas por 
arcos de volta perfeita, assentes em pilastras toscanas, resultado da obra de 
João Lopes (Doc. 127) e dos seus seguidores50. 
 
Fronteira às capelas e dando origem a um falso transepto surge a PORTA de 
acesso à zona regral, mantendo-se em alguns casos, noutros transformada em 
capelas, como em Pinhel, realizada após o período da extinção das Ordens 
                                                
50A capela colateral da Epístola pertenceu à Ordem Terceira de São Francisco de Viana da Foz do Lima, 
a qual levou a cabo várias obras em anexos da mesma, até ter posses para a construção de uma igreja 
própria, que ocorreria em 1724 (Fig. 446). Assim, entre 1670 e 1674, construiu uma sacristia, certamente 
anexa ao espaço fronteiro ao acesso à zona conventual, uma vez que ao lado da Capela da Irmandade, 
se dispunha a zona regral dos frades, justificando a maior dimensão daquele espaço e a existência de 
uma porta de ligação ao exterior, transformado em espaço de culto no século XVIII, originando uma quinta 
Capela. Na obra da sacristia da Ordem Terceira intervieram o pedreiro de Carreço, Afonso Barreiros, 
certamente o responsável pela sua direcção, com a ajuda do carpinteiro António Martins, o retelhador 
Domingos Roques, de Afife, e o ferreiro Manuel Fernandes, a qual importou num total de 277$172 (Doc. 
119). Entre 1672 e 1676 foi efectuada a Casa do Despacho, com um repartimento e porta independente 
de serventia, que importou em 133$110 (Doc. 119). Tendo-se verificado que o espaço resultara pequeno, 
executaram, entre 1718 e 1723, a Casa Nova, com intervenção dos carpinteiros João de Miranda, João 
Rodrigues e José Meira, do pedreiro Domingos Afonso e do ferreiro Manuel Luís Gonçalves, numa obra 
de vulto que totalizou a importância de 316$190 (Doc. 119).  
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Religiosas, com o mesmo tipo de profundidade e cobertura da capela lateral, 
que lhe fica confrontante. Em Melgaço, surge uma Capela dedicada a São 
Roque (Figs. 163 e 164), obra efectuada pelos proprietários após o processo de 
extinção51, estando a de Monção preenchida com um altar dedicado a Nossa 
Senhora de Lourdes (Fig. 230). 
 
O ARCO TRIUNFAL era, invariavelmente, de volta perfeita, assente em 
pilastras toscanas, ladeado por estruturas retabulares, algumas inseridas em 
arcos com o mesmo tipo de perfil, constituindo as capelas colaterais (Figs. 126, 
161, 232, 475, 550, 584, 642, 673, 713, 759, 807 e 886), num esquema semelhante às 
restantes Províncias (Figs. 928, 945, 948 e 949), existindo algumas excepções como 
Arcos de Valdevez (Fig. 14), Ínsua (Fig. 62), Mosteiró (Fig. 286), Ponte de Lima (Fig. 
364), São Francisco de Viana (Fig. 407), onde os retábulos surgiam dispostos em 
ângulo. 
Em 22 de Setembro de 1672, por escritura pública, celebrada nas casas das 
moradas de Manuel Lopes de Barros, síndico dos religiosos de Santo António 
de Viseu, o mestre de pedraria Bartolomeu Álvares, morador em Ranhados, 
obrigou-se a fazer, por quarenta e cinco mil réis, "(...) a obra do arco cruzeiro 
com os altares colaterais da igreja de S. Francisco de Orgens (...) mudando o 
dito arco mais para cima do que está o antigo (...) com seus degraus que têm 
os altares colaterais (...) sendo o arco como o da igreja do Convento de Santo 
António de Viseu"; teria que se encontrar concluída até ao final de Janeiro de 
1673 (ALVES, 2000) e o seu principal objectivo seria facilitar a observação do 
retábulo-mor, executado em Seiscentos, seguindo as normas tridentinas de 
aproximação entre os celebrantes e os fiéis. Sabemos, assim, que o 
desaparecido de Viseu era, também, de volta perfeita, assente em pilastras 
toscanas, tendo servido de modelo ao anterior, sendo talvez executado pelo 
mesmo mestre, Bartolomeu Álvares, de Ranhados (ALVES, 2000), em meados do 
século. 
O arco triunfal de Ponte de Lima é de volta perfeita assente em pilastras 
toscanas de fustes almofadados (Fig. 364), que datará do início do século XVII, 
data em que, seguindo o mesmo objectivo e normas dos anteriores, se ampliou 
a estrutura, permitindo o visionamento do novo retábulo que se construíra em 
1614; esta obra foi ordenada pelo guardião frei António de Penalva, eleito em 
16 de Novembro de 1619 (Doc. 90). É flanqueado por dois arcos de volta perfeita, 
rematados em cornija, que correspondiam à existência das primitivas capelas 
colaterais (Fig. 363), substituídas por retábulos dispostos em ângulo, ainda no 
século XVII (Fig. 376). 
 

                                                
51Após a extinção, algumas obras de remodelação foram levadas a cabo pela Ordem Terceira de São 
Francisco, que herdou a Igreja, a qual, em 1843-1844, renovou os telhados, obra entregue ao carpinteiro 
Bento Manuel da Costa e ao rebocador João Manuel Domingos Lamas, que importou em 64$865, bem 
como a substituição de vidros quebrados, por 14$920 (Doc. 55); em 1866-1867, procedeu à caiação da 
igreja, por 50$000 (Doc. 55). 
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A CAPELA-MOR de Ponte de Lima, parcialmente rebocada, tem, na zona 
inferior, cantaria de granito aparente, deixando antever as primitivas sepulturas 
medievais rasgadas no muro. Ao centro, possui supedâneo contracurvo de três 
degraus, em cantaria e madeira (Fig. 366), feito entre 1822 e 1824, importando 
em 128$270 (Doc. 75), que veio substituir o existente, executado em 1780 pelo 
carpinteiro Jorge Grande, com dezoito pedras compradas em Santa Marinha, 
por 10$500 (Doc. 75). Também a de Santo António de Viana possui, no lado do 
Evangelho, um nicho com o túmulo do Fundador (Figs. 503 e 504). 
Através deste espaço de culto, acedia-se à zona regral, mais precisamente à 
Via Sacra (Figs. 50, 94, 141, 179, 253, 302, 380, 414, 518, 598, 644, 688, 792, 826, 854 e 871). 
 
 
3.3 OS ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DO ESPAÇO REGRAL E A MANUTENÇÃO DA 
PUREZA CAPUCHA 
 
 
O espaço regral, apesar de ter a fachada principal virada à via pública, ficava 
dela separada por um amplo muro perpendicular à mesma, sendo considerado 
como um esquema ideal, referindo a Crónica como melhor exemplo o de Vila 
Real, que tinha a “(…) singularidade (…) e digna de estimação por seu mui 
conforme à nossa Reforma, que he o ficar todo o Convento clausurado dentro 
da cerca sem devassidão alguma” (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 405). Este muro, 
documentado em vários conventos, ainda surge visível em Monção (Fig. 210), 
executado em 1758-175952 e que custou 3$765 (Doc. 61), Ponte de Lima (Fig. 334), 
Melgaço, Serém (Fig. 750) e existia no desaparecido Convento de Santo António 
de Viseu (Fig. 866). 
A maioria dos conventos desenvolvia-se em dois pisos, excepto o de Santo 
António de Viana (Figs. 449 e 520), São Francisco de Vila Real, com dois a três 
pisos, adaptando-se ao desnível do terreno (Figs. 842 a 843) e Santo António de 
Viseu (Fig. 860), todos com três, um deles elevado acima do claustro, denotando 
a sua importância entre as várias comunidades da Província. Com maior 
número de pisos, cinco, mas adaptando-se ao declive do terreno, surgia o 
Colégio de Coimbra (Figs. 873 a 878). 
 
A vida da comunidade desenvolvia-se, como em todas as Ordens Religiosas, 
em torno dos CLAUSTROS, nos exemplares em estudo, de pequenas 
dimensões, exceptuando o caso de Mosteiró, bastante amplo, possuindo sete 
vãos em cada ala (Fig. 304). Estes espaços de circulação e meditação eram 
compostos por três [Melgaço (Figs. 181 e 182) e Monção (Fig. 257)] a cinco vãos por 
ala, a tipologia dominante [Caminha (Fig. 143), Pinhel (Fig. 693), Santo António de 
Viana (Fig. 521), Sátão (Fig. 560) e Vila Cova de Alva (Fig. 831)], normalmente 
privilegiando o número ímpar, para permitir o acesso à quadra através da zona 
central. Existem, contudo, algumas fugas a esta regra, com a preferência pelo 
                                                
52O muro da portaria viria a sofrer, ainda, um conserto em1816, pelos caiadores, importando em mão-de-
obra na quantia de 4$600 (Doc. 61). 
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número par, abrindo todos os vãos directamente para a quadra, como em 
Arcos de Valdevez e Lamego, onde surgiam seis arcadas (Figs. 52 e 603), em São 
Pedro do Sul e São Francisco de Viana com apenas quatro (Figs. 742 e 389), 
aparecendo, no Convento da Ínsua, pela exiguidade do espaço, apenas dois 
vãos (Fig. 96). 
Apesar destas variações de dimensão, todos eles seguem dois esquemas 
preferenciais no primeiro piso, formando arcos de volta perfeita, assentes em 
pilares [Arcos de Valdevez (Fig. 52), Caminha (Fig. 143) e Monção (Fig. 257)] ou, 
optando por um esquema mais erudito, com os arcos assentes em colunas 
toscanas, como em Melgaço (Fig. 182), São Pedro do Sul (Fig. 742), Pinhel (Fig. 693), 
Sátão (Fig. 560) e Mosteiró, este com as arcadas em asa de cesto (Fig. 304). 
A segunda tipologia é do tipo arquitravado, utilizado em Lamego (Fig. 603), Santo 
António de Viana (Fig. 521) e Vila Cova de Alva (Fig. 831), todos assentes em 
colunas toscanas, filiando-se nos esquemas dos conventos reformados em 
Seiscentos, da Ínsua (Fig. 96) e São Francisco de Viana (Fig. 416), também com 
esquema arquitravado, este último com a particularidade de possuir elegantes 
suportes, na forma de pilares toscano-jónicos, compostos por fustes toscanos 
almofadados, com capitéis daquela Ordem Arquitectónica. As alas do primeiro 
piso têm/tinham coberturas de madeira, com pavimentos em lajeado de granito, 
pontuado por sepulturas, de que subsistem algumas evidências (Figs. 185, 306, 427, 
529, 694 e 744). Os segundos pisos são ou eram uniformes, com o recurso ao 
sistema arquitravado, assente em colunas toscanas, com coberturas em forro 
de madeira (Figs. 114, 182, 304, 426, 528, 530, 562, 603 e 742). 
Se a Província de Santo António também adoptava este esquema (Fig. 921), a da 
Piedade, possuía claustros formados por arcadas em ambos os pisos, 
sustentados por possantes pilares (Figs. 931, 935, 937 e 938), surgindo, na da 
Arrábida, a preferência pela adopção de um único pavimento, assente em 
colunas toscanas (Figs. 958 e 959), numa tentativa de simplificação destes 
espaços. 
Ao contrário dos demais, o claustro da Fraga subsiste íntegro no Museu do 
Caramulo, onde foi montado aquando da sua construção nos anos 50 do 
século XX (Figs. 560, 561 e 562). Contudo, estes espaços encontram-se, em alguns 
casos, arruinados ou adulterados, pelo que se justifica uma pequena referência 
a alguns elementos que integravam a quadra e as alas alpendradas.  
O segundo piso do Convento de Vila Cova de Alva encontra-se fechado por 
janelas de peitoril (Figs. 831 e 832), permitindo um maior conforto aos habitantes 
do núcleo. Também em Monção, os vãos das varandas do segundo piso do 
claustro foram fechados pelos proprietários, durante o século XIX, com taipa, 
visando um maior conforto no interior, os quais acrescentaram uma estrutura 
em cantaria numa das alas (Fig. 258), demolido nas recentes obras, o que 
permitiu regularizar a quadra. Em Santo António de Viana, as colunas do 
segundo piso foram transformadas, no século XX, numa estrutura metálica, que 
sustenta uma cobertura de vidro, colocada pela Paróquia, tornando o espaço 
mais acolhedor (Fig. 521), não deixando antever as janelas do piso superior. 
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O claustro de Pinhel encontra-se parcialmente arruinado, conseguindo-se 
aceder directamente ao espaço a partir da fachada principal, do qual apenas 
subsiste íntegro o primeiro piso (Figs. 692 e 693) e um pilar com uma gárgula no 
segundo, na ala do antigo corredor de acesso ao coro-alto (Fig. 695). Também a 
zona conventual de Caminha se encontra muito alterada pelas intervenções 
levadas a cabo no início do século XX e, mais recentemente, na década de 
noventa, restando, apenas, vestígios de duas alas do antigo Convento, com o 
primeiro andar composto por arcadas de volta perfeita, assentes em pilares (Fig. 
143), presumindo-se que o superior seria arquitravado, talvez assente em 
colunas toscanas. 
Em São Pedro do Sul, do núcleo conventual, pouco resta, subsistindo a 
fachada posterior, onde se rasgam alguns vãos primitivos em arco abatido (Fig. 
740), e o claustro com o segundo piso sem guardas (Figs. 741 e 742), que já não 
existiam nos anos 60 da centúria passada (Fig. 747). Apenas na ala que corre ao 
lado da igreja e na ala Sul surgem vestígios do antigo Convento (Figs. 743 e 744). 
A zona regral de Mosteiró desenvolvia-se em torno de um amplo claustro, o 
maior da Província53 (Fig. 304), bastante arruinado, sendo difícil definir o número 
de dependências existentes e a sua disposição, apenas se mantendo intacta a 
ala Sudoeste, pertença da Confraria de Nossa Senhora de Mosteiró. 
O que subsiste do primitivo convento de Lamego é muito escasso, persistindo o 
claustro, no centro do qual se mantém um pequeno tanque circular (Figs. 602 e 
603), aproveitando o sistema hidráulico do primitivo chafariz claustral. Possui um 
número par de vãos, ao contrário do comum na Província, que, neste caso, terá 
a ver com as sucessivas obras que sofreu, verificando-se que os vãos das alas 
se acham desencontrados, desconhecendo-se qual seria o seu número inicial. 
As alas têm coberturas em laje de betão (Fig. 600) e o segundo piso foi alterado 
profundamente (Fig. 603), dificultando a definição da sua primitiva estrutura, mas 
pensamos que teria pequenas colunas toscanas que sustentavam vãos 
rectilíneos, num sistema também arquitravado. 
Relativamente aos desaparecidos Conventos de Moncorvo e Vila Real 
desconhecemos o aspecto das quadras, se seriam do tipo arquitravado ou de 
colunatas. O último evoluía em dois e três pisos, adaptando-se ao declive do 
terreno (Figs. 842 a 843), constituindo um dos maiores conventos da Província, 
como já referimos, desenvolvendo-se em volta de um claustro lajeado (Doc. 237). 
No Convento de Ponte de Lima, o claustro quatrocentista era, segundo frei 
Fernando da Soledade (1673-1737), de grandes dimensões, mais parecendo 
de um convento de Conventuais, destinado a albergar uma Comunidade de 
vulto, por vontade e liberalidade do fundador; quando a Província de Santo 
António o herdou terá levado a cabo obras, uma vez que estava arruinado, 
adaptando-o às reais necessidades capuchas (SOLEDADE, 1705, pp. 186-187), tendo 
frei Diogo de Santiago iniciado, em 24 de Agosto de 1593, uma reforma na 
área conventual, consistindo na feitura de “(...) dois lanços de dormitorio, o 
folhamento, e tecto dos dous lanços da claustra, o refeitorio, e na cosinha a 
                                                
53Em 1821, ocorreu uma obra no claustro, com arranjo das cantarias do mesmo e das ferragens, pela 
elevada quantia de 43$465 (Doc. 70). 
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janella, e chaminé”, rebocando-se a igreja e claustro (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 117-118), 
o que importou em 252$462 (PASSOS, 1932, p. 630). Segundo a primeira fonte, 
quando os frades da Província da Conceição tomaram posse do convento 
acharam os “(...) edificios (...) mal ordenados, por serem demasiado 
espaçosos, e mais proprios para Frades da Claustra, que para os professos da 
Observancia (...) Deos tirou a occasião destas queyxas, permittindo que os 
ditos Padres, quando aqui entràrão, achassemno tão velho, que lhes fosse 
necessario, restaurallo de novo, e com mayor estreytesa, conforme as suas 
disposições” (SOLEDADE, 1705, pp. 186-187), tendo a Câmara de Ponte de Lima 
doado 600$000 (DEOS, 1740, p. 396). A remodelação seguiu a planta “(...) commua 
de todos os Capuchos nas nossas Igrejas, officinas, Claustros, Dormitorios (...)” 
(DEOS, 1740, p. 398), tendo começado na zona conventual, pela acção de frei João 
da Visitação (?-1717), nomeado guardião em 24 de Setembro de 1704 (JOSÉ, vol. 
II, 1760, pp. 118-119). 
Mais tarde, entre 1755 e 1759, sofreu uma reforma profunda, consistindo no 
lajeamento da ala da fachada principal, virada a Noroeste, e da quadra central, 
tendo sido feitas as colunas do lado da hospedaria (Fig. 381), por 100$960 (Doc. 
75). Em 1770-1775, é feita o resto da varanda do claustro, com cobertura e 
pavimento em madeira, importando em 70$43054 (Doc. 75); em cada um dos 
ângulos da quadra, existia, conforme nos informa a Crónica da Província, uma 
laranjeira (Doc. 90). 
Do Colégio de Santo António da Estrela restam parcos vestígios, surgindo uma 
fachada de dois pisos, com vãos novecentistas, mas que mantém os cunhais 
almofadados (Figs. 880 e 891) e a porta de acesso ao Colégio, aplicada à actual 
capela do imóvel. É em arco abatido, flanqueado por pilastras toscanas de 
fustes almofadados, rematados por pináculos bolbosos e encimado por vários 
elementos recortados, que terminam em duplo frontão, o interior triangular e o 
superior semicircular, mas interrompido por cruz latina (Fig. 889), num esquema 
onde o carácter maneirista se mistura com alguns elementos barrocos que 
despontam, nomeadamente no frontão interrompido e no recurso aos 
enrolamentos. O claustro subsiste, embora algo adulterado e destituído da sua 
ambiência primitiva; é de disposição quadrangular e composto por três arcos 
de volta perfeita, assentes em pilastras toscanas, desconhecendo-se como 
seria a solução do(s) andar(es) superior(es) (Figs. 892 e 894). Também sobre 
Arcos de Valdevez subsiste escassa informação, referindo-se que a varanda do 
claustro recebeu um novo forro, telhado e pintura, esta executada pelo mestre 
pintor Ricardo, em 1825-1827, importando em 120$650 (Doc. 9). 
 
Os conventos de fundação medieval tinham, inicialmente, apenas um piso, 
onde se dispunham todas as dependências de que a comunidade necessitava. 
Relativamente ao da Ínsua, sabemos que em 1676, frei Luís de Penalva, no 
âmbito da reforma Capucha, resolveu construir um segundo. Na zona inferior, 

                                                
54As varandas do claustro foram pintadas e tratadas em 1822 (57$770), consertadas em 1825 (7$620), 
sendo a última quadra pavimentada a madeira em 1827 (11$000), surgindo uma última obra em 1833, 
com forro e caiação, importando em 48$898 (Doc. 75). 
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ficaram várias dependências ligadas à manutenção diária da comunidade, 
situadas no antigo dormitório, surgindo, no piso superior, treze celas (Doc. 30). A 
estrutura seria remodelada pela Província da Conceição, em 1707, por ordem 
de frei Francisco da Trindade, que mandou construir, no piso inferior, a casa do 
Capitulo e, no dormitório superior, mais três celas (Doc. 30), que se desenvolviam 
em torno de um pequeno claustro, com coberturas de madeira, executadas em 
1717 (Doc. 30 e Figs. 113 e 114). No antigo dormitório térreo, surgiram as 
dependências relativas à confecção de alimentos (Doc. 30), mantendo, no local, 
uma cela destinada aos irmãos donatos (Doc. 30). 
Os Conventos fundados pela Província da Conceição nas zonas mais 
recônditas, como Monção e Melgaço tiveram, inicialmente, apenas o piso 
térreo, sendo elevados para dois com o crescimento do número de frades que 
compunham a comunidade. O último fechou a quadra em 1752, com a 
construção da ala que ligava à capela-mor (Doc. 56). Esta estrutura foi ampliada 
com frei Francisco do Rosário, que tomou posse em 13 de Junho de 1765 e 
deixou metade da obra do claustro feita, concluída pelo seu sucessor, frei 
Matias do Espírito Santo; os espaços foram soalhados no ano imediato e 
retelhados em 1770 (Doc. 56), sendo a quadra terminada em 1771, com a feitura 
das duas alas em falta e a execução da casa última (Doc. 56). No ano de 1776, 
por ordem de frei Manuel de Santa Margarida55, caiou-se o conjunto “(...) pela 
primeira vez desde que se fundou.” (Doc. 56). 
O de Monção, inicialmente apenas com um piso térreo, foi ampliado em 
meados da década de 60 do século XVIII, com um ajuste datado de 1766, por 
316$981, compreendendo a construção das varandas, das guardas, dos 
telhados, forro e soalho, as quais estiveram a cargo de um pedreiro anónimo, 
talvez Francisco Adão, responsável por várias intervenções no Convento, e do 
carpinteiro Espanhol (Doc. 61). Em 1771-1775, prosseguia a feitura das 
varandas, com a colocação das colunas em 1791, tendo sido lajeado o piso 
inferior em 1794, altura em que se pagou aos pedreiros o que se lhes devia da 
execução do claustro e da quebra de pedra, no valor de 70$135 (Doc. 61). 
 
As alas claustrais possuíam algumas funções específicas, especialmente de 
enterramento ou de circulação, originando nomenclaturas próprias. Assim, o 
CORREDOR DOS CONFESSIONÁRIOS surge em todos os conventos, sendo 
a que se encontra adossada à igreja e para onde abrem as portas de acesso à 
mesma (Figs. 50, 179, 185, 253, 302, 306, 380, 518, 598, 600, 644, 649, 688, 694, 747, 792, 826, 832, 
854 e 871). Em Mosteiró, encontra-se intacta, sendo visíveis os vãos 
correspondentes aos mesmos e a porta de acesso ao templo (Figs. 302 e 306), 
havendo referência a uma capela no local, dedicada a Santo António (Doc. 72), 
tratando-se, certamente, de um nicho com a imagem, de que não restam 
quaisquer vestígios; também intactos, surgem os de Melgaço (Figs. 185), Vila 
Cova de Alva (Fig. 832), Pinhel (Fig. 694), São Pedro do Sul (Fig. 747), Arcos de 
Valdevez (Fig. 50), Orgens (Fig. 649), Ponte de Lima (Fig. 380) e Lamego (Fig. 600). 
                                                
55Confessor, natural de Ponte da Barca, guardião em Melgaço (1776) e falecido no Convento de Ponte de 
Lima, a 3 de Fevereiro de 1787 (ARAÚJO, 1996, p. 181). 
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Os pavimentos das alas eram aproveitados para espaços de enterramento, 
como já tivemos oportunidade de referir, algumas alas destinadas à 
comunidade e outras doadas a particulares, como nos surge explícito 
relativamente ao desaparecido Convento de Vila Real, onde o lanço que partia 
do refeitório para a sacristia correspondia ao cemitério dos frades (Fig. 854) e a 
ala que partia do refeitório para o Capítulo era doada a privados, para 
sepulturas (DGA/TT: Franciscanos, Convento de São Francisco de Vila Real, “Documentos avulsos”, 

mç. 1. Inédito). Em Ponte de Lima, no lado Sudeste, ladeando a zona da sacristia 
e Via Sacra, situava-se a ala do cemitério dos religiosos. 
 
Em torno do claustro, decorria parte da vida dos frades Capuchos, havendo 
uma certa uniformidade na disposição dos espaços funcionais que o 
integravam. 
 
A PORTARIA situava-se, maioritariamente, sob a galilé (Figs. 50, 179, 253, 302, 380, 
518, 598, 644, 688, 792, 826, 854, 871), estando virada à fachada principal, 
pavimentada, normalmente, a lajeado de granito. 
Existem, contudo três casos de excepção, em Santo António de Caminha, 
onde, pela inexistência de galilé, como já referimos, a porta de acesso a este 
espaço está rasgada na fachada principal (Figs. 121 e 141), não existindo, 
igualmente na Ínsua, sendo o acesso processado por uma porta exterior (Fig. 
94); São Francisco de Viana constitui o terceiro caso, onde, por razões 
topográficas do terreno, a reconstrução setecentista se viu obrigada a mantê-la 
no local primitivo, junto à fachada posterior, com acesso directo à Via Sacra (Fig. 
414). O espaço vianense abria para o terreiro através de um pequeno nártex, 
rasgado por arco abatido, actualmente arruinado e com obras em curso (Figs. 
391, 392 e 415). Entre o arco e a cornija, surgiam as armas seráficas, rodeadas por 
concheados, que irrompiam pelo segundo piso, rasgado por duas janelas em 
arco abatido com molduras salientes (Fig. 392). As armas são atribuídas, por 
alguns autores, a Manuel Pinto Vilalobos, o terceiro engenheiro com este 
nome, devido às semelhanças que possui com outras por ele executadas 
(FERNANDES, 1990), sendo talvez o responsável pelo projecto desta zona, no 
século XVIII. 
Em Monção, a zona regral começou a ser construída em 1749-1750, pela 
parede de acesso à portaria (Fig. 210), que importou em 4$200 (Doc. 61), lajeada 
em 1765, pelo mestre António José de Barros, por 7$600 (Doc. 61). Deste 
espaço pouco resta, sendo visível um nicho de volta perfeita, fronteiro à porta 
de acesso, actualmente entaipado (Fig. 260). Em Lamego, o espaço encontra-se 
muito adulterado, tendo sido reaproveitado para a instalação de sanitários (Fig. 
598 e 600), restando, também, o nicho fronteiro à porta de entrada. 
O Convento de Ponte de Lima tinha a portaria56 (Fig. 380), colocada no sub-coro, 
desde a obra de 1744, estando, anteriormente, separada do núcleo construído, 

                                                
56A portaria viria a sofrer obras subsequentes: em 1750, um pedreiro executou as escadas da entrada 
(4$800), tendo sido caiada em 1755 (5$050), a que sucedeu a pintura dos caixilhos das janelas, em 1759 
(2$400). A obra mais importante foi o seu lajeamento, em 1763 (17$000) (Doc. 75). 
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com a porta protegida por um alpendre sustentado por quatro colunas, 
elaborado em 1673 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 121), aproveitando o corpo da profanada 
Capela de Nossa Senhora da Graça, que existia no terreiro de acesso e que 
abordaremos infra. 
Por uma questão prática, uma vez que permitia o acesso ao interior do espaço 
regral, a portaria surgia também sob a galilé nas restantes Províncias 
Capuchas (Fig. 956). 
 
Ao lado desta, situava-se, normalmente, o local de reunião da comunidade, a 
CASA DO CAPÍTULO, virada à fachada principal, mas sem acesso directo, 
podendo surgir imediatamente anexa à portaria [Ínsua (Fig. 94), Lamego (Fig. 598), 
Orgens (Fig. 644), Moncorvo (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 357 e Fig. 792), Vila Real (Doc. 238 e Fig. 
854) e São Pedro do Sul (Fig. 744), caso a porta entaipada em arco de volta 
perfeita corresponda a esta dependência funcional] ou separada por uma 
dependência, como em Viseu (Fig. 871) e Santo António de Viana (Fig. 518), onde 
se erguia uma capela, aparecendo, contudo, no caso de Melgaço, a casa do 
fogo (Fig. 179). Noutros conventos, surge ao lado da sacristia, na ala oposta à 
fachada principal, como em Pinhel (Fig. 688), Vila Cova de Alva (Fig. 826), Monção 
(Fig. 253), Mosteiró (Fig. 302), Ponte de Lima (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 81 e Fig. 380) e São 
Francisco de Viana, neste caso entre a sacristia e a portaria, visto esta se 
encontrar, como já referimos, em local distinto do usual (Fig. 414). 
Este último esquema está mais próximo dos antigos conventos Conventuais, 
que privilegiavam esta implantação (MATIAS, 2001, p. 186), sendo possível que a 
sua localização junto à fachada principal fosse uma tendência da via 
Observante, correspondendo ao local escolhido preferencialmente pela 
Província da Piedade (MEDINAS, 1994, p. 78). 
Estes espaços tinham acesso por portal em arco abatido, assente em pilastras 
toscanas (Fig. 96, 521, 744, 834), com o interior iluminado por uma (Fig. 96) ou duas 
janelas (Fig. 179), que flanqueavam, normalmente, uma estrutura retabular ou um 
simples altar. Em redor das paredes, existiam mísulas de cantaria, que 
sustentavam os bancos corridos (Fig. 186). 
Existe informação sobre a construção das casas de Viana, de Monção e 
Lamego, a primeira57 instalada junto à portaria em 1726-1729, por ordem de 
frei Miguel de Jesus Maria58, tendo servido, inicialmente, de enfermaria (ARAÚJO, 
1996, p. 427), desconhecendo-se a sua localização primitiva. O interior está 
completamente desvirtuado, pela acção dos militares, que o transformaram em 
refeitório (Fig. 450), em 1946 (FERNANDES, 1980, p. 164), nada restando da construção 
de João Lopes, excepto a porta de acesso, em arco abatido e com moldura 
recortada, de cantaria (Fig. 521). A de Monção foi iniciada em 1766, caiada ainda 

                                                
57A dependência viria a ser intervencionada em 1765, altura em que foi rebocada e pintada, com a 
colocação de novo pavimento de madeira (Docs. 118 e 149), tendo sofrido nova obra, de teor 
desconhecido, nos anos de 1778-1779 (Doc. 118). 
58Pregador, custódio, padre da Província, natural de Caminha, onde foi baptizado a 18 de Abril de 1668, 
sendo guardião de Serém e Viana, onde faleceu em 25 de Janeiro de 1741 (ARAÚJO, 1996, p. 195). 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 170 

nessa data, mas com a colocação de ferros nas vidraças apenas em 177359 
(Doc. 61). O de Lamego, transformado em arrecadação, foi transferido para o seu 
local actual em 1720, altura em que se sentiu a necessidade de ampliar este 
espaço de reunião, passando a ter 34 palmos de largo e 24 de comprido (JOSÉ, 
vol. II, 1760, p. 243). 
 
Numa tendência comum a todas as Províncias, a VIA SACRA, como já vimos, 
situava-se ao lado da capela-mor, tratando-se de um espaço de transição entre 
a cabeceira, o claustro e a sacristia, uma zona dedicada à reflexão e à 
penitência, existente em todas as Ordens Mendicantes e nos colégios da 
Companhia de Jesus, ou seja entre as Ordens Religiosas que privilegiavam o 
culto de Cristo, da Sua Paixão e da Cruz. A sua dimensão é variável, 
constituindo um pequeno corredor nos conventos medievos da Ínsua, São 
Francisco de Viana e no mais tardio de Arcos de Valdevez, sendo de maiores 
dimensões as de Lamego e Ponte de Lima, normalmente possuindo iluminação 
própria. Esta (Figs. 368 e 380) tem tecto plano, rebocado e pintado e pavimento em 
cantaria de granito, onde se mantêm várias sepulturas, referenciadas no 
capítulo anterior, que ligava, no lado direito, por amplo arco de volta perfeita, ao 
claustro e por pequena porta de verga recta, à sacristia (Fig. 372), também com 
pavimento lajeado. 
A Via Sacra de Monção foi lajeada pelo pedreiro Barros, certamente António 
José de Barros (Doc. 8), em 1765, por 6$820 (Doc. 61). 
Constituindo casos únicos, as Vias Sacras da Ínsua e de Ponte de Lima 
possuíam capelas, a primeira situada no topo do pequeno corredor que a forma 
(Figs. 69 e 94). 
 
Esta dependência de transição estava ligada à SACRISTIA, que lhe podia 
suceder no espaço, virada para a quadra claustral (Figs. 94, 141, 179, 253, 414, 518, 
644, 688, 792, 826, 854, 871), ou encontrar-se adossada à fachada posterior da 
capela-mor, como em Mosteiró (Fig. 302), Ponte de Lima (Fig. 380) e Lamego (Fig. 
598), revelando ser um tipo recorrente entre os edifícios mais antigos, 
construídos no período medieval. Trata-se de um local de arrumação das 
alfaias litúrgicas, paramentaria e relíquias, onde os padres se revestiam para 
as celebrações religiosas. Possuía iluminação directa, por uma ou duas 
janelas. A de Arcos era muito simples, executada ou reformada após 1724, 
data em que o padre António Feio de Araújo, abade da Igreja de Cabreiro, 
deixou 20$000 para a sua fábrica (ARAÚJO, 1985, p. 21), tendo sido pintada em 
1827, por 33$260 (Doc. 9), sendo mais elaborada a de Lamego, paga pelo bispo 
D. Tomás de Almeida (1706-1709), na data em que abandonou Lamego, em 
1709 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 224). A de Viana sofreu uma obra de envergadura em 
1792, que custou 187$673 (Doc. 118), aproveitando para se reformar todo o seu 

                                                
59A casa do Capítulo sofreria uma reforma nos anos de 1806 a 1809, com pintura, renovação de betumes, 
vidros e caixilharias, por 45$520 (Doc. 61). 
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espólio decorativo60 e em Vila Real a construção ocorreu a partir de 1691, com 
a dádiva de 200$000, por frei André Pinto, a 17 de Dezembro desse ano (JOSÉ, 
vol. II, 1760 p. 387). 
 
A Via Sacra podia aceder, ainda, à CASA DO LAVABO (Figs. 302 e 414), quando 
esta não se encontrava, anexa à anterior (Figs. 179, 253, 380, 518, 598, 644, 792, 826, 854, 
871), constituindo a maioria dos casos recenseados; possuíam uma ou duas 
janelas, através da qual entravam os canos, que permitiam a entrada da água 
que jorrava para o lavabo. 
 
Estas dependências ocupavam, por vezes, a totalidade da ala fronteira à 
fachada principal, como em Moncorvo (Fig. 792) e Orgens (Fig. 644). 
 
Partindo da sacristia ou da Via Sacra, surgiam as ESCADAS DAS MATINAS, 
que ligavam ao segundo piso, à ala do coro-alto (Figs. 50, 51, 179, 180, 253, 254, 263, 
302, 303, 414, 417, 518, 519, 644, 645, 650, 688, 689, 826, 827, 828, 871 e 872), tendência 
recorrente em outras Províncias, nomeadamente na da Piedade (MEDINAS, 1994, 
p. 74). Destas, destacam-se as de Orgens e de Vila Cova de Alva, com guardas 
em cantaria de granito, com a coluna de arranque volutada (Figs. 650 e 828), sendo 
possível que constituíssem um esquema comum a todos os exemplares da 
Província da Conceição. Em Monção, foram consertadas em 1773, data em 
que se coloca uma nova porta, com ferragem, fechadura, pregos e mola, por 
8$745 (Doc. 61), o mesmo acontecendo em Mosteiró em 1825 por 2$400 (Doc. 70). 
Em Ponte de Lima, eram iluminadas por uma janela, consertada em 1786, pelo 
valor de 3$415 (Doc. 75). As de Melgaço permanecem no local, apesar de 
servirem de arrecadação, pois o vão do piso superior encontra-se entaipado 
(Figs. 179 e 180). 
 
Na ala oposta à igreja, normalmente mais larga, permitindo acondicionar as 
dependências de maior amplitude, situavam-se, na maior parte das casas, a 
ZONA DE REFEIÇÃO, o DE PROFUNDIS e a ESCADA REGRAL, de acesso 
ao piso superior. Esta associação de dependências surge-nos claramente 
explícita numa acta capitular, em que se determina que “(…) as Portas do 
claustro porque se entra para o Deprofundis, e dahy se sobe para os 
Dormitorios estejão ordinariamente fechadas, sem que nunca fiquem abertas 
em ocazião de comunidades, principalmente do refeitorio, tendo todos os 
Religiozos suas chaves, ou engenhos com que as possão abrir e fechar 
quando por ellas passarem (…)” (Doc. 6). A localização destes espaços 
funcionais afigura-se-nos lógica, se considerarmos a vivência diária dos frades 

                                                
60A face posterior da capela-mor recebeu uma janela em 1765, para iluminar a casa da tribuna, 
pavimentada a madeira, na mesma data (Doc. 149). As obras que se sucedem no interior do templo, são 
exíguas em termos documentais, envolvendo pequenas quantias e resultando em consertos pontuais, 
como uma obra na capela-mor, em 1778-1779, outra em 1789-1790 (2$025), uma obra na fachada 
principal e no altar do Santíssimo Sacramento, com intervenção de carpinteiros e caiadores (24$190), 
caiação do arco triunfal ($160), em 1810; em 1822-1824, surge uma obra de certa envergadura nos 
telhados (189$875) e, em 1831, uma obra na sacristia, por 34$895 (Doc. 118). 
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Capuchos, que, após a última refeição do dia, se reuniam no De Profundis, 
onde, durante meia-hora, se debatia um caso de Moral (NATIVIDADE, 1735, p. 195), 
findo o qual, subiam a escada regral até ao(s) dormitório(s). Esta implantação e 
associação também se verificava entre os antigos conventos Conventuais 
(MATIAS, 2001, p. 186), bem como na casa-mãe da Província de Santo António, em 
Lisboa (Fig. 921) e no Convento espanhol de Guadalajara (Fig. 920), revelando-se 
como a preferencial e mais funcional, afastando o mais possível da Igreja essa 
zona de refeição. 
A outra hipótese é o seu aparecimento na ala fronteira à fachada principal, 
sendo exemplo desta localização os Conventos de Viseu (Fig. 871) e São 
Francisco de Viana (Fig. 414), constituindo uma minoria, mas assumindo-se como 
a solução preferida entre os conventos da Província da Piedade (MEDINAS, 1994, 
p. 122). 
As dependências podiam dispor-se de duas formas distintas, ou todas 
adossadas, constituindo uma sequência, como na Ínsua (Fig. 94), em Mosteiró 
(Fig. 302), Orgens (Fig. 644), Moncorvo (Fig. 792) e Vila Cova de Alva (Fig. 826), 
revelando que se trata de uma tipologia utilizada nos edifícios mais antigos, 
com a excepção desta última Casa; nos mais recentes ou nos profundamente 
remodelados no período setecentista, o refeitório, cozinha, despensa e, por 
vezes, a adega, dispunham-se sequencialmente, surgindo o De Profundis 
virado para a quadra do claustro, ao lado da cozinha e/ou refeitório, onde se 
implantava o lavabo e do qual partiam as escadas regrais (Figs. 179, 180, 253, 254, 
380, 381, 518, 519, 688, 689, 854, 855, 871 e 872), todas elas com um nicho ou pequena 
capela no topo. 
 
Em Vila Cova de Alva, surgia uma adega e uma dependência para arrumos, 
com acesso pelo exterior, que confinava com a despensa, a cozinha e, 
separado pela caixa da escada regral, que acedia ao De Profundis, onde surgia 
um lavabo com duas bicas, identificado por Victor Manuel Moutinho Cardoso 
como sendo um átrio (CARDOSO, 1997). Junto a este, situava-se o refeitório, em 
cuja verga da porta aparecia a inscrição “JACTA SUPER DOMINUM CURAM 
TUAM ET IPSE TE ENUTRIET” (ANACLETO, 1998), subsistindo no seu interior um 
tecto de madeira de castanho, dividido em seis caixotões, sem qualquer 
elemento decorativo. O mesmo esquema estava presente em Melgaço, com 
uma despensa que ligava directamente à cozinha61, construída em 1752, por 
iniciativa do guardião frei Manuel de São Francisco (?-1755) (Doc. 56) e ao 
refeitório (Figs. 179 e 187 a 190); este recebeu obras em 1756, com Frei José da 
Madre de Deus62, que o forrou e pintou (Doc. 56); certamente nesta zona de 
arrecadação, implantar-se-ia a tulha, referida no Inventário de 1834 (Doc. 58). 
Entre estas dependências e o corredor do claustro, situa-se a escada regral, de 
um único lanço, com guarda de cantaria e coluna de arranque volutada, no 

                                                
61O material para a sua edificação (pedra e madeira) proveio de Parada do Monte e do lugar das 
Cavencas de Riva de Mouro (Doc. 56). 
62Pregador, natural de Viana do Castelo, guardião de Melgaço (1756) e falecido em Monção, a 16 de 
Setembro de 1765 (ARAÚJO, 1996, p. 140). 
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topo do qual fica um nicho de volta perfeita (Figs. 179, 192 e 193). Na base das 
escadas, ampliadas por ordem de frei Manuel de Santa Margarida (Doc. 56), e ao 
lado do refeitório, situava-se o De Profundis, soalhado em 1756 (Doc. 56) e onde 
ainda permanece o lavabo (Figs. 179 e 191). 
No Convento de Pinhel, já nada resta da escada regral, no fundo da qual se 
situaria o De Profundis, com acesso para o refeitório, que ficaria contíguo à 
cozinha, marcados na planta dos planos não concretizados de adaptação a 
quartel do Regimento Dezanove (Figs. 662 e 668). 
Em 1756-1757, estavam a ser construídos o refeitório, a cozinha e a despensa, 
de Monção, todos com pavimento lajeado, gastando-se com as janelas, grades 
para as mesmas, caixilharias, canos para a cozinha, e colocação de uma pedra 
neste último espaço a quantia de 47$99763, estando a obra a cargo do pedreiro 
Francisco Adão (Doc. 61). Destas dependências não restam praticamente 
vestígios (Figs. 211 e 212), mas analisando a planta, onde se verifica a existência 
de uma ala larga no lado oposto à igreja, bem como a de uma ampla chaminé 
(Fig. 256), considera-se bastante viável a hipótese de que estes se situassem 
nestes espaços (Fig. 253), sucedendo-se o refeitório, a cozinha, a despensa e 
uma zona de arrumos e adega64, a qual ainda se encontrava neste local, antes 
do início das obras do século XXI (Fig. 264). A primitiva escada regral que ligava 
ao segundo piso já existia em 1754, altura em que se trabalhava no nicho do 
topo, tendo sido coberta por um forro de fasquiado e estuque em 1768, por 
28$000 (Doc. 61). Com a reforma do claustro, procedeu-se, em 1793, à 
construção da nova escada regral, em pedraria (Doc. 61); desconhece-se a sua 
estrutura, uma vez que já não existe, pois foi substituída por escadas de 
madeira, mais funcionais, pelos proprietários, também estas desaparecidas 
recentemente. 
O Convento de Moncorvo tinha de Norte para Sul, a escada regral, o De 
Profundis, iluminado por uma janela, à qual se adossaria o lavabo, o refeitório, 
iluminado por duas janelas, a cozinha por uma, com a casa do forno anexa, 
também rasgada por dois vãos, a que se sucediam a Casa dos Moços, uma 
dependência que servia de estrebaria, lagar e adega (Doc. 216 e Fig. 792). Em Vila 
Real, virados a Sudoeste, a cozinha, despensa, De Profundis, refeitório e 
adega, (Doc. 238 e Fig. 854); em local desconhecido, implantavam-se a casa do 
alambique, a casa do forno, podendo surgir em estruturas edificadas isoladas 
ou em dependências anexas à cozinha (Doc. 238). 
Na ala Sudeste de Santo António de Viana, virada à actual via pública e mais 
larga que as demais, existia a zona ligada à alimentação e à sua confecção, 
sucedendo-se o refeitório, a cozinha, consertada, com a respectiva chaminé, 
em 1765, sob a tutela de frei Amaro da Trindade (?-1779), por 191$763 (Doc. 

                                                
63Estas dependências só viriam a necessitar de nova intervenção no século XIX, com a pintura das 
janelas, caixilhos e ferragens do refeitório, em 1828, a colocação de duas torneiras de pau na cozinha, em 
1806-1807, altura em que consertaram os pesos da balança da despensa e o arranjo do forno, com a 
colocação de novos ladrilhos, em 1830 (Doc. 61). 
64A adega teria sido uma das primeiras dependências a ser concluídas, na qual foi aberta uma fresta nos 
anos de 1762-1763 (Doc. 61), transformada, pelos proprietários mais recentes, numa ampla porta de 
acesso à dependência (Fig. 256). 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 174 

118), e a despensa, ao lado dos quais, aproveitando a maior largura do espaço, 
se situavam a casa do lavabo, o De Profundis e as escadas de acesso ao piso 
superior65 (Fig. 518). Estes espaços construídos por João Lopes e os mestres 
seus sucessores, foram reformados ao longo do século XVIII, tendo, em 1733, 
existido uma ampliação do refeitório, por ordem do provincial, Manuel da 
Natividade66 que passou a ficar com quatro frestas, além da que marcava o 
púlpito de leitura (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 566). Trinta anos depois, a ala seria toda 
remodelada, por iniciativa de frei Lourenço da Natividade67 (Doc. 149), com a 
ampliação do refeitório68, da cozinha, executando nova casa do lavabo e o De 
Profundis, que importou de mão-de-obra de alvenaria, carpintaria, pedreiros e 
caiadores em 86$600 (Doc. 118); a despensa, não intervencionada nesta data, foi 
alvo de uma reforma mais tardia, em 1778-1779 (Doc. 118). Pensamos que, 
inicialmente, as dependências se dispunham numa ala longitudinal, como era 
usual nos imóveis mais antigos, sendo a ampliação feita com a deslocação de 
algumas dependências para a zona interior da quadra, como o De Profundis e 
as escadas regrais. Esta ala seria a menos remodelada pelos militares, 
instalando a sala de autópsias no local do antigo refeitório, a cozinha que se 
mantinha no local da fradesca e a feitura de duas instalações sanitárias nos 
antigos espaços de arrumos (Fig. 450). Na ala Nordeste, surgia uma zona de 
armazenamento e uma de passagem para a cerca (Fig. 518), mandada executar 
por frei Lourenço da Natividade, em 1765 (Doc. 149). 
A mesma estrutura surgia em Viseu, com a escada regral, do De Profundis, e a 
ligação deste ao refeitório, anexo a uma pequena cozinha, junto à qual se 
situava a saída para a cerca (Fig. 871). Contudo, o Inventário de 1834 fala-nos de 
mais dependências, como a tulha, a despensa de fora e a despensa da cozinha 
(Doc. 250). 
Em Arcos de Valdevez, em 31 de Agosto de 1727, a comunidade fez uma 
escritura entre o síndico, Lourenço Fernandes da Costa, e os pedreiros 
Francisco Lourenço Eiras, Matias Lourenço, Martinho Gonçalves e Manuel 
Lourenço, para a feitura de casas no lado Sul, ou seja na ala oposta à igreja, 
com a construção da casa do fogo, uma secreta, as varandas do claustro e os 
lavabos, pelo custo de 100$000 (CARDONA, vol. III, 2004, p. 450), terminando as obras 
na zona conventual, sugerindo que o refeitório, cozinha, o De Profundis e 
escada regral se situaria nesta zona. Ainda no piso inferior, desconhecendo-se 
em que ala se situava, existiam lojas, consertadas em 1828, por 12$760, 
surgindo, ainda, o conserto da porta da adega, em 1830, no valor de 8$800 

                                                
65Existiam, ainda, as escadas que ligavam directamente à horta, às quais se adossava um muro que se 
prolongava até à escada do terreiro, obra mandada executar por frei Amaro da Trindade (Doc. 149). 
66Leitor, definidor, provincial, consultor, qualificador do Santo Ofício, natural de Ponte de Lima, tomando o 
hábito em Santo António de Viseu, em 7 Setembro 1690, leitor de Artes e Teologia no Colégio de 
Coimbra, guardião em Ponte de Lima (1727), comissário visitador da Soledade, recolhendo-se a Ponte de 
Lima, onde faleceu a 11 de Novembro de 1744 (ARAÚJO, 1996, p. 175). 
67Pregador, definidor, custódio, natural de Gondoriz e falecido em Arcos de Valdevez, a 1 de Outubro de 
1750 (ARAÚJO, 1996, p. 155). 
68Em 1780-1781, o refeitório receberia uma nova cobertura, onde se introduziram linhas de ferro, e 
executou-se um novo pavimento de madeira, importando em 88$620 (Doc. 118). 
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(Doc. 9). Certamente ao lado da cozinha, implantava-se a despensa, cuja porta 
foi arranjada no ano de 1872 (Doc. 9). 
A ala Nordeste de Mosteiró, exteriormente bem conservada (Fig. 316), tem o 
interior completamente deteriorado; era composta pela adega, uma despensa, 
a cozinha e o refeitório69 (Fig. 302), sendo possível discernir o forno e a chaminé 
da primeira (Figs. 311 e 312), bem como a porta de acesso à sala de refeições (Fig. 
313). Nesta zona, situar-se-ia o De Profundis, de onde partiam as escadas 
regrais, consertadas no ano de 1824, pelo valor de 3$700 (Doc. 70). Na Ínsua, na 
ala Norte, surgem uma sucessão de dependências, constituindo o De 
Profundis, com acesso a partir do perímetro exterior do Convento (Figs 94 e 97), a 
que se sucede o refeitório (Figs. 94 e 99), comunicante com a cozinha através da 
ministra (Fig. 99), à qual se adossa a despensa, com portas para um corredor, 
que desemboca na escada regral (Figs. 94, 95 e 100 a 103), à qual não é possível 
aceder pelo estado arruinado do conjunto. 
São Francisco de Viana tem um refeitório muito amplo (Figs. 414 e 419), situado 
ao lado da cozinha70 (Figs. 414 e 422 a 424) e da despensa, que ficam num corpo 
que forma ressalto relativamente à ala Norte, onde se situa o De Profundis e a 
escada das Matinas (Figs. 414 e 417), a qual serviria, simultaneamente de escada 
regral, todos eles instalados no antigo dormitório térreo, concluídos entre 1757-
1759, por acção de frei Inácio de Santo António71 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 564). 
O De Profundis de Orgens tinha espaço para vinte e seis religiosos, ligando ao 
refeitório, onde se sentavam vinte e oito (Doc. 192), a que se sucedia, 
certamente, a cozinha; a partir do De Profundis, evoluía a escada regral, 
estando todas estas dependências situadas na ala Norte (Fig. 644). 
Na ala Sudoeste de Ponte de Lima, mais larga, situavam-se o De Profundis, 
com o lavabo, adossado à cozinha e refeitório (Fig. 380). A reforma de 1704, 
ordenada por frei João da Visitação, alterou profundamente esta zona, que 
sofrera uma obra em 1662, com frei João do Espírito Santo, o qual ordenou o 
acrescento de vinte e dois palmos no refeitório, à custa do De Profundis, que 
ficou de reduzidas dimensões, permanecendo, por falta de espaço, uma 
cozinha, também relativamente pequena (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 118). A intervenção 
setecentista visou aumentar para o dobro o De Profundis, o qual “He muito 
alegre por ter no principio huma porta, que sahe para o terreiro, e no fim huma 
janella bem rasgada, a qual assenta sobre um lavatorio com agua perenne”, 
tendo a pequena cozinha sido também ampliada e inaugurada a 6 de Setembro 
de 1705 (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 118-119). Apesar disso, o De Porfundis era dos mais 
pequenos da Província da Conceição, tendo que se adaptar às dimensões 
escassas do claustro e da zona conventual, tendo a particularidade de receber 
luz de uma janela (Doc. 75), sendo o espaço protegido por uma porta de madeira, 

                                                
69As janelas do refeitório sofreram uma pintura dos caixilhos em 1822, por 5$680 (Doc. 70), tendo sido 
colocada uma nova porta na dependência em 1829, por 8$760 (Doc. 70). 
70Na década de 20 do século XIX, a cozinha viria a sofrer várias obras, como o arranjo do forno ($600), o 
conserto do caixilho a janela grande (2$060) (Doc. 97). 
71Pregador, natural de Viana do Castelo, tendo sido guardião do Colégio da Estrela, onde faleceu a 17 de 
Março de 1768, após ter sido procurador geral da Província e regente do Hospício da Rua do Bom 
Jardim, no Porto (ARAÚJO, 1996, p. 104). 
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como era comum em todos os edifícios72 (Doc. 6). O refeitório viria a ser 
reformado em 1766, obra da responsabilidade do pedreiro Luís, consistindo na 
colocação de um novo forro de madeira (Doc. 75). A intervenção de maior vulto 
na cozinha ocorreria, apenas, em 1800, altura em que foi reformada e pintada, 
por 11$900, a que se sucedeu a manutenção do forno e a feitura de um novo 
em 1813, colocado numa dependência separada, a casa do forno, obra que 
importou em 15$78073 (Doc. 75). Junto a esta, existia uma tulha, construída em 
1799-1800, pelo valor de 7$945, e a casa do alambique, executada em 1821-
1822 e que custou a quantia de 14$755 (Doc. 75); ainda anexa a este espaço, a 
adega, iluminada por frestas e portas de acesso74 (Doc. 75). A partir do De 
Profundis, saíam as escadas regrais (Figs. 380 e 381), ampliadas em 1766-1767, 
por 92$362 (Doc. 75).  
Na ala Noroeste de Lamego, existe uma porta em arco de volta perfeita, 
actualmente entaipada (Fig. 604), que acederia à zona da cozinha, refeitório, 
arrecadações e De Profundis, mas sobre a qual não avançamos com uma 
proposta de disposição, pela falta de indícios e documentação. O refeitório foi 
ampliado em 25 palmos por ordem de frei Manuel de São Paulo, no século 
XVIII (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 274). No De Profundis, surgia a escada regral, mandada 
executar em 1732, com verbas doadas por Gonçalo Vaz Pinto de Sousa, 
fidalgo da Casa Real, onde existia uma inscrição “Mihi vivere Christus est, & 
mori lucrum, hic mihi fructus operis” (Cfr. JOSÉ, vol. II, 1760, p. 274). No piso inferior, 
em local desconhecido, surgia a adega (Doc. 176) 
Na Fraga, é possível que o refeitório e cozinha se situassem fronteiros à igreja, 
pois ainda é visível, no conjunto arruinado, a respectiva chaminé (Fig. 559). O 
mesmo sucede em São Pedro do Sul, onde se desenvolveriam o refeitório, a 
cozinha, a despensa e o De Profundis, na base das escadas de acesso ao piso 
superior, como acontece com os restantes edifícios construídos neste período. 
Relativamente a Serém, não possuímos qualquer informação, sabendo-se 
apenas que, em 1665, o guardião frei João de Santo António colocou grades 
de ferro nas oficinas da casa (BAPTISTA, 1953, p. 189). 
 
Em alguns claustros, surgiam CAPELAS no primeiro piso, como em Melgaço 
(Fig. 179), Santo António de Viana (Fig. 518), Orgens (Fig. 644), Pinhel (Fig. 688), Viseu 
(Fig. 871), Mosteiró (Doc. 72) e São Francisco de Viana (Doc. 101), não sendo 
possível situá-las nos dois últimos conventos. A de Pinhel tem acesso por arco 
de volta perfeita, assente em pilastras almofadadas, com o interior coberto por 
abóbada de berço (Fig. 696). Em Melgaço, subsistia junto à adega sendo de 
orago desconhecido (Fig. 179). Na Casa-mãe, surgia a Capela de Nossa Senhora 
da Conceição (FERNANDES, 1980, p. 164), que se encontrava adossada à portaria e 
casa do Capítulo (Fig. 518). Com a mesma localização, mas de invocação 
                                                
72A janela sofreu um arranjo em 1810, por 8$810, sendo a porta colocada, com as respectivas dobradiças 
e chumbadouros, em 1820, importando em 4$105 (Doc. 75). 
73Na cozinha, foi colocado um novo forno em 1752, por $160, e, no ano seguinte, a colocação da pia de 
pedra (2$400), arranjada em 1787-1788, altura em que é lajeada a chaminé (11$000); o forno voltaria a 
ser arranjado em 1825 (4$130) e em 1831 (2$190) (Doc. 75). 
74As frestas foram reformadas em 1824 (4$175) e a feitura das portas ocorreu em 1826 (5$480) (Doc. 75). 
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também desconhecida a de Viseu (Fig. 871). Em local indeterminado de Orgens, 
surgia uma Capela onde se venerava a Santíssima Trindade. 
 
No segundo piso, implantavam-se os DORMITÓRIOS, ocupando toda a 
fachada principal e a oposta à igreja, o primeiro normalmente denominado 
como Dormitório do Coro, sendo, frequentemente, o mais antigo, surgindo, em 
alguns casos, um segundo, perpendicular ao anterior, correspondendo às 
necessidades de uma comunidade crescente. O número de celas é variável, 
dependendo da dimensão e estatuto do edifício – se era hospício, oratório ou 
convento -, bem como da comunidade que o compunha, apesar de surgir, 
frequentemente, em número superior ao estabelecido nos Estatutos da 
Província da Arrábida, que impunham a existência apenas de dezasseis a 
dezoito celas (Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, p. 79). O Dormitório do 
Coro podia dispor de duas fiadas de celas, uma virada para a fachada principal 
e uma oposta, abrindo para a varanda do claustro, separadas por um corredor 
central, sendo exemplo disso os Conventos Melgaço (Fig. 180), Monção (Fig. 254), 
Mosteiró (Fig. 303), Santo António de Viana (Fig. 519) e de Orgens (Fig. 645), sendo 
possível que esta solução estivesse presente em mais imóveis, que a 
documentação não permite revelar. Os corredores eram iluminados pelas 
janelas regrais, diferenciadas exteriormente pela introdução de uma sacada, 
ou, no caso daquelas não existirem, por clarabóias, solução empregue, numa 
primeira fase, em Monção (Fig. 266). Cada cela tinha uma porta de acesso e era 
iluminada por uma janela, reflectindo, nas fachadas subsistentes, o número 
existente em cada uma das alas do dormitório. 
Este seria o esquema preferencial nas casas capuchas portuguesas, sendo 
visível a existência das celas viradas à fachada principal no Convento de 
Nossa Senhora do Cardal (Fig. 924), em Santo António da Sertã (Fig. 925), Santo 
António de Portalegre (Fig. 932) e Santo António de Beja (Fig. 936). A existência de 
um corredor iluminado por uma janela regral no topo surge patente em outros 
edifícios Capuchos, como em Santo António do Redondo (Fig. 940) e em Santo 
António da Sertã (Fig. 925). No caso espanhol do Convento de Guadalajara, as 
celas surgem na fachada posterior, viradas à clausura (Fig. 920), revelando uma 
tipologia completamente distinta 
 
No segundo piso de Vila Cova de Alva, a fachada principal era marcada pelas 
janelas do Dormitório do Coro, onde se implantavam, conforme se verifica no 
desenho do século XIX, nove celas, correspondentes às nove pequenas 
janelas quadrangulares, a do extremo direito antecedida pela janela regral, 
constituindo um vão de sacada, de maiores dimensões (Figs. 795 e 827). Em 
Pinhel, situavam-se sete celas viradas para a fachada principal (Fig. 689), 
estando marcadas algumas janelas e espaços na fachada posterior (Fig. 689), a 
zona em melhor estado de conservação (Fig. 691), desconhecendo-se, contudo, 
se fariam parte dos dormitórios, da hospedaria ou de qualquer outra 
dependência, pelo que não arriscamos uma interpretação destes espaços 
funcionais. 
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No Convento de Melgaço, nas alas viradas à fachada principal e na que lhe 
fica perpendicular, situavam-se os dormitórios e, provavelmente, a hospedaria 
(Fig. 180), onde ainda é possível discernir a marcação das primitivas celas, 
divididas por estrutura de taipa ou tabique (Figs. 194 a 197), com pavimento em 
soalho e coberturas de madeira. Surgem evidenciadas, exteriormente, através 
das janelas quadrangulares, dispondo-se, no enfiamento dos corredores dos 
dormitórios, as janelas regrais, do tipo varandim, com guarda de cantaria (Fig. 
179). O número de vãos e as divisórias subsistentes permitem sugerir que o 
dormitório virado à fachada principal possuía sete celas, não se fazendo 
conjecturas sobre o virado a Sudeste. 
O primitivo foi concluído em 8 de Setembro de 1750, executados por pedreiros 
e carpinteiros de Lanhelas (Doc. 56), desconhecendo-se os seus nomes75. 
Contudo, o trabalho não terá ficado satisfatório e o rigor do Inverno deitou 
abaixo parte da ala das celas, obrigando os frades a confinarem-se a uma das 
zonas menos arruinadas, onde passaram esse período rigoroso, em 
comunidade, numa clara, mas necessária, infracção da Regra, que estipulava a 
existência de celas individuais76. No início de 1751, tiveram que solicitar a 
presença de mestres provenientes de Viana da Foz do Lima, para executarem 
os telhados dobrados77 (Doc. 56), devido ao rigor do clima no local. Com frei Félix 
de Santa Teresa (?-1803), procedeu-se à divisão de mais celas e a colocação 
de soalho no corredor do dormitório em 1756 (Doc. 56). 
No ano de 1755, inicia-se a construção do dormitório de Monção, no segundo 
piso, com a feitura de celas, que foram forradas e pavimentadas, importando 
em 29$725 (Doc. 61), as quais viriam a ser consertadas ou, mais verosimilmente, 
redimensionadas, em 1757-1758, com uma pequena obra de carpintaria, na 
importância de 4$707 (Doc. 61). A documentação informa-nos que, em 1762, se 
procedia ao forro do dormitório que possuía apenas três celas, uma delas 
pertencente ao guardião, revelando que este espaço se situava na ala virada a 
Norte, cuja fachada, a principal, ainda hoje, é marcada por três pequenas 
janelas quadrangulares (Fig. 255). Aliás, o segundo piso do claustro manter-se-ia 
durante algum tempo apenas com esta ala, executada pelo carpinteiro 
Espanhol, morador na freguesia de Bela, e que havia importado em 40$190 
(Doc. 61). Correspondendo, certamente, às necessidades de uma Comunidade 
crescente, construíram-se mais celas, com o redimensionamento do espaço, 
que ocorreu em 1771-1773, com a feitura de paredes, janelas78 e respectivas 
caixilharias, portas, coberturas de madeiramento e forro do mesmo material, e 
a colocação de clarabóias a iluminar os corredores, tudo adjudicado ao 
carpinteiro Francisco da Silva, por 297$455 (Doc. 61). Desconhece-se como é 

                                                
75É possível que se trate dos mestres António e Luís de Lanhelas, responsáveis pelas obras de Santo 
António de Caminha, em 1738-1741 (Doc. 48). 
76“E haja um claustro, onde cada um tenha uma pequena cela para orar e dormir” (Fontes Franciscanas..., 
2005, p. 173). 
77Após alguma investigação e troca de impressões com arquitectos e engenheiros, não nos foi possível 
chegar à conclusão do verdadeiro significado da expressão, sendo possível que seja sinónimo de 
telhados duplos, calafectando de forma mais eficaz o segundo piso. 
78As janelas sofreriam uma obra em 1807, com a colocação de vidraças, por $200 (Doc. 61). 
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que ficou a distribuição das celas nas várias alas do dormitório, mas na 
fachada principal teriam duplicado para seis, conforme nos demonstra o 
número de janelas subsistentes (Figs. 254 e 255). Os corredores dos dormitórios 
eram, certamente, muito escuros, justificando o aparecimento sucessivo de 
clarabóias (Figs. 265 e 266), tendo as janelas regrais, de sacada e protegidas por 
grades, sido executadas apenas em 1830, pelo mestre pedreiro João e pelo 
carpinteiro Pedro, importando em 151$320 (Doc. 61). 
No Convento da Fraga, surgiam, viradas à fachada principal, cinco celas e 
uma janela regral, despontando, na ala Sul, seis espaços de dormida e um de 
iluminação (Fig. 559), totalizando onze espaços de dormida virados ao exterior. 
No dormitório de Moncorvo, existiam treze celas “(...) arejadas”79 (JOSÉ, vol. II, 
1760, p. 312), resultantes da reforma seiscentista. A Província da Conceição 
iniciou a sua intervenção por esta zona, logo no início do século XVIII, mais 
precisamente em 28 de Outubro de 1719, por iniciativa do guardião frei António 
de São Lourenço80, o qual mandou executar mais celas e outro dormitório, no 
local onde estava a antiga enfermaria. Esta obra prosseguiu com o seu 
sucessor, frei Francisco de Jesus Maria, eleito a 9 de Janeiro de 1729. O 
dormitório mais antigo surgia de Nascente para Poente, com as janelas das 
celas viradas para Norte e o mais moderno desenvolvia-se de Norte para Sul, 
com as janelas a abrir para o terreiro da cerca, situado a Nascente (Doc. 214 e Fig. 
793). Assim, os dois dormitórios ficaram com um total de quinze celas e uma 
janela regral no lado Norte (Fig. 793), como se depreende das divisórias mantidas 
no projecto de reforma de adaptação do edifício a quartel (Fig. 787) e pelo 
número de janelas que surgem numa fotografia antiga (Fig. 789), apesar do 
Inventário de 1834 referir a existência de apenas nove (Doc. 216); no lado Este, 
desenvolvia-se um dormitório de seis celas (Doc. 216 e Fig. 793). 
Em Vila Real, frei Miguel das Chagas ordenou, em 1672, obras de reforma, 
com a execução de um novo dormitório, pois o anterior só tinha doze celas 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 368), passando a ter dois dormitórios com vinte e quatro (JOSÉ, 
vol. II, 1760, p. 405). O terceiro dormitório surgiria, apenas, no final do século XVIII, 
já após a impressão da Crónica, não havendo qualquer referência à sua 
construção, ficando a casa com o total de trinta celas, desconhecendo-se a sua 
distribuição. 
No século XVII, João Lopes refere ter executado em Santo António de Viana 
o segundo piso do claustro, onde se implementavam dois dormitórios (Doc. 127), 
o do lado Nascente, o principal, com 23 palmos de largo e outro “(...) que vai 
para o Coro (...)”, na ala que corre de Noroeste para Sudeste, com 91 palmos 
de comprimento, junto ao qual ficava uma capela, dedicada a Nossa Senhora 
da Graça (Doc. 146). Assim, sobre a portaria e casa do Capítulo, surgia o 
denominado Dormitório do Coro ou Dormitório Principal, virado a Sudoeste, 

                                                
79Em 1698, a parede do dormitório encontrava-se arruinada, sendo reparada por ordem do guardião Frei 
Bernardino de São João, a 20 de Junho do mesmo ano (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 311). 
80Pregador e definidor, natural de Cantanhede, guardião de Moncorvo (1719) e falecido no Colégio de 
Coimbra em 1730 (ARAÚJO, 1996, p. 56). 
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onde se sucediam cinco celas81, considerando o número de janelas 
subsistentes (Fig. 519). Este recebeu uma reforma em 1740, adaptando as cinco 
celas às instalações dos visitadores e presidente do Capítulo (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 
566), mantendo-se, contudo, o mesmo número, como corrobora José de 
Figueiredo Guerra (AHMV, GUERRA, cod. 29). As celas dos monges passaram, 
então, a ocupar o terceiro piso, edificado a partir de 1721, pelo guardião frei 
Francisco da Graça (?-1777), que principiou a sua construção na ala virada a 
Nordeste, que dava para a cerca, continuando nos anos imediatos, estando 
ainda em construção nos anos de 1726 (Doc. 149). Estas obras foram alvo de 
uma crítica por parte do visitador frei José da Conceição, da Província da 
Arrábida, em 11 de Janeiro de 1723, o qual achou uma série de mísulas, o que 
pressuponha a construção de uma sacada no dormitório, resultando, segundo 
o mesmo, num “(...) grande escandalo, e devacidão assim para os Religiosos, 
como para os seculares, e poderia resultar tambem algua roina para o mesmo 
dormitorio (...)”, ordenando que não se fizesse a varanda e que as mísulas 
fossem retiradas (Doc 140). Talvez por esta razão, o corpo era, nesta zona, 
irregular, formando dois ressaltos nos extremos, entre os quais ficaria a aludida 
varanda (Fig. 531), que não chegaria a ser edificada. Esta ala possuía um 
corredor central e celas de ambos os lados (Fig. 534), desconhecendo-se quais 
as estruturas que existiriam nas demais, por falta de documentação, mas é 
possível que no local se situassem a rouparia, intervencionada em 1778-1779 
(Doc. 118) e barbearia. José de Figueiredo Guerra apenas nos testemunha, no 
local, a presença dos militares, com o hospital a funcionar no piso superior, 
dividido em quartos, com corredor no meio, coberto com abobadilha de tijolo e 
uma pequena sala a Este (AHMV, GUERRA, cod. 29). 
Os monges ocupavam, ainda, o denominado Dormitório novo, situado na ala 
Sudeste do segundo piso, onde existiam, conforme nos revelam as janelas e 
nos corrobora Figueiredo Guerra, doze celas (AHMV, GUERRA, cod. 29 e Figs. 449 e 
519). Este sofreria no triénio de 1771 a 1773, reformas profundas, tendo vindo 
madeira de Arcozelo, de Vitorino e de Fragoso, bem como pedra partida do 
Monte de Santa Luzia e do Monte de Anhão, quebrada pelo canteiro António 
Gomes, num total de 827$350 (Doc. 118). A obra de alvenaria e cantaria, 
importou em 262$910, tendo sido feitas as celas, as janelas, incluindo as 
regrais, com as respectivas caixilharias, vidraças e grades chumbadas, portas, 
bem como o telhado, no valor de 299$59082 (Doc. 118). 
A presença dos militares foi funesta para os pisos superiores, com a demolição 
das divisórias das celas, criando enfermarias de maiores dimensões, zona de 
farmácia e quartos para oficiais e para o pessoal residente (Fig. 450), 
impossibilitando a reconstituição dos espaços nestes locais. 

                                                
81As celas seriam reformadas em 1727 (Doc. 149). No ano de 1776-1778, o dormitório recebeu obras de 
pedraria, carpintaria, colocação de estuque e caiação, importando em 71$700, tendo voltado a ser 
intervencionado em 1778-1779 para a colocação de portas, por 1$900 (Doc. 118). 
82Os dormitórios, em geral, sofreram consertos pontuais em 1765, data em que foram executados novos 
forros de madeira (Docs. 118 e 149) e em 1778-1779, com a colocação de novas portas, por 1$900 (Doc. 
118). 
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Um desenho tridimensional do Fortaleza de Caminha, executado no século 
XVIII (Fig. 116), permite, apesar das dificuldades perspécticas do autor e 
considerando o número e dimensão das janelas, referir que, na ala Noroeste, 
existiam, no segundo piso, sete celas, surgindo, na ala Nordeste, apenas 
quatro, com duas janelas regrais, permitindo a iluminação dos corredores (Fig. 
142). Na ala da sacristia, surgia, ainda, um terceiro dormitório (Doc. 53), 
demonstrando a existência de uma numerosa Comunidade. 
No segundo piso83 de Arcos de Valdevez, existiam os dormitórios, com obras 
referidas na documentação relativa às Receitas e Despesas da Comunidade no 
século XIX, tendo desaparecido completamente toda esta zona regral. 
Relativamente ao piso superior de Viseu, apenas podemos conjecturar sobre o 
número de celas, que ainda se encontram marcadas na cartografia, existentes 
em duas alas, surgindo, na da fachada principal, cinco e, na oposta à igreja, 
doze (Fig. 872). 
O número de janelas que se mantêm em Mosteiró na fachada principal e na 
face que abre para a varanda do claustro, informa-nos que, nesta ala, existiam 
doze celas, separadas por um corredor central, iluminado por uma janela 
regral, marcada por uma sacada metálica (Fig. 303). Este número constituía 
metade do total das celas executadas na reforma setecentista, altura em que 
passaram a ser vinte e quatro, as quais se prolongariam, certamente, pela ala 
Nordeste. O espaço dos dormitórios recebeu várias obras no século XIX84, 
como a de 1826, data em que ocorreu uma intervenção no segundo piso do 
claustro, ou seja na denominada varanda, com a colocação de caixilhos, pelo 
carpinteiro Mestre Manuel, por $600 (Doc. 70), permitindo proteger as celas que 
davam para o interior da quadra, existentes na ala Noroeste. 
O dormitório da Ínsua desenvolve-se no segundo piso, maioritariamente na ala 
Norte, onde surgem sete celas, que abrem para um estreito corredor (Fig. 95), 
com cobertura e pavimento de madeira (Figs. 104 e 105), mas onde existiriam mais 
compartimentos, actualmente com as divisórias desaparecidas. 
As celas de São Francisco de Viana encontravam-se na ala Sudeste do 
claustro85 (GONÇALVES, 1959, p. 9), mandadas construir em 1759, altura em que 
surgiram vinte celas, por ordem de frei Diogo da Purificação, que também 
ordenaria a construção de uma livraria e uma hospedaria (JOSÉ, vol. I, 1760. p. 565). 
No segundo piso do Convento de Orgens, existiam três dormitórios, 
provavelmente três alas com celas, num total de vinte (Doc. 192). O dormitório 

                                                
83No segundo piso do claustro, surgem várias obras no início do século XIX, especialmente no dormitório, 
onde se registou, em 1820-1821, a separação de uma cela, por 4$370, tendo o soalho sido reformado em 
1826, pelos carpinteiros Domingos e José, por 25$890, altura em que se arranjou uma cela com seis 
vidros por vidraça, por $720 (Doc. 9). Em 1827, empreende-se o arranjo da cela dos guardiães, de 
carpintaria e pintura, por 11$455, voltando a ser intervencionada no ano económico de 1829-1839, por 
34$470 (Doc. 9). 
84Em 1824, os dormitórios sofreram uma obra não especificada, importando em 12$800 (Doc. 70) e, em 
1826, compôs-se uma cela no mesmo espaço (Doc. 70). 
85O segundo piso do claustro foi intervencionado na década de 30 do século XIX, com a colocação de 
pavimento de madeira nas quadras do claustro e na denominada Varanda do Laranjal, por 16$885 (Doc. 
97). 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 182 

principal, com nove celas (Fig. 645), tinha acesso pela escadaria, que partia do 
De Profundis (Doc. 192 e Fig. 645). 
Os dormitórios de Ponte de Lima sofreram uma grande reforma, ocorrida em 
1751, altura em que as paredes foram demolidas, refeitas e redimensionadas 
as celas, com execução de umas instalações sanitárias (as necessárias), 
importando em 138$010, em material e mão-de-obra86 (Doc. 75). Em 1820, são 
executadas mais oito celas e uma janela, com intervenção de pedreiros, 
carpinteiros, caiadores, ferreiros e retelhadores, pela quantia de 126$755 (Doc. 
75). Estas dispunham-se, certamente, por duas ou mais alas, sendo possível 
que, em cada uma delas, existissem duas fiadas de celas, separadas por 
estreito corredor. O desaparecimento de toda esta zona, apenas nos permite 
afirmar que, virada para a fachada principal, existiam sete celas, 
correspondentes ao número de janelas que surgem representadas no desenho 
de 1780 (Figs. 329 e 381), correspondendo ao Dormitório do Coro, arranjado em 
1723, e onde esteve instalado, até 1639, o Noviciado, transferido para a 
fachada posterior, virada a Nordeste (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 119). Na ala Sudeste, 
surgiriam mais algumas celas, correspondendo ao dormitório do lado da horta, 
aumentado em cinco celas em 1704 (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 118-119), de que restarão 
algumas janelas, visíveis nos alçados desenhados pela DGEMN (Fig. 332). 
No segundo piso de Lamego, somos informados, pelo Inventário de 1834, da 
existência de dois dormitórios (Doc. 176). Um deles nasceu da iniciativa de frei 
Manuel de São Paulo, que reedificou o lanço do claustro onde surge a casa do 
Capítulo, sobre o qual ficaram oito celas viradas para a varanda, renovada 
neste período (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 274), havendo, certamente outras tantas, no 
lado oposto, virado à fachada principal, separadas por um corredor interno. 
 
Na fachada oposta à principal, não surgindo em dependência separada como 
defendiam os Estatutos da Arrábida (Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 

1698, p. 79), implantava-se a LIVRARIA, documentada nesta ala em Mosteiró (Fig. 
303), Moncorvo (Doc. 216 e Fig. 793) e Santo António de Viana (Fig. 519).  
O segundo piso da ala Nordeste de Santo António de Viana foi totalmente 
ocupado pela livraria (Fig. 519), começada a construir em 1721 e terminada em 
1727, instalada no espaço da antiga enfermaria, onde se construiu, ainda, uma 
cela para o bibliotecário (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 565), tendo este espaço sido pensado 
para armazenar um total de 900 volumes (ARAÚJO, n.º 155, 1996, p. 399). 
Correspondendo à necessidade de instalar um maior número de livros no local, 
em 1774, ocorre uma obra importante de ampliação desta dependência, com 
colocação de uma nova linha de ferro, feitura de coberturas, rebocos, janelas e 
vidraças, num total de 19$550 (Doc. 118).  
Da antiga livraria de Vila Cova, situada em local desconhecido, restam alguns 
exemplares interessantes, nomeadamente livros religiosos e tratados 

                                                
86As obras que se sucederam no dormitório não foram muito importantes, com um conserto de pedraria e 
carpintaria em 1765 (42$260), a composição de duas celas em 1773 ($100), o conserto de uma cela em 
1776-1777 ($710), a colocação de vidraças nas janelas em 1809 (19$200) e, em 1832, a pintura de duas 
celas, por $670, pelo irmão Santa Rita (Doc. 75). 
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medicinais. No segundo piso de Mosteiró, identifica-se, na ala Sudeste, o 
acesso à antiga livraria (Figs. 303 e 310).  
Implantada em local desconhecido, erguia-se a de Melgaço, executada entre 
1782 e 1785 (Doc. 56). Junto à livraria de Viseu, não referenciada na 
documentação disponível, existia o cartório (Doc. 250), também documentado em 
Orgens (Doc. 193), Melgaço e Vila Real (Docs. 192 e 238 e Figs. 179 e 855). Tratava-se 
de uma dependência essencial em todos os conventos, onde reuniam os livros 
e os documentos necessários à manutenção do seu arquivo, cuja existência 
era ordenada nos Estatutos da Província de Santo António (SACRAMENTO, 1737, p. 
60), crendo-se que o mesmo aconteceria na da Conceição.  
 
Nesta ala, à semelhança do que acontecia nos antigos conventos Conventuais 
(MATIAS, 2001, p. 181), sobre o espaço da sacristia, localizava-se a ENFERMARIA, 
normalmente composta por três dependências, correspondentes ao quarto do 
enfermeiro, à botica e à enfermaria propriamente dita, dividida em catres ou 
cubículos, e onde surgia, sempre, um oratório. Normalmente, encontravam-se 
providas de varandas viradas à cerca que permitiam aos frades convalescentes 
apanhar sol e ar puro. 
Encontra-se implantada nesta zona nos Conventos de Arcos (Doc. 9), Melgaço 
(Fig. 180), Monção (Fig. 254), Ponte de Lima (Fig 381) e Orgens (Fig. 645). No caso de 
Santo António de Viana (Fig. 519) e de Moncorvo (Fig. 793), surgiam num corpo 
separado, o primeiro num corpo individualizado, mas articulado com a 
dependência da Via Sacra, surgindo o segundo na continuidade da ala 
claustral, perpendicular à capela-mor.  
A de Santo António de Viana, após ter estado instalada em dois locais 
diferentes (na antiga casa do Capítulo e na livraria), foi construída num novo 
corpo, perpendicular à ala Nordeste e ligado ao Convento pela escada que 
sobe para a Via Sacra, iniciado em 1727 e feito com a doação de várias 
esmolas particulares, em que se destacaram as do brigadeiro Sebastião da 
Cunha Sotomaior, que nela mandou colocar o seu brasão (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 
566), um escudo esquartelado com as armas dos Cunha, Silva, Faria e 
Sotomaior, rodeadas de paquife e coroa aberta (Fig. 524), com o primeiro “(…) de 
ouro, com nove cunhas de azul, postas 3, 3 e 3”, o segundo dos Silva, “De 
prata, com um leão de púrpura, armado e lampassado de vermelho ou de azul”, 
o terceiro dos Faria, “De vermelho, com uma torre de prata, aberta e iluminada 
de negro, acompanhada de cinco flores-de-lis de prata, três em chefe e uma 
em cada flanco” e as dos Sotomaior, “De prata com três faixas xadrezadas de 
vermelho e de ouro, de três tiras” (Armorial Lusitano, 1961, pp. 188, 208, 503 e 509). Foi 
concluída em 1730, durante a guardiania de frei José da Encarnação87 (Doc. 149) 
e constitui o espaço conventual menos remodelado ao longo do tempo, 
revelando uma linguagem epi-maneirista. É composta por cinco arcadas no 
piso inferior, sustentadas por pilares de cantaria, actualmente fechadas por 

                                                
87Pregador, custódio, provincial, definidor, vigário provincial, natural de Braga, guardião de Serém, Vila 
Real e Viana (1730), comissário dos Terceiros dos dois últimos Conventos, falecido em Viana a 13 de 
Agosto de 1753 (ARAÚJO, 1996, p. 137). 
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janelas e portadas de alumínio lacado e vidro, encimada por enorme varanda, 
formando nove vãos arquitravados, sustentados por colunas toscanas, 
assentes em altos plintos paralelepipédicos, para onde abrem cinco portas 
rectilíneas e janelas protegidas por caixilharias de alumínio (Fig. 523). O interior 
era, primitivamente, constituído por uma cela para o enfermeiro, uma cozinha, 
cinco cubículos, o do meio situado em frente de um altar88. Frei Francisco de 
Jesus Maria, eleito a 9 de Janeiro de 1729, ordenou a construção de uma nova 
enfermaria em Moncorvo, contando, para tal, com a ajuda pecuniária de um 
nobre da vila, José Ferreira, que doou 220$000, estando concluída no triénio 
seguinte, com frei Manuel do Salvador89; situava-se a Nascente e prolongava a 
ala claustral. Em 1726, esta zona viria a ser beneficiada com a edificação de 
uma varanda, orientada de Norte para Sul, por ordem de frei Paulo da 
Esperança (?-1755) (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 312-313), revelando que a zona destinada 
aos frades enfermos já funcionava, anteriormente, naquele espaço. 
A enfermaria de Melgaço, executada entre 1782 e 1785 (Doc. 56), era composta 
por três aposentos, um deles muito alterado pela transformação em casa de 
jantar dos anteriores proprietários, formada pela cela do enfermeiro, a botica e 
a zona da enfermaria propriamente dita, dividida em dois catres, por estruturas 
rebocadas e pintadas (Figs. 180 e 198 a 200). Em 1762, iniciou-se a enfermaria de 
Monção, com a execução dos dois cubículos que a formavam e a pintura de 
portas e janelas, estando o forro concluído apenas em 1768, altura em que se 
começou a obra da livraria e a da rouparia, com os respectivos forros, ambas 
importando em 28$000 (Doc. 61). Não temos indícios de onde se situariam estes 
espaços, mas é possível que a enfermaria, após a intervenção no segundo piso 
do claustro, fosse transferida para a ala Sul, oposta à fachada principal, como 
acontece com a Casa anterior (Fig. 180). 
Em 1732, ocorre a reforma da enfermaria de Lamego, com verbas doadas por 
Gonçalo Vaz Pinto e Sousa, a qual importou em cerca de 1:000$000 (JOSÉ, vol. II, 
1760, pp. 273-274); situava-se no segundo piso e possuía uma varanda “virada ao 
Sol” (Doc. 176). 
A enfermaria de Vila Real, situada em local indeterminado, tinha uma varanda90 
executada em cantaria, sustentada por arcada do mesmo material, com forro 
em madeira de castanho, mandada executar por frei Manuel do Espírito Santo 

                                                
88O espaço regral recebeu um surto construtivo ocorrido entre 1738 e 1741, com o Padre Paulo da 
Conceição, ignorando-se, contudo, as obras que foram levadas a cabo (ARAÚJO, 1996, p. 434). A 
documentação refere-nos, ainda, pequenas obras, como a colocação de um porta na adega, pelo 
carpinteiro António Pereira (1$500), uma obra na Aula, em 1790-1791, com rebocos, pinturas e conserto 
das vidraças, bem como dobradiças das portas (13$540) e o arranjo da cela do guardião em 1797-1798 
(2$800). O século XIX, também apenas nos documenta pequenas obras, como a reforma das vidraças 
das janelas regrais, em 1805 (1$395), obra de fasquiado e tabuado na varanda (34$470), feitura das 
estantes para a livraria, em 1817 (1$200), sucedendo-se, no ano seguinte, a colocação de pavimento de 
madeira nas varandas (26$715); em 1822-1823, executa-se uma tulha por 10$970 e, em 1833, procede-
se ao conserto da chaminé da enfermaria ($600) (Doc. 118). 
89Pregador e definidor, natural de Vila Verde, sendo guardião de Moncorvo (1729) e de Viana do Castelo 
(1738), onde viria a falecer a 11 de Agosto de 1754 (ARAÚJO, 1996, p. 179). 
90 Existiam, ainda, mais duas varandas viradas para a cerca, uma, a Nordeste, em madeira, com forro de 
castanho, assente em arcos de cantaria e uma terceira, no fim do dormitório virado a Sudoeste, que não 
conseguimos localizar, pelo facto das plantas disponíveis nos documentarem um edifício muito alterado. 
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(?-1763) (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 405). A de Mosteiró, também situada em local 
desconhecido, sofreu uma obra de grande amplitude no século XIX, com a sua 
reforma total, entre 1824 e 1828, com feitura de telhados, forros, pavimento e 
caixilharias, que importou em 40$945 (Doc. 70). 
Em Ponte de Lima, a enfermaria91 sofreu uma reforma pelo carpinteiro João da 
Cunha, em 1795, importando em 65$365, a que se sucedeu, em 1833, a 
colocação de pavimento de madeira, por 1$615 (Doc. 75). Tinha uma varanda 
voltada para o exterior, executada em 1665, por ordem de frei Bernardino de 
São Pedro (Doc. 90). Junto a esta, as denominadas Escadas da Enfermaria, 
consertadas em 1770, pelo valor de 1$150 (Doc. 75), e que corresponderiam à 
escada das Matinas, estando a enfermaria, tal como em Melgaço, nas 
imediações da capela-mor (Figs. 180 e 381). 
No edifício da Ínsua, não existiria uma enfermaria como se deduz de uma 
determinação capitular de 1752, em que se define que os religiosos “(...) vão 
daqui por diante como esta mandado pela Meza do Deffinitorio passado, curar-
se ao Convento de Caminha, concorrendo este com as camas, e enfermaria, e 
aquelle donde forem os doentes, com as galinhas, Botica, e tudo mais 
necessario” (Doc. 6). À semelhança do anterior, o Convento de São Francisco de 
Viana não deveria possuir enfermaria, uma vez que, por determinação de 
Dezembro de 1752, o Convento de Santo António da Vila, ficaria com a 
obrigação de receber e curar os frades enfermos, provenientes do Monte (Doc. 
6). 
 
A HOSPEDARIA, local essencial dos conventos franciscanos, onde 
pernoitavam monges de outras comunidades ou ordens, surge-nos referida na 
documentação, mas nem sempre localizável, podendo, contudo, aparecer em 
locais díspares, como em corpos isolados, constituindo a Hospedaria de Fora, 
num claro seguimento da norma expressa nos Estatutos da Arrábida (Estatutos da 

Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, p. 79), e referida na documentação relativa ao 
Convento de Mosteiró92 (Doc. 70). Era possível, contudo, que aparecesse 
integrada na quadra principal, junto aos dormitórios, como em Melgaço (Fig. 180) 
ou em Santo António de Viana do Castelo (Fig. 519). Surge referida no segundo 
piso de Moncorvo (Fig. 793), de Viseu (Doc. 250), de Orgens (Doc. 192) e de Lamego 
(Doc. 176). 
Em 1762, ocorreu a construção da hospedaria de Monção, integrada ou no 
primeiro piso, em ponto desconhecido, ou no segundo, na ala Sul, tendo 
custado 13$920, a qual possuía uma chaminé, tapada em 1765. A de Lamego 
foi construída em 1732, no local onde funcionava o antigo noviciado (JOSÉ, vol. II, 
1760, pp. 273-274). 
No lado Sudeste de Santo António de Viana, aproveitando a maior largura da 
ala, surgia uma nova hospedaria (Fig. 519), fronteira ao Dormitório Novo, com 

                                                
91O espaço recebeu algumas obras pontuais, como o arranjo dos telhados, em 1765-1766, por 81$270 e 
a execução de uma grade e linhas de ferro, por 2$300, sucedendo-se, em 1794, a feitura de uma janelas, 
por 1$615 (Doc. 75). 
92Recebeu, em 1827, a colocação de grades, que importaram em 1$840 (Doc. 70). 
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acesso pelas escadas regrais, no topo do qual se situava um nicho (Doc. 149), 
desconhecendo-se o local onde se situava a primitiva. Na mesma ala, surgia a 
hospedaria de Ponte de Lima (Fig. 381), a qual sofreu uma reforma em 1749, 
altura em que foi caiada e retelhada com a telha removida da igreja (Doc. 75). 
 
No segundo piso, também surgiam CAPELAS, de dimensões variadas, 
constituindo pequenos nichos ou oratórios, podendo aparecer capelas mais 
profundas, documentadas em vários conventos. É o caso da de Santo António 
de Viana, mandada executar por frei Amaro da Trindade e localizada em ponto 
indeterminado (Doc. 149); é designada em variadíssima documentação como a 
Capelinha da varanda e continuava em obras em 1767, sendo feito o soalho e 
cobertura pelo carpinteiro António Pereira, por 19$940 (Doc. 118); anos mais 
tarde, em 1788, foi feita uma sacristia para a mesma, na importância de $400 
(Doc. 118). Também em Ponte de Lima existia a Capela da Varanda, localizada 
em ala desconhecida, dedicada à Sagrada Família, a qual seria profunda, 
obrigando à construção de uma clarabóia para a sua iluminação, que sofreu um 
arranjo em 1810 (Doc. 75). 
Em Arcos, surgiriam vários espaços de culto, constituindo, provavelmente 
nichos, referidos na documentação relativa às Receitas e Despesas da 
Comunidade no século XIX93, mas desconhecendo-se a sua invocação. No 
dormitório de São Francisco de Viana, surgia uma capela, construída e sagrada 
pelo reverendo da Igreja de Santa Cristina da Meadela, João de Barros de 
Lima, que doou a importância de 36$600 (JOSÉ, vol. I, 1760. p. 565), de orago 
desconhecido. 
No topo do dormitório de Orgens existia uma Capela dedicada a Nossa 
Senhora da Conceição, fundada pelo abade de Povolide, surgindo uma 
segunda junto ao coro, com a invocação de Nossa Senhora das Dores (Doc. 192 
e Fig. 645). 
No segundo piso de Lamego, somos informados pelo Inventário de 1834, da 
existência entre o primeiro dormitório e a casa da hospedaria, de uma capela 
(Doc. 176), com tutelar indeterminado. 
 
Ainda no segundo piso, surgem-nos referidos os CALAFECTÁRIOS, em 
Moncorvo, no topo do dormitório (Doc. 216 e Fig. 793), em Monção, seccionada em 
1768, por 28$000 (Doc. 61), desconhecendo-se a razão para tal obra e a 
dependência que lhe surgiu anexa, na Ínsua, do qual restam os vestígios da 
chaminé (Figs. 95 e 106), em Santo António de Viana, cuja chaminé foi 
acrescentada no século XVIII, sofrendo a dependência obras de maior vulto em 
1778-1779 (Doc. 118) e Orgens (Doc. 192). Implantava-se no piso inferior de 
Melgaço (Figs. 180 e 184), onde assumia, simultaneamente, funções caritativas 
para a população local, com a distribuição de calor e alimentos, mantendo, 
ainda, o seu equipamento básico, uma chaminé; foi construído em 1768 e 

                                                
93Em 1825-1827, arranjaram-se as capelas do claustro, então pintadas por 15$840 (Doc. 9). 
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protegido por um coberto ou alpendre em 1780 (Doc. 56), de que não restam 
vestígios. 
 
A ROUPARIA e a BARBEARIA são espaços funcionais que nos surgem 
documentados, particularmente nos Inventários de 1834, mas dos quais 
desconhecemos a localização. Apenas no Convento de Moncorvo, 
conseguimos estabelecer a implantação da barbearia, encontrando-se situada 
na ala da igreja, virada para a varanda do claustro (Doc. 216 e Fig. 793). Situada no 
primeiro ou segundo piso de Ponte de Lima, a barbearia encontrava-se 
protegida por uma grade, executada pelo mestre ferreiro Tomé em 1796-1797, 
que importou em 32$64094 (Doc. 75). A de Lamego seria de grandes dimensões e 
possuía uma cozinha (Doc. 176), surgindo, no piso superior de Viseu, uma 
barbearia (Doc. 250). 
Em 1827, a rouparia de Mosteiró foi objecto de intervenção nas caixilharias das 
janelas (Doc. 70). 
Ambos os espaços surgem referidos no Inventário de 1834 relativo a Melgaço 
(Doc. 58), podendo estar situados no segundo piso (Fig. 179), ou num não 
identificado no inferior (Fig. 180). 
 
O CÁRCERE surge referenciado na documentação relativa ao Convento de 
Santo António de Viana, no qual se gastou com ferragens e porta um total de 
11$770, e que viria a ser caiado no ano de 1771-1773 (Doc. 118); contudo, não 
nos foi possível estabelecer o local onde se erguia. Apesar de não existirem 
referências a este espaço de punição em mais nenhum convento da Província, 
é possível que tivesse existido em todos eles, como prescrevem os Estatutos: 
“E porque os peccados atrozes sejão justamente castigados, haja em cada 
convento carcere forte, e humano, e que tenha luz para poderem rezar o Officio 
Divino, os que nelles estiverem” (NATIVIDADE, 1735, p. 129). Provavelmente e 
tomando como exemplo a implementação desse espaço funcional na Província 
da Piedade, surgia sobre a capela-mor, no piso superior (MEDINAS, 1994, p. 74). 
 
Apesar de não existir qualquer informação sobre o assunto, cremos que, em 
1780, se terá instalado no Convento de Ponte de Lima uma SALA DE AULAS, 
passando a integrar a rede nacional de educação, tendo sido, nesta data, feita 
uma obra na casa das aulas, no valor de 64$380, alugando-se um espaço para 
o seu funcionamento enquanto elas decorreram (Doc. 75). A ideia é reforçada 
com a aquisição, em 1834, de um relógio para “(...) a aula das primeiras letras 
(...)”, por 3$200 (Doc. 75). Também em Vila Real existia uma casa de aula (Doc. 
238). 
 

                                                
94No ano de 1780, levou-se a cabo uma reforma de todas as janelas e caixilharia do convento, feitas de 
novo em madeira de castanho e pinho, e com a colocação de grades, em que trabalharam os pedreiros 
Carvalhal e Caldas, importando em 401$205 (Doc. 75). O número de janelas seria ampliado no ano 
económico de 1819-1820, com a feitura de vinte e três, com caixilharias e grades, que importou em 
40$560 (Doc. 75). 
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No segundo piso, na ala anexa à igreja, surgia a ALA DO CORO, anexa à 
igreja, a qual acedia, por escadas, ao coro-alto (Figs. 51, 142, 180, 254, 303, 381, 519, 
645, 689, 793, 827, 855 e 872), excepto nos casos da Ínsua, Orgens, Pinhel e Viseu, 
onde surge um amplo ante-coro (Fig. 95, 645, 689 e 872), num esquema pouco 
comum na Província. 
 
Alguns Conventos, como Viseu e Ponte de Lima, existiam Noviciados, 
construídos em anexos separados (Fig. 329). Sobre o segundo existe alguma 
documentação, que permite aferir que, em 1752, foi construído um edifício 
individualizado, obra da responsabilidade do pedreiro Luís e dos carpinteiros 
António e Jerónimo Pereira, tendo importado em 388$114, cujo perímetro foi 
rodeado por um muro em 1778-1780, que custou 27$840 e por umas grades, 
pintadas em 1833, por 1$400 (Doc. 75). No lado direito, tinha a cela do mestre, 
surgindo, no lado oposto, a entrada para o noviciado, com cubículos de um 
lado e outro, tendo sobre a porta da entrada, a inscrição “AD QUID VENISTI?” 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 120); o conjunto possuía uma capela própria. 
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4. CONFIGURAÇÃO DAS CERCAS CONVENTUAIS 
 
 
As cercas conventuais também eram alvo de algumas estipulações nos 
Estatutos e Actas Capitulares, sendo o texto mais completo o dos Estatutos da 
Província de Santo António, onde se refere que intramuros, poderiam existir 
hortas “(…) para que nellas tenha os Religiosos as frutas e hortaliças 
necessarias para o seus uso, e lugar, em que possão honestamente recrear 
depois dos trabalhos do espirito, e exercicios da oração (…) para que as 
Cercas estejão sempre ornadas de arvores, cada hum dos Guardiaens será 
obrigado (…) a mandar plantar, ao menos duas dusias dellas, ou fruttiferas, ou 
silvestres, conforme a falta, que de humas, e outras houver na cerca; e o que 
nisto por descuido, seja pelo Provincial reprehendido, ou castigado, segundo a 
qualidade da culpa. 
De nenhum modo se semèe nas nossas Cercas trigo, nem se cultivem vinhas 
em tanta abundância, que dellas se possa fazer vinho, por ser huma, e outra 
couza repugnante à pobreza, que pela Regra professamos (…) Poderà porem 
nas dittas cercas semear-se algum milho, ou sevada, para sustento dos 
Animaes, que servem os Conventos. Das outras couzas, que se costumão 
semear nas Cercas, ordenamos, que seja com tal moderação, que não seja 
necessário ao depois comutar, ou vender, alguma dellas, por ser isto contrario 
à estreyteza da nossa pobreza” (SACRAMENTO, 1737, pp. 56-57). 
Estas limitações eram necessárias, especialmente aplicadas aos conventos 
situados no âmbito de zonas rurais, onde tendiam a converter-se em unidades 
de produção, extravasando o conceito de auto-suficiência. Numa acta capitular 
de 1776, verificando-se o excesso de animais existentes nas cercas, 
“Determinousse que em nenhum Convento se criem porcos, para evitar o 
escandalo que disso resulta contra a nossa mendicação.” (Doc. 6).  
Contudo, estas recomendações não eram seguidas, sendo a produção intensa, 
permitindo a sua doação a vários necessitados e aos padroeiros e benfeitores 
dos conventos. Cremos, também, que a produção de vinho era praticada, 
sendo especialmente elogiados na Crónica os moscatéis que se produziam na 
cerca de Vila Real (Doc. 237), o mesmo sucedendo relativamente aos animais, 
existindo, além dos galinheiros em várias casas, nomeadamente no de 
Melgaço (Doc. 56), Arcos de Valdevez (Doc. 9), Santo António de Viana (Doc. 118) e 
Ponte de Lima (Doc. 75), várias pocilgas mencionadas nos Inventários de 1834, 
relativos a Santo António de Viana (Doc. 118), São Pedro do Sul (Doc. 201) e Torre 
de Moncorvo (Doc. 216).  
A terra também não seria trabalhada pelos frades, existindo referências às 
casas dos moços, bem como a existência de escravos, deixados em 
testamento (Doc. 7), aproveitados como mão-de-obra. 
 
Todos os conventos em estudo possuíam uma cerca envolvente, mesmo o 
pequeno Convento da Ínsua, apesar de espartilhado pelo Forte com o mesmo 
nome, onde surgiam vários elementos necessários à vida das comunidades, 
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como pequenos jardins formais, que possibilitavam a meditação dos monges e 
se situavam nas imediações dos conventos, as zonas agrícolas, onde se 
produzia vinho e se plantava hortaliça variada, pomares, onde cresciam 
árvores de fruto, com primazia para as laranjas, e matas, que garantiam a 
lenha necessária. No caso da Ínsua, onde era impossível estabelecer uma 
mata, a madeira necessária provinha das doações régias para a guarnição do 
Forte (Doc. 31) e, como já referimos, da zona coutada que envolvia o Convento 
de Santa Maria de Mosteiró (Doc. 1). Ao longo deste espaço de dimensões 
variáveis, existiam capelas, destinadas ao culto privado da comunidade, onde 
alguns dos seus membros se refugiavam periodicamente como eremitas, 
esporadicamente abertas ao público, especialmente se integravam Passos da 
Via Sacra. Surgiam, ainda, fontes, que integravam os sistemas hidráulicos, 
bem como várias construções destinadas ao apoio agrícola, como lojas para 
animais, cobertos para a guarda de lenha, casa dos trabalhadores, 
denominadas Casa dos Moços, espigueiros, azenhas... 
Os sistemas hidráulicos eram parte integrante das cercas, sendo parcos os 
estudos relativos a estes sistemas monástico-conventuais, sendo de louvar o 
esforço feito por Virgolino Ferreira Jorge e por uma larga equipa, no estudo 
relativo aos sistemas hidráulicos e de captação de água dos Mosteiros 
Cistercienses. Para o mundo Mendicante, as informações são praticamente 
nulas, mas existe, relativamente à Província da Conceição, vasta 
documentação que permite, pelo menos de forma teórica, acompanhar a 
importância que a água tinha para a vivência dos conventos, os problemas 
enfrentados para a sua condução, quer económicos, quer através de pleitos 
com a população local, que, muitas vezes, se sentia lesada relativamente à 
utilização de fontes que deixavam de ser públicas, bem como definir a sua 
estrutura, existindo, ainda, uma Casa com parte do sistema intacto, a de Santo 
António de Vila Cova de Alva. 
A captação de água era feita, normalmente, em zonas muito recônditas, fora 
das cercas, pois o facto dos conventos se situarem em vales, próximos de 
linhas de água, obrigava à condução da água potável de zonas elevadas e 
bastante distantes, tendo que ser efectuadas canalizações que atravessavam 
terrenos particulares, quer através condutas subterrâneas, quer por aquedutos 
externos, que geravam problemas, por vezes graves e longos com os 
respectivos proprietários. 
Os sistemas hidráulicos da Província de Santo António, herdados e reformados 
pela Província da Conceição, bem como os que esta construiu de raiz, são 
bastante semelhantes e não diferem do que nos descrevem os estudiosos 
relativamente aos Mosteiros Cistercienses. 
Normalmente, quando a cerca não possuía água própria, como era o caso de 
São Bento de Arcos, Ponte de Lima, São Francisco de Viana do Castelo, 
Orgens, Lamego, Vila Real, Moncorvo, São Pedro do Sul e Serém, era 
necessário entrar em acordo com as edilidades locais para transportar água 
das nascentes, criando, por vezes, querelas que resultavam, normalmente, na 
aquisição do terreno pelas comunidades fradescas, como aconteceu em Santo 
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António de Viana do Castelo e em São Francisco de Vila Real, ficando as 
nascentes de água incorporadas no perímetro das cercas. 
Seis conventos, como Santo António de Caminha, Melgaço, Monção, Lamego, 
Moncorvo e Vila Cova de Alva tinham que transportar a água de zonas 
elevadas, situadas fora das respectivas cercas, através de condutas 
subterrâneas ou à superfície, pela acção da gravidade terrestre. Os canos 
eram de madeira ou de pedra, chegando alguns exemplares avulsos até aos 
nossos dias no Convento de Melgaço (Fig. 206), que corriam em galerias, onde 
era possível a circulação e a sua respectiva limpeza, ou, quando à superfície, 
sobre muros fechados ou aquedutos, para atravessar depressões dos terrenos. 
Ao chegar à cerca, a água era distribuída através de capelas-fontes, 
transformadas, frequentemente, em zonas de retiro e oração, com a introdução 
de um santo orago, a partir dos quais chegavam ao tanque de rega, elemento 
imprescindível em todos as casas, de que restam alguns exemplares. Das 
Capelas ou dos tanques, partiam para o edifício, através de canos, introduzidos 
junto às janelas, às quais se adossavam os lavabos que exigiam água perene, 
existentes na sacristia, refeitório e cozinha. 
Além da água obtida a partir das minas ou fontes espalhadas pela cerca, 
existia a água pluvial, que era aproveitada pelos frades, através de um sistema 
que passava pela introdução de algerozes nos telhados do claustro, que 
conduziam a água pelo interior dos pilares angulares destes espaços, indo, 
pelo pavimento até ao chafariz central, que servia de depósito de água; quando 
esta se revelava em excesso, a água saía pelas gárgulas existentes nos 
pilares. Esta solução surge-nos patente em Melgaço (Fig. 182), em Santo Cristo 
da Fraga, cujo claustro se encontra montado no Museu do Caramulo (Figs. 563 e 
564), Santo António de Pinhel (Fig. 695) e São José de São Pedro do Sul, onde se 
vêem os orifícios que permitiam a saída da água para o tanque central, 
entretanto desaparecido (Fig. 745). 
Quanto ao sistema de escoamento dos esgotos domésticos desconhece-se 
como é que funcionava, mas é possível que passassem pelo claustro, saindo 
numa conduta junto à zona mais baixa, a igreja, existindo, no adro de Mosteiró 
um exemplar, que serviria para este tipo de escoamento. Também não se sabe 
como se escoavam os detritos das latrinas, pois, apesar de existirem várias 
referências às suas construções, desconhece-se o local onde se situariam, 
apesar de acreditarmos que ficavam sobre a ala das cozinhas, distanciadas do 
núcleo regral, com ligação por passadiço, tendo em consideração um 
documento relativo ao Convento de Orgens, onde o guardião refere que “(…) 
refiz o passadiço das secretas, que tudo estava a perigo de cair (…)” (ALVES, 
2000). 
 
O Convento de Vila Cova de Alva mantém, na actualidade, a integridade do 
perímetro da sua primitiva cerca, pertença dos actuais proprietários, apesar de 
se encontrar bastante alterada no que concerne aos seus conteúdos. 
Implantada em zona de declive abrupto, possui, encosta acima, um pinhal e 
várias árvores frondosas, restando pouco da primitiva zona de cultivo. Esta era, 
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pela disposição do terreno, de pequenas dimensões, avaliada, em 1834, em 
apenas 6$400, em abono dos elementos que se encontravam cultivados, 
constando em algumas hortaliças, batatas, feijão e cebolas (Doc. 220). A grande 
riqueza da comunidade consistia nas ervas de vários tipos, que os frades 
recolhiam nas encostas e manuseavam para efeitos medicinais, sendo essa 
uma das principais actividades a que se dedicavam. 
O muro actualmente algo arruinado, achava-se completamente íntegro em 
1834, tendo a sua feitura sido contemplada pelo fundador, que deixou para a 
respectiva construção, a quantia de 900$000. A obra foi iniciada em 1731 e, 
certamente, terminada em 1734-1735, altura em que se fizeram setenta braças 
(Doc. 218). Possuía uma entrada directa, através da porta do carro, situada no 
lado direito. 
O sistema hidráulico mantém-se intacto, vindo a canalização de zona distante, 
pela vertente de um monte, por via subterrânea, desembocando na Fonte de 
Nossa Senhora da Graça, composta por uma caixa de água, onde esta ficava 
retida. A fonte tem a face principal dividida em dois registos, separados por 
friso, rematando em empena com friso e cornija, flanqueada por cunhais 
apilastrados toscanos, firmados por amplos pináculos em forma de urna, 
resultantes da reforma que fez a actual proprietária, também responsável pela 
colocação de um painel de azulejos sobre o tanque, alusivo ao orago. O tanque 
é rectangular, ornado por losangos almofadados, o esquema utilizado, mais 
frequentemente, na decoração dos lavabos, revelando uma construção da 
época do Convento, surgindo, no segundo registo, protegida por vidraça, a 
imagem contemporânea de Nossa Senhora da Graça (Figs. 836 e 837), pois a 
primitiva ter-se-á perdido na voragam pós-extinção. O transporte da água, que 
vinha da distância de meia légua, foi pago pelo fundador, Luís da Costa Faria, 
importando em 200$000, feita e transportada até à cozinha, em 1732-1733, por 
acção de frei Sebastião da Esperança (Doc. 218). 
 
O Convento de Santo António de Pinhel possui parte da sua cerca, 
desenvolvida na zona posterior, transformada em plantação de vinha (Fig. 691) e 
algumas árvores de fruto, plantadas mesmo nas imediações da fachada 
posterior do edifício, sendo possível que constituam os elementos que 
sobreviveram do pomar fradesco. Sabemos que possuía várias árvores 
seculares (MARTA, 1943, p. 80), hoje desaparecidas. 
 
O Convento de Nossa Senhora da Conceição de Melgaço, construído no 
século XVIII, nascido entre uma população virada para o sector primário, era 
eminentemente agrícola, tendo a totalidade da cerca ocupada com o cultivo de 
horta e pomar, tentando tornar a comunidade auto-suficiente. 
O perímetro começou a ser murado em 1753, por ordem de frei Félix de Santa 
Teresa, tendo continuado em 1760, data em que frei Inácio de Santo António 
mandou edificar os muros no lado Norte, “(...) colocando sobre o cunhal do 
novo muro da parte da Galiza, uma cruz de pedra de 6 palmos de alto e a 
benzeu” (Doc. 56). No triénio seguinte, o guardião frei Diogo da Purificação 
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continuou a construção dos muros, desde a torre até ao caminho e um outro no 
lado mais baixo da cerca; esta actividade só terminaria em 1780, por iniciativa 
de frei João de Jesus Maria José95, altura em que ficou concluído o muro do 
lado da Capela da Senhora da Pastoriza, e o que cercava parte de um terreno 
baldio, entretanto legado, surgindo, ainda, junto ao templo, a porta do carro 
(Doc. 56), que ainda existe e constitui o principal acesso à cerca e às lojas 
conventuais, situadas na fachada posterior. 
Percebemos que o muro foi feito com algum cuidado, evitando as sucessivas 
reconstruções, pois tinha quatro palmos de grossura e, em algumas zonas, 
evitando a devassidão da vivência quotidiana dos frades, possuía doze palmos 
de altura (Doc. 56), apenas vindo a necessitar de uma reparação no muro da 
mata, em 21 de Dezembro de 1771 (Doc. 56). 
A cerca tinha um vasto pomar, cuja plantação foi iniciada por frei Manuel de 
São Francisco, em 1751, tendo sido dividido em socalcos, em 1760, por 
iniciativa de frei Inácio de Santo António, e em ruas, onde surgiam latadas, com 
boas castas de vinho; relativamente ao pomar, mandou aumentar as suas 
dimensões, enxertar as árvores existentes, e colocar, no socalco superior, 
laranjeiras, limoeiros e árvores de espinho. Na zona da mata foram plantados 
castanheiros, dispostos em fiadas (Doc. 56). 
Em 1782, surge uma nova horta, por iniciativa de frei Manuel de Jesus96, o qual 
mandou construir, no local, um galinheiro (Doc. 56). 
Se o edifício se encontra notavelmente bem conservado, o mesmo sucede com 
a cerca, localizada na zona posterior e no lado esquerdo da zona regral, sendo 
bastante vasta, apesar de amputada em determinados pontos, implantada num 
declive, que vai até ao muro, rasgado por uma janela com conversadeiras, de 
onde se vislumbra o curso do Rio Minho. Os socalcos, em muros de granito de 
pedra insonsa, e o pomar, construídos no século XVIII, permanecem no local, 
bem como as latadas de vinha, armadas com elementos metálicos, que 
substituíram os primitivos esteios de cantaria e que constituem várias caminhos 
ao longo de toda a cerca (Figs. 201 e 202). 
Construído em época desconhecida, surge um viveiro, de água perene, 
implantada num dos muros dos socalcos, onde eram mantidas vivas as 
lampreias pescadas no Rio, para permitir a sua utilização praticamente todo o 
ano (Fig. 203). 
O carácter rural da comunidade encontra-se bem patente na manutenção do 
espigueiro (Fig. 204), referido na documentação da fundação do Convento, como 
estando junto à eira onde se construiu o novo templo (Doc. 56), e certamente 
reutilizado pelos frades para a arrecadação dos cereais doados pelos 
beneméritos da comunidade. 

                                                
95 Pregador, natural de Bela, guardião de Melgaço (1780), vindo a falecer no Convento de Monção em 13 
de Fevereiro de 1795 (ARAÚJO, 1996, p. 114). 
96Leitor e definidor, natural de Loureira, em Pica de Regalados, Vila Verde, onde faleceu, em casa do seu 
sobrinho, em 21 de Maio de 1789, sendo o aviso proveniente de Ponte de Lima, onde residiria; foi 
guardião de Melgaço, em 1782 (ARAÚJO, 1996, p. 172). 
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A manutenção deste carácter eminentemente agrícola dependia de um bom 
sistema de regadio, pelo que a captação de água se iniciou em 1763, por 
ordem de frei Diogo da Purificação, que a trazia desde a Fonte Nova, situada 
fora da cerca, até ao Convento, fazendo-se, no seu governo, “(...) um grande 
pedaço deixando, para se continuar 200.000 réis na mão do nosso Irmão 
Síndico.” (Doc. 56). A obra continuou no ano imediato, com frei Diogo da 
Soledade97, que aproveitou o referido dinheiro, a que acrescentaria uma 
quantia elevada de 150$000, chegando com a água à cozinha e iniciando a 
conduta para a horta, onde correu, pela primeira vez, no dia 24 de Janeiro de 
1765 (Doc. 56). Seria, contudo, no seu governo, que os problemas eclodiriam. 
Em Junho desse ano, Agostinho Fontes e Francisco Álvares, proprietários de 
um terreno denominado Marrocos, do qual cada um possuía uma parte, pelo 
qual tinham que passar as canalizações, queixaram-se da altura que o muro 
atingia ao atravessar esse campo, em algumas zonas com sete a oito palmos, 
pois o terreno não era firme, obrigando ao aumento da parede em 
determinadas zonas e, apesar das licenças anteriormente solicitadas a ambos, 
eles pretendiam embargar a obra. Os danos causados nas respectivas 
propriedades foram avaliados em 12$000, tendo, a título compensatório, sido 
feito um contrato com Agostinho Fontes, dando-se-lhe 4$000 e a serventia da 
porta carral para sempre, não exigindo o outro proprietário qualquer 
indemnização, pedindo, apenas, uma sepultura para si e seus familiares no 
Convento e meia hora da água que vinha para a horta. Contudo, no final do 
ano, Francisco Álvares arrependeu-se do contrato e exigiu que se removesse o 
muro do seu terreno, tendo-se-lhe doado mais 18$000, além do já estabelecido 
para que a obra não voltasse a ser embargada, tendo o pleito ficado concluído 
(Doc. 56). 
A água chegava aos lavabos da sacristia, cozinha e refeitório, bem como a um 
tanque de rega, existente na horta, mandado executar, em 1767, por frei Matias 
do Espírito Santo (Doc. 56 e nota), que ainda existe no interior da cerca, de forma 
rectangular, em cantaria de granito (Fig. 205), o qual servia de contenção e para 
regar o terreno de cultivo. 
 
A Cerca do Convento de Nossa Senhora da Glória e São Bento de Monção 
teria o mesmo carácter agrícola, mas possuía outros elementos no seu 
perímetro, que permitiam aos frades alguma contemplação e deleite. 
Fundado em 1748, numa quinta já cercada (Doc. 63), não necessitaria de 
grandes obras iniciais no muro, que viria a sofrer, apenas, um conserto uma 
década mais tarde, no modesto valor de $400 (Doc. 61). A doação de outro 
terreno em 1749 e o trabalho de encanamento de água para o interior do 
Convento, iniciado em 1762, terá contribuído para a necessidade de proceder a 
obras profundas no muro que fechava o perímetro da cerca98, tudo executado 

                                                
97Confessor, natural de Souto de Rebordões, em Ponte de Lima, guardião de Melgaço (1764), falecendo 
no Convento de Ponte de Lima, em 22 de Novembro de 1805 (ARAÚJO, 1996, p. 74). 
98Este muro viria a sofrer uma reforma em 1781, pelo pedreiro Francisco Adão, por um ferreiro e 
caiadores, pela quantia de 48$430 (Doc. 61). 
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em cantaria, extraída de uma pedreira situada por detrás da igreja, sendo os 
trabalhos levados a cabo entre 1764 e 1766, pelo pedreiros António José de 
Barros e Domingos Lourenço, bem como alguns carpinteiros, infelizmente 
anónimos, e o ferreiro Alexandre de Troviscoso, que terá executado as portas 
de acesso, tendo totalizado a elevada quantia de 180$275 (Doc. 61). 
O perímetro era relativamente amplo como se depreende de plantas da 
Fortaleza de Monção, dentro da qual se encontrava o Convento, estendendo-
se de um dos extremos da construção militar até um dos revelins (Fig. 207), 
verificando-se que forma um rectângulo irregular, dividido em talhões regulares 
(Fig. 208) de produção. Viria a ser acrescentado com a horta do Pontilhão de São 
Bento, doada aos frades em 20 de Março de 1800 (ADB: OFM, Província da Conceição – 
Hospício de Nossa Senhora da Glória e São Bento de Monção, “Documentos avulsos”, F12, doc. 1. 

Inédito). Actualmente, a Estrada Municipal amputou parte da cerca, cujo 
perímetro se encontra praticamente coincidente com a fachada posterior do 
edifício conventual, bem como uma zona no lado direito da mesma, tendo a 
configuração de um triângulo alongado e irregular (Fig. 209). O espaço era 
composto por terreno “(...) Lavradio, ortas, vinhas, Arboris de fruto, e Espinho 
(...)” (Doc. 67). A horta tinha um acesso particular, por uma porta, consertada em 
1760 por $370 (Doc. 61), onde a actividade laboral era regulada por um relógio, 
permitindo paragens para os momentos de oração, no caso dos frades, e de 
descanso, no caso dos moços, que trabalhavam a terra; este relógio foi 
executado em 1824, por 1$460 (Doc. 61). 
No espaço da cerca, surgiam várias estruturas, como a casa dos moços, 
construída em data indeterminada e com consertos vários ao longo do século 
XVIII99 e a casa da madeira, certamente um coberto para guardar a lenha 
necessária à vida dos frades, construído em 1816 (Doc. 61). 
No interior da cerca e já desaparecida, existia uma Capela, local onde os 
frades se retiravam para meditação, dedicada ao Senhor Esquecido100 (Doc. 61). 
A comunidade terá sobrevivido, inicialmente, com a água que chegava à antiga 
quinta, bem como a extraída de um poço e da Fonte de Santo António, 
subsistentes, ainda, no perímetro da cerca, esta executada em 1749, data em 
que se terminou o respectivo tanque, pelo valor irrisório de $340 (Doc. 61). 
Encontra-se adossada a um muro de suporte de terrenos, com acesso por 
amplo vão rectangular, que seria fechado e teria cobertura, no interior da qual 
surge uma mesa e dois bancos laterais, tudo em cantaria, tendo, no topo, o 
tanque, encimado por um nicho em arco abatido, de moldura simples e assente 
em pequena cornija, que teria, certamente, a imagem do orago do espaço, já 
desaparecida (Figs. 267 e 268). 
Contudo, a quantidade de água começou, certamente, a ser escassa para as 
necessidades da Comunidade e, num terreno doado ao Convento por Félix 
José Ribeiro Machado, existia água em abundância, mas que teria que ser 

                                                
99A fechadura da casa foi arranjada em 1763, por $160, e, em 1777, altura em que se refez o telhado, por 
2$260 (Doc. 61). 
100A capela sofreu um arranjo no telhado em 1757, por $700 e um arranjo de carpintaria de maior 
envergadura, em 1808, que importou em 9$650 (Doc. 61). 
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transportada para o local. Os frades pediram, então, licença à Câmara de 
Monção, em 22 de Novembro de 1762, para poderem realizar esse transporte 
(ADB: OFM, Província da Conceição – Hospício de Nossa Senhora da Glória e São Bento de Monção, 

“Documentos avulsos”, F12, doc. 1. Inédito), uma vez que a canalização tinha que 
atravessar a Porta de São Bento da Fortaleza, bem como a calçada da mesma, 
as quais os frades se obrigavam a consertar (Doc. 65). 
Contudo, as obras ter-se-ão iniciado mais cedo, pois existem notícias de que o 
mineiro começou a explorar a água e a colocar os canos em 1758-1759, pela 
quantia de 4$455 (Doc. 61), revelando que os frades talvez tivessem idealizado 
outro tipo de solução para transportar a água, que não afectasse a estrutura da 
Fortaleza, inviabilizada por motivo desconhecido. 
Após a autorização camarária, as obras intensificaram-se, com a construção da 
mina, feitura de canos de madeira e de pedra, sustentados por escápulas de 
ferro, onde trabalharam, entre 1762 e 1765, os mineiros Alexandre e 
Domingos, pela quantia de 87$674 (Doc. 61). Em 1770, ainda se executavam 
alguns canos de madeira (8$775), altura em que se assentou o tanque de rega 
($900), já desaparecido, sofrendo a mina um arranjo em 1788, por 38$390 (Doc. 
61). 
 
Sobre São Pedro do Sul pouco se conhece relativamente à cerca, que teria 
sido executada na mesma data do Convento, no século XVIII. As parcas 
informações que obtemos datam do período de extinção, sendo referido no 
Inventário que era de pequenas dimensões e envolvia o edifício conventual, 
tendo uma pequena área de lavradio e uma horta, surgindo, ainda, dividida por 
um caminho público, mas com acesso através de um túnel, uma mata de 
castanheiros, carvalhos e sobreiros, dispostos de forma aleatória. No perímetro 
cercado, existia uma pequena casa térrea, que servia de palheiro e de 
alambique, um coberto em telha, certamente para guardar a lenha, e uma 
estrutura para porcos (Doc. 201). Todas estas construções desapareceram, 
estando o Convento completamente envolvido pelo tecido urbano. 
A Comunidade recebia a água a partir da mata, de onde vinha encanada para 
um grande tanque de pedra, para as sacristia e cozinha (Doc. 201). 
 
O Convento de São Francisco de Torre de Moncorvo, já desaparecido, 
possuía uma cerca, cujas dimensões nos são desconhecidas, pois não surgem 
referidas em nenhum dos documentos disponíveis, apenas se sabendo que se 
desenvolveria num forte declive e tinha o seu perímetro murado desde 1577 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 397). 
O acesso à cerca processava-se por uma porta que saía do De Profundis, onde 
se formava um terreiro, virado a Nascente, de onde partia uma rua, orlada por 
assentos, coberta por parreiras, armadas em latada. No extremo desse 
caminho, surgiam umas escadas, que iam dar a um alpendre, onde existia um 
nicho com a imagem de Santo António, constituindo uma fonte e, mais acima, 
ficava uma Capela dedicada a São Pedro, situando-se, no topo da cerca, a 
Capela de Nossa Senhora da Graça, mandada fazer por frei Francisco do 
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Espírito Santo, onde se colocou a imagem do orago em 1607101. “He de 
escultura em madeira, de três para quatro palmos de altura, e no braço 
esquerdo tem seu amado Filho (...)” (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 316). 
Era atravessada por um ribeiro, em cuja margem cresciam várias figueiras 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 348), composta, ainda, por zona de cultivo, onde se 
desenvolvia uma horta e vinha, um pomar de fruta e uma mata (Doc. 216), com 
medronheiros, azevinho, zimbros e outros frutos silvestres, mandados plantar 
por frei Pedro Moreira (Doc. 214). 
Junto ao Convento, surgia um núcleo de construções individualizadas, como a 
casa do forno, a que se adossava uma casa para os criados, uma estrebaria, 
um lagar de vinho, iluminado por duas janelas, viradas a Este, e um coberto 
para os porcos (Doc. 216 e Fig. 792). 
A Casa servia-se, inicialmente, da água de um ribeiro que corria pelo meio da 
cerca, tendo sido aberta uma fonte, junto à Capela de São Pedro, mas que 
secava nos Verões mais rigorosos (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 326). A fonte encontrava-se 
encimada por um nicho, contendo a imagem de Santo António, assente num 
plinto, possuindo uma bica, por onde saía a água para o tanque (Doc. 214). 
A falta de água nos estios mais rigorosos, obrigou a comunidade a estabelecer 
um acordo com a Câmara de Moncorvo, em 23 de Dezembro de 1576, para 
autorizar o encanamento da água do ribeiro e das Fontes do Monte Reboredo, 
ficando o Convento com um anel da referida água e a Câmara, em 
compensação, com o restante. No final do século XVI, verificaram-se 
problemas entre o poder municipal e os religiosos sobre a quantidade de água, 
desejando a edilidade local apossar-se da sua totalidade e acusando os frades 
de retirar mais líquido do que estaria estipulado, o que originou uma 
intervenção régia, através de alvará de 8 de Junho de 1591, obrigando à 
regulamentação escrita da utilização da água e atribuindo a mesma pena ao 
Convento (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 327). 
Esta não seria a solução definitiva, havendo problemas nos Verões mais 
rigorosos, pelo que, no ano de 1651, frei Bernardo de São Boaventura ordenou 
o encanamento da água de São Lourenço, com autorização da Câmara, que 
recebia um quinto do referido caudal (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 332).  
O ano de 1668 revelar-se-ia particularmente seco, tendo faltado o precioso 
líquido no chafariz da praça e a população desencaminhou a água dos frades, 
obrigando, novamente, a uma intervenção real, através de um alvará de D. 
Pedro II, de 26 de Março de 1677, devolvendo a água aos frades (JOSÉ, vol. II, 
1760, p. 329). 
 
O Convento de São Francisco de Vila Real, também desaparecido, tinha, 
igualmente, uma cerca implantada num forte declive, que se desenvolvia pela 
encosta, até ao Rio Douro. O espaço era dividido por ruas, onde existiam 
algumas capelas, dedicadas a Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora 
da Graça, surgindo, no lado Poente, a do Presépio e a do Senhor preso à 

                                                
101A imagem foi reparada, em 1727, por ordem de frei António da Glória (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 316). 
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coluna, e, no lado oposto, a Capela de São Francisco (Doc. 237). A primeira foi 
reedificada em 1744, sendo guardião frei Manuel do Espírito Santo, tendo, na 
fachada, uma lápide com o nome do fundador, Manuel Justiniano de São José. 
A segunda constituía uma Capela de maiores dimensões, com a nave 
antecedida por alpendre, no interior da qual se encontrava a imagem de 
madeira de Nossa Senhora da Graça com o Menino, com cinco palmos (JOSÉ, 
vol. II, 1760, p. 381). 
Além deste espaço de deleite, existia terra de lavradio, uma horta, “(...) ficando-
lhe à vista huma grande rua, que corre de fronte do dormitorio, e a faz muito 
aprazivel o estar toldado, e copada de parreiras de deliciosos moscateis (...)” 
(Doc. 237), um pomar com árvores de fruta e várias matas, uma no sítio da 
Boavista, uma delas formando um pinhal e um souto (Doc. 238). 
Após a construção, a Comunidade procurou abastecer-se de água, incluindo 
dentro da cerca, murada em 1577, uma fonte, que lhe fora doada pela Câmara, 
originando fortes protestos por parte da população, tendo que se apelar ao 
monarca D. Sebastião, que deu razão aos frades, alegando que a população 
tinha outras fontes públicas, como a da Teixeira e a do Campo do Tabulado 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 397). 
Perante os problemas sucessivos e o facto da água não ser suficiente para 
abastecer os encanamentos no interior do Convento, frei Lourenço de Penalva, 
em 1612, detectando a existência de água num terreno situado a Norte do 
núcleo conventual, pediu licença aos proprietários das terras, Domingos e 
Pedro Francisco, para atravessar as mesmas com a canalização necessária ao 
seu transporte, tendo-se efectuado a obra entre 1617 e 1618, após o 
pagamento de 15$000 de indemnizações (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 401). 
O caso só se resolveria em definitivo, com a aquisição, em 18 de Novembro de 
1747, da terra onde se situava a mina e por onde corria a canalização, pelo 
valor de 23$500 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 402). 
A rapidez com que a obra de encanamento decorreu viria a originar vários 
defeitos construtivos, obrigando a sucessivas reparações, como a de 1653, em 
que se despenderam 120$000 e, ainda no mesmo ano, uma no valor de 
132$000 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 402); em 1723, os canos estavam totalmente 
arruinados e frei José da Encarnação teve que despender 300$000 para a 
nova obra, tendo-se broqueado os canos, em 1741, para evitar desvios de 
água (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 402). Uma nova obra de canalização seria ajustada em 
1752, com o pedreiro João Fernandes, natural de Santa Maria de Adoufe, 
termo de Braga (ALVES, 1984, p. 14). 
O chafariz do claustro fazia parte integrante do sistema hidráulico, tendo sido 
construído em 1727, e totalmente desmontado e entregue pelo Ministério do 
Exército à Câmara de Vila Real, em 6 de Setembro de 1939 (GEAM, Prédio militar n.º 
3 de Vila Real), sendo algumas peças aplicadas ao Chafariz do Tabulado, quando 
este foi montado no Largo Conde de Amarante, nos primeiros anos do século 
XX (Fig. 856), encontrando-se arrecadado num armazém da Câmara desde a 
década de 50 (NOGUEIRA, 2001, p. 25). 
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Após a extinção das Ordens Religiosas, o edifício foi ocupado pelo Regimento 
de Infantaria Treze, que continuou a utilizar a água como fonte de 
abastecimento, sendo a mina e o conjunto da canalização constituídos como o 
Prédio Militar número três de Vila Real102. O sistema de condução hidráulico 
era composto por canalização de cantaria, em derivação, composta de três 
lanços distintos: o primeiro a contar da mina, constava de uma calha 
descoberta, alojada dentro de uma galeria visitável; o segundo, desde a galeria 
até à Estrada Real número cinco, era um cano de manilhas, apoiado, em 
muros de suporte na parte do traçado assente na encosta, e em arcadas na 
parte do mesmo, correspondente à ravina e o terceiro, desde a estrada real até 
à cozinha do Convento, compunha-se de uma calha coberta, assente em muro 
com arcadas sobre os caminhos (Doc. 239 e Fig. 844). 
 
O Convento de Santo António de Viana do Castelo, a casa-mãe da 
Província, tinha uma cerca bastante ampla, adquirida simultaneamente com os 
terrenos necessários à sua construção. Os apontamentos existentes para a 
feitura de uma Crónica, existente no BPMP, datado de 1737, refere que a cerca 
possuía um pomar, uma horta e uma mata, com árvores silvestres (Doc. 144), 
dados corroborados pelo Inventário de 1834, que acrescenta a existência de 
duas bouças de mato e pinheiros na zona da Abelheira, onde chegava o 
perímetro da cerca (Doc. 151), mantendo o que já se cultivava anteriormente 
naquelas terras, exceptuando a vinha, cujo cultivo não foi seguido pelos frades, 
por ser proibida essa prática na Regra Franciscana e nos Estatutos da 
Província. 
O espaço que chegou aos nossos dias é ínfimo, consistindo num pequeno 
logradouro na zona posterior, tendo sido parte dos terrenos amputados para a 
construção da linha-férrea em 1876 (AHMVC, GUERRA, cod. 29). Achava-se, até ao 
seu desmembramento, totalmente murado, sabendo-se que o muro e socalco 
da horta foram executados em 1766, importando em 6$500, havendo um 
arranjo da totalidade do muro em 1778-1779, por 49$020 (Doc. 118). Em 1829-

                                                
102Também o Regimento padeceu alguns problemas relativos à água e aos seus sucessivos desvios, 
resultante da venda dos terrenos da cerca a particulares. Foram várias as aberturas de passagens na 
conduta, como constituiu o caso de Margarida Leonor, que abriu uma porta para passar para as suas 
propriedades. A construção de muros adossados à conduta também foi frequente, existindo pedidos de 
licença, todos autorizados, de António Moura (1890), José Joaquim Fernandes (1894) (Doc. 240) e Alberto 
Gomes Pereira (1897) (Doc. 241). Em 1907, ocorreram descargas numa pedreira que abalaram a estrutura 
do aqueduto (GEAM, Prédio militar n.º 3 de Vila Real). Estas acções, levaram à necessidade de arranjos 
sucessivos na conduta, tendo ocorrido o primeiro em 1886 (Doc. 239), com a reconstrução do muro e outro 
após 1907. Já no século XX, em 1941, um proprietário local, Francisco António Teixeira, construiu uma 
mina, que desviava a água da nascente, que secou, originando a falta de água no quartel (Doc. 241), o que 
levou a um inquérito sobre a legitimidade da obra feita (Doc. 242). O pleito teria sido favorável ao Ministério 
de Guerra, pois continuaram a ser os proprietários do Prédio Militar número três, tendo procedido ao 
revestimento de um troço da galeria, com obra dirigida pelo Major Engenheiro Vergílio Serafim Cardoso 
Pereira, com empreitada de António Augusto Vaz (GEAM, Prédio militar n.º 3 de Vila Real) e foram a entidade 
responsável pela cedência de parte de um terreno por onde passava a canalização à Junta Autónoma 
das Estradas, em 15 de Junho de 1967, para alargamento da Estrada Nacional 2, desde que 
reconstruíssem e definissem um novo traçado para a conduta da água (Doc. 245 e Fig. 845). 
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1830, procedeu-se a uma obra nas paredes e cancelas das bouças da 
Abelheira, num total de 53$160 (Doc. 118). 
Existe uma magnífica descrição da cerca, na Crónica de frei Pedro de Jesus 
Maria José, que a refere como tendo uma configuração quadrada, com 
duzentos e noventa e seis passos de comprimento por trezentos e vinte e um 
de largura, estando dividida em ruas, que partem de um ponto central, onde se 
erguia um cruzeiro com o Cristo esculpido, de onde partiam quatro alamedas 
de buxos (Doc. 146). Esta estrutura surge bem visível numa planta da vila de 
Viana, datada de 1756 (Fig. 445). 
Na rua virada a Norte, uma Capela de pequenas dimensões, antecedida por 
um alpendre, sustentado por colunas e percorrido por bailéus, no interior do 
qual existia uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, em madeira e com 
quatro a cinco palmos de altura. O lado Este possuía uma capela semelhante à 
anterior, tendo o tecto do alpendre pintado, a representar São Francisco a 
receber as Chagas, no interior da qual se encontrava a imagem de São 
Francisco, de madeira, com as mesmas dimensões da escultura referida 
anteriormente. A rua oposta possuía uma capela-fonte, dedicada a Santo 
António com o Menino, integrando uma imagem de madeira, também com 
quatro a cinco palmos (Doc. 146). São estas as três capelas citadas no Inventário 
de 1834, corroborando a descrição feita pela Crónica (Doc. 151). 
O mesmo tipo de jardim formal surgia, composto por canteiros de buxo 
recortado (Fig. 448), mantém-se, relativamente bem conservado, junto à 
enfermaria, fronteiro à respectiva varanda, possibilitando o deleite dos frades 
enfermos103. Tinha no centro do mesmo, um chafariz de cantaria de perfil 
contracurvo, com coluna central, composta por plinto almofadado e um 
tabuleiro de onde evoluía um repuxo, actualmente desactivado (Fig. 525), já 
referido na Crónica de 1737 (Doc. 144). 
Além do jardim e respectivas capelas e fontes, existia uma horta, onde se 
erguiam um galinheiro, e um curral de porcos104 (Doc. 118). 
A mata era composta, essencialmente, por carvalhos, plantados em 1776, por 
1$400, onde se dispunha uma Via Sacra, utilizada quer pelos frades quer pelos 
seculares (Doc. 146), certamente nas festividades pascais, a qual terminava no 
lado Norte, junto à Capela da Conceição (Doc. 146). 
A Comunidade adquiriu, logo no início da fundação, um pinhal por 40$000, 
onde existiam três nascentes de água, que permitiam assegurar o seu 
transporte para satisfação das necessidades conventuais. Em 1698, os frades 
iniciaram a feitura dos canos necessários para transportar a água do local para 
o Convento, sendo a obra dirigida por um irmão leigo e despenseiro da Casa, 
Francisco da Vitória (ARAÚJO, n.º 154, 1996, p. 153), que também executou um 
grande tanque de pedraria105 na horta (Doc. 149). Contudo, a população começou 

                                                
103Este jardim recebeu um conserto em 1820, por 29$130 (Doc. 118), desconhecendo-se o seu teor. 
104O galinheiro sofreu um conserto no telhado em 1774, por 3$360 e, em 1830, altura em que a estrutura 
foi totalmente conservada e caiada, por 34$785 (Doc. 118); a pocilga teve um conserto de pedraria em 
1804, por $360 (Doc. 118). 
105O tanque foi consertado em 1820 por 4$700 (Doc. 118). 
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a quebrar o que já estava construído, alegando que tinha autorização para a 
lavagem de roupa no local, o que originou uma queixa dos frades à Câmara de 
Viana, obrigando à sua intervenção, dando a posse da referida água aos 
Franciscanos (Doc. 149). 
Nos anos de 1750-1751, procedeu-se a uma reforma do sistema hidráulico, por 
ordem de frei João do Sacramento, que mandou fazer “(...) os canos 
brocheados da agoa que vem de ambos os pinheiraes, athe entrar na Matta 
deste convento e tambem se mudou o Repuxo que estaua pegado a Capella 
Mayor para a distancia em que se acha, e se fizerão os canos brocheados que 
delle, athe abayxo da Enfermaria para milhor se defenderem as humidades da 
Capella Mayor” (Doc. 149), cuja obra importou em 600$000 (ADB: OFM, Convento da 

Ínsua, F6, fls. 193-194). Os canos provenientes da mata terminavam numa fonte, 
situada na rua virada a Oeste, de onde se canalizava para todo o Convento 
(Doc. 146). Esta fonte seria, certamente, a de Santo António106, composta por 
uma estrutura protegida por um alpendre suportado por colunas, com assentos 
no exterior, possuindo um nicho com a imagem de Santo António com o 
Menino, ambos em madeira, com quatro a cinco palmos; sobre o nicho surgia 
uma inscrição “Sapiente filio Pater Gloriautur” (Doc. 146).  
No topo da cerca, surgia uma segunda fonte, que “(...) reparte suas christalinas 
correntes a dous repuchos, que perenemente estão correndo, hũm em o meyo 
do claustro, outro de fronte da vltima jenella do Dormitorio.” (Doc. 144). Sabemos 
que, no caso de Santo António de Viana, a água entrava no chafariz do 
claustro e deste é que partia para a cozinha, como nos revela o Livro das 
Sepulturas: “A Terceira, a Décima Quarta e a Décima Quinta tem estas letras 
CA; e não se abrem, porque servem de cano de agoa que vai para a cozinha” 
(ADB: OFM, Livro das Sepulturas do Convento de Santo António de Viana do Castelo, F33). Esta 
solução teria que ocorrer nos casos em que a sacristia ficava demasiado longe 
daquela dependência. 
O chafariz do claustro, o único que sobreviveu até aos nossos dias, é do tipo 
centralizado, assente em plataforma quadrangular, com tanque do mesmo 
perfil e de bordos salientes; ao centro, alto plinto paralelepipédico, de onde 
evolui coluna galbada, que sustenta uma taça inferior circular, de onde arranca 
uma segunda coluna, semelhante à anterior, com uma taça circular, de 
menores dimensões e mais profunda. Cada uma das taças possui quatro bicas 
em forma de florão (Fig. 521). Cremos que terá sido executado posteriormente às 
obras de João Lopes, o Moço, pois não possui o arrojo e os elementos 
decorativos típicos dos seus chafarizes, apesar de poder ter sido executado 
ainda no século XVII, indubitavelmente, segundo um esquema maneirista. Em 
1765, durante a guardiania de frei Amaro da Trindade, procedeu-se ao seu 
arranjo, com a colocação de um chumbo na biqueira, por $440 (Doc. 118). 
Durante esta obra setecentista, os Carmelitas tentaram pedir a água que ia 
para o Convento, arrastando uma demanda que durou dois anos, mas que 
seria favorável aos Franciscanos (ADB: OFM, Convento da Ínsua, F6, fls. 193-194. Inédito). 
                                                
106A Fonte ou Capela de Santo António sofreu uma reforma no alpendre, com a colocação de novas 
colunas em 1830, e execução de uma nova cobertura e foi caiada, por 15$090 (Doc. 118). 
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Os canos viriam a sofrer nova reforma em 1830, altura em que se fizeram 
canos de pedra, de madeira e se chumbaram os mesmos, totalizando a obra a 
quantia de 55$675 (Doc. 118). 
 
O Convento de Santo António de Caminha, tal como os dois anteriores foi 
integrado na malha urbana, tendo desaparecido toda a sua cerca. Esta, de 
formato irregular (Figs. 116 e 117), tinha terreno lavradio, vinha, pomar, árvores de 
espinho e alamedas definidas por buxo (num total de seiscentos e cinquenta e 
nove pés), tendo, ainda, uma mata na Argela, com carvalhos, pinheiros, 
sobreiros e mato (Doc. 53). 
Segundo a Crónica do BPMP, a cerca era ampla, povoada de muitas árvores, 
“(...) com varias e curiosas ruas dividida nas quaes a hum mesmo paço, se 
encontrão juntos para a devoção e recreação os motivos: estes para o exterior 
divertimento do animo, aquelles para o interior recolhimento do Espirito, o que 
vendo, e ponderando hũ tão grave como douto Religioso Estrangeiro rompeo 
admirado, neste hyperbolico elogio = Video Paradisum Terrae.” (Doc. 52), 
infelizmente não especificando quais eram esses elementos de devoção, mas 
que constituiriam, talvez, algumas capelas. 
As alamedas seriam maiores que as de Santo António de Viana, formando uma 
quadrícula, dividida num eixo longitudinal, cortada por duas ruas 
perpendicularmente, criando seis canteiros de buxo e, provavelmente com 
outras espécies, originando um jardim junto à zona conventual (Fig. 116). Ao lado 
desta estrutura, onde haveriam fontes abundantes (SANTOS, 1981, p. 83), surgia a 
horta, disposta num tabuleiro rectangular (Fig. 116). 
Nos Livros de Receitas e Despesas encontramos escassíssima informação, 
surgindo apenas a referência à feitura do muro da cerca, entre 1746 e 1747, 
com pedra fornecida pelo pedreiro José Afonso, que importou em 8$840 (Doc. 
48), tendo a parede de fora sido feita por António Esteves e a de entremeio, por 
Manuel Rodrigues, num total de 17$240 (ADB: OFM, Convento de Santo António de 

Caminha, F4, doc. 11. Inédito). 
No Inventário do Arquivo do Convento, efectuado em 1834 é referida a 
existência de documentação sobre o processo de condução de água para a 
Comunidade (Doc. 53), mas que terá desaparecido; o que se apurou sobre o 
assunto refere que, em 1741, foi feita a conduta de água para descarregar a 
mesma no tanque de rega, que já se achava concluído (Doc. 48). 
 
A cerca do Convento de Santo António de Serém está, actualmente 
transformada na Quinta da Pousada de Santo António de Serém e numa parte 
de propriedade devoluta, tendo perdido quase todos os elementos que a 
caracterizaram durante a vivência fradesca, avaliando-se que seria de enormes 
dimensões, talvez uma das maiores de toda a Província. 
São poucas as notícias que temos da sua execução e estrutura e parcos os 
elementos que subsistiram. O Inventário de 1834 refere que a cerca era 
composta por hortas, uma pequena vinha, pomar com macieiras, pereiras e 
outras árvores de fruto e espinho, havendo uma mata com carvalhos, 



OS CONVENTOS CAPUCHOS DA PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO À LUZ DA ESPIRITUALIDADE 
FRANCISCANA E DA REGRA CAPUCHA – ANÁLISE ARQUITECTÓNICA 

 203 

sobreiros, pinheiros, castanheiros e arbustos silvestres (Doc. 210). É possível que 
a mata tenha nascido pela acção de frei João de Santo António, que plantou, 
em 1655, mais de 300 árvores (MELO, 1998), onde constavam carvalhos e 
sobreiros doados pelo prior da Igreja Paroquial de Talhadas, Francisco 
Leonardo de Miranda (BAPTISTA, 1953, p. 189). 
Segundo informações bibliográficas, as únicas que dispomos para o Convento, 
pelo facto da documentação se encontrar em propriedade particular, os muros 
da cerca terão sido iniciados no tempo de frei João de Vila Real e terminados, 
no século XVII, com frei Lourenço (MELO, 1998); contudo, a documentação revela-
nos que no final do século XVIII, o perímetro ainda não estaria totalmente 
cercado, uma vez que na acta do Capítulo de 27 de Setembro de 1763, se 
recomenda aos guardiães de Serém a feitura de dez braças de muro 
anualmente, para o que gastariam o dinheiro que para isso já estava aplicado 
(Doc. 6). 
No interior da cerca subsistem duas Capelas, dedicadas a Nossa Senhora da 
Conceição e Santo António (GONÇALVES, 1959, p. 30), ambas recentemente 
restauradas por iniciativa da Junta de Freguesia de Macinhata do Vouga. São 
de pequenas dimensões, de planta longitudinal e nave única, uma delas, 
certamente a dedicada a Nossa Senhora da Conceição, com a fachada 
principal rematada em empena com cornija, rasgada por portal em arco de 
volta perfeita, assente em pilastras toscanas, tudo em aparelho rusticado (Fig. 
783), tendo, no interior, as paredes com vestígios de pintura e, na parede 
testeira, um nicho em abóbada de concha, assente em consola gomada, 
flanqueado por duas pilastras sustentadas por mísulas, rematando em friso e 
cornija (Fig. 784). A segunda estrutura é uma capela-fonte (Figs. 785 e 786), 
dedicada, possivelmente, a Santo António, visto ser comum a existência do 
Taumaturgo a tutelar as fontes das cercas dos Conventos. É possível que 
ambas as estruturas sejam de final do século XVII ou início do XVIII. 
Sobre o sistema hidráulico as informações são, também, pouco relevantes, 
revelando os autores que sobre ele escreveram que a mata tinha uma 
nascente de água, com propriedades medicinais (AMBRÓSIO, 1982, p. 19), tendo, na 
cerca, um tanque que preservava a água para a rega da zona agrícola (Doc. 210). 
Um elemento importante na condução da água era a capela-fonte de Santo 
António, que se mantém no interior da Quinta de Serém, com fachada principal 
em empena truncada por sineira de volta perfeita, rematada por cruz latina, 
estando flanqueada por cunhais salientes, rematados por pináculos piramidais 
(Fig. 785); no interior surge uma fonte, com tanque em forma rochosa, encimado 
por um nicho em abóbada de concha, sustentado por pilastras toscanas, 
assente em cornija e rematado por friso flanqueado por consolas, que sustenta 
cornija e pequeno elemento volutado (Fig. 786). 
 
O desaparecido Convento de Santo António de Viseu tinha uma ampla 
cerca, composta por um pomar, uma horta e uma mata (Doc. 250), surgindo, junto 
ao edifício, um jardim formal, com vários canteiros geométricos, dispostos de 
forma concêntrica a partir de um ponto central (Fig. 862), desconhecendo-se que 
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outras construções possuía. No interior da cerca, existia um tanque de rega, 
com as respectivas caleiras, construído conforme uma planta de Manuel Alves 
Macomboa (act. nos sécs. XVIII e XIX), datada de 1797 (ALVES, vol. II, 2001, p. 168) 
 
Também o Convento de Arcos de Valdevez se encontrava rodeado por uma 
cerca composta por terra de lavradio, hortas, latadas, pomares, zona da mata, 
com árvores de espinho e castanheiros, tendo sido avaliada, em 1834, em 
1:455$000 (Doc. 20), possuindo fora dos muros da mesma, quarenta e quatro 
carvalhos, de onde obtinha lenha para o consumo da casa. O muro sofreu 
vários arranjos ao longo do tempo, havendo notícia da sua reforma em 1822, 
com obra de pedraria a importar em 20$900 (Doc. 9), novamente consertado em 
1828, por 25$620 e em 1833, por 2$300 (Doc. 9). Tinha acesso por uma porta 
carral, cuja folha protectora, em madeira, e com fechaduras de ferro, foi 
executada em 1833, custando 1$800 (Doc. 9). 
Na mata, existia a Capela de Santo António, consertada em 1825, por 42$985 
(Doc. 9), a qual se achava arruinada no início do século XX e de que não restam 
vestígios. 
Junto ao Convento, no lado Oeste, um jardim, com obra de pedraria datada de 
1834, importando em 4$500 (Doc. 9), desconhecendo-se em que consistiu e qual 
a aparência do espaço. Contudo, à semelhança dos seus congéneres, deveria 
constituir um jardim formal, com canteiros geométricos. 
A envolver o núcleo conventual, várias casas baixas (Doc. 20), anexos agrícolas, 
entre os quais um galinheiro, consertado em 1833, por $280 (Doc. 9). 
A água seria captada na mata, numa zona mais elevada e vinha canalizada até 
ao edifício, como se depreende das verbas para o arranjo dos canos e da mina, 
registados nos Livros de Receitas e Despesas relativos ao século XIX. Assim, 
nos anos de 1820-1821 e 1831 procedeu-se ao arranjo dos canos, em que se 
gastou, 7$340 e $560, respectivamente e a mina sofreu uma limpeza em 1823, 
por 3$830 (Doc. 9). No ano imediato, seria o chafariz do claustro a receber um 
conserto, que consistiu na colocação de um cano de chumbo, importando em 
3$640 (Doc. 9). Na Quinta de São Bento, que lhe fica anexa, mantém-se uma 
fonte em cantaria, que faria parte do antigo sistema hidráulico (Fig. 53). 
 
O Convento de Santa Maria de Mosteiró encontra-se, ainda hoje, implantado 
num sítio ermo e, apesar da zona se achar muito adulterada pela plantação 
sucessiva de eucaliptos, a primitiva cerca existe e mantém, embora arruinados, 
alguns dos elementos que a compunham, apesar de, nas nossas prospecções 
e ajudados pelo padre da Igreja Paroquial do Cerdal, Manuel Gonçalves, não 
os termos conseguido detectar na totalidade. 
O facto de se encontrar num ermo e de possuir uma mata bastante frondosa, 
valeu-lhe os maiores elogios por parte de quase todos os cronistas, que a viam 
como um segundo Buçaco, especialmente frei Pedro de Jesus Maria José, que 
escreve “Famigerado he em todo o orbe o deserto do Bussaco em Portugal, e 
bem se póde dizer, que não he neste Reino primeiro sem segundo, porque o 
tem mui semelhante neste de Mosteiró, não só pela solidão, pois está apartado 
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dos póvos o que basta para não embaraçare os seus moradores nos exercicios 
da contemplação, e santa oração, mas tambem pelo dilatado do seu bosque, 
que não fora inferior ao de Bussaco, se se unisse com a cerca do Convento o 
que lhe fica de fóra.” (Doc. 72). Esta mata, situada fora da cerca, havia sido 
coutada ao marquês de Vila Real, padroeiro do Convento, em 1594 (Doc. 1), 
sendo povoada por carvalhos e sobreiros (Doc. 72), após ter sido totalmente 
renovada no século anterior, com a plantação de vários pinheiros (JOSÉ, vol. I, 
1760, p. 305). Na mata, existiam colmeias de abelhas, de onde a comunidade 
extraía o mel (Doc. 73). 
A zona murada, fechada em todo o perímetro por muros altos, compreendia 
uma mata, duas hortas grandes e férteis, um pomar, dois panascos e um tojal 
(Doc. 73), “(...) estando as árvores organizadas em alamedas ao longo dos 
caminhos da cerca, dispostas (...) à maneira de abobedas” (Doc. 72). 
Disseminadas pelo espaço, surgiam quatro ermidas, duas dedicadas a Nossa 
Senhora da Conceição, uma nas imediações do Convento, tendo, no interior, 
retábulo de talha dourada e a imagem do orago; a outra ficava no interior do 
bosque, possuindo uma fonte. Ainda na zona do bosque, a Ermida de Santo 
António e, junto à horta, a dedicada a São Domingos. De todas elas restam 
vestígios arruinados, mas apenas encontrámos uma, talvez a capela-fonte de 
Santo António (Figs. 318 e 319). 
Na cerca, ligados às actividades agrícolas, existiam duas azenhas, 
beneficiando do facto de ser atravessada por uma linha de água, uma delas 
denominada como Moinho Alveiro, que, em 1825, sofreu uma reparação por 
22$500 (Doc. 70), sendo possível que seja o que subsiste (Fig. 317). Tinha, ainda, 
uma casa dos moços que trabalhavam na horta (Doc. 73), situadas, muito 
arruinadas, no lado esquerdo do núcleo (Fig. 316). 
Situado em local ermo, não teve problemas na condução de água ao edifício 
conventual, possuindo a cerca várias nascentes e sendo atravessada por uma 
linha de água, com capacidade suficiente para fazer mover duas azenhas, 
como já referimos. As fontes seriam parte integrante da condução da água até 
à sacristia e cozinha, surgindo, pelo menos, a referência a dois exemplares no 
perímetro da cerca. Uma delas era dedicada a Nossa Senhora da Conceição, 
tendo possuído uma fonte de embrechados, com um dragão de sete cabeças, 
que lançava água, mandada fazer pelo guardião frei Gerardo de São Matias, 
em 1601, danificada pela queda de um tronco de castanheiro (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 
338). Ainda no bosque, situava-se a de Santo António, em cantaria lavrada, 
tendo sob o nicho, uma fonte copiosa, sendo possível que se trate de um 
exemplar implantado no lado esquerdo da zona regral, de que resta a fachada 
rematada em cornija e frontão triangular, rasgada por vão em arco de volta 
perfeita, tendo no interior, um nicho de reduzidas dimensões, também de volta 
perfeita, onde surgiria o orago, já nada restando do tanque (Figs. 318 e 319). 
 
O pequeno Convento de Santa Maria da Ínsua, espartilhado no interior de 
uma Fortaleza do século XVII, também possuía uma pequena cerca, murada a 
pedra insonsa no século XV, por ordem de frei Gualter (Esperança, 1666, p. 461). 
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Até à data da construção da fortaleza, a cerca possuía várias árvores de fruto, 
uma vinha, que produzia cerca de um almude de vinho, figueiras, 
pessegueiros, um deles junto à Capela de Santa Maria Madalena, e amoreiras 
(JOSÉ, vol. I, 1760, p. 404), ficando, após esta data, apenas com hortas (Fig. 55), uma 
no lado direito da igreja e outra junto ao dormitório, cuja produtividade dependia 
do rigor do clima e da fartura de água, plantando-se vinha, amoreiras e 
craveiros, bem como uma erva “(...) chamada Perrexil, que concertada, e 
sazonada com vinagre serve para tirar o fastio (...)” (Doc. 30). 
Na cerca, junto ao templo, surgiam duas capelas (Doc. 30), a dedicada a Santa 
Maria Madalena e a Santo Cristo. A primeira encontra-se localizada fronteira à 
fachada principal da igreja (Fig. 108) e foi mandada construir por frei Pedro de 
Aveiro, executada com embrechados (SANTOS, 1980, p. 152). É de planta 
longitudinal simples e cobertura a duas águas, com acesso por porta de verga 
recta com moldura saliente e rusticada, tendo, no interior, cobertura em 
abóbada de cantaria e, na parede testeira, uma estrutura em tijolo, formando, 
inferiormente, um amplo nicho em arco abatido, assente em pilastras toscanas 
(Fig. 109), revestido com embrechados (SANTOS, 1980, p. 152). Neste, surgia a 
imagem de Santa Maria Madalena, em barro policromo e claramente do início 
do século XVII, que se encontra em exposição no Museu Municipal de 
Caminha. Surge na forma de penitente, lendo um livro e tendo, como atributos, 
uma caveira e um vaso, alusivo aos óleos que transportara para ungir e lavar 
Cristo morto (Fig. 110). Em 13 de Abril de 1606, a invasão de hereges que 
atacaram a ilha, provocou danos na imagem, que recebeu uma cutilada no 
rosto (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 447), tendo sido intervencionada. 
A rematar a estrutura, três nichos em abóbada de concha, sustentados por 
pequenas pilastras toscanas, intercalados com uma decoração de mandorlas, 
de onde pendem florões (Fig. 109), os quais possuíam, segundo a Crónica “(...) 
as imagens de São João Baptista, São Bento e São Pedro de Alcântara todas 
fabricadas de pedra por diligencia do já referido Frei João da Natividade” (Doc. 
30), em meados do século XVIII, as duas últimas arrecadadas nas reservas do 
Museu Municipal de Caminha, não tendo sido possível fotografá-las. A Capela 
foi reformada em 1718 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 412), data em que se encontrou uma 
pedra com uma inscrição, onde constava o cronograma “1392”, levando o autor 
da Crónica a deduzir que a capela fosse mais antiga, tendo constituído o 
primeiro templo, como já foi referido supra. 
A outra capela, mais afastada, situada no meio da antiga horta, era dedicada a 
Santo Cristo, sendo de menores dimensões relativamente à anterior, de planta 
longitudinal simples e sem cobertura, com acesso por porta em arco de volta 
perfeita (Fig. 111), com moldura saliente e assente em pilastras toscanas, 
possuindo, no interior, um nicho com o mesmo perfil do portal (Fig. 112), onde se 
integraria, segundo frei Pedro de Jesus Maria José, um Santo Cristo em pedra 
e um Cristo morto, tudo realizado em 1718 (Doc. 30). 
Junto à fachada lateral direita da igreja, no local da segunda horta, foi 
construído, em 1629, um cruzeiro (Fig. 107), em memória do local onde foram 
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escondidas algumas alfaias de culto e o Santíssimo (Doc. 30), na altura em que 
alguns luteranos invadiram a ilha, em 13 de Abril de 1606 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 446). 
O Convento não terá possuído, nunca, água canalizada, sendo necessário 
transportá-la para receptáculos situados junto aos lavabos, uma vez que as 
duas fontes (Fig. 55) que possuíam não tinham caudais que o permitissem. Uma 
delas, a de menores dimensões, era salobra, pois nas marés cheias, era 
contaminada por água do mar, resultando de má qualidade (Doc. 30), e a de 
maior caudal, que ainda persiste no local, totalmente atulhada de lixo, 
escasseava durante o Verão. Esta tinha, no século XVIII, “(...) acesso por duas 
escadas de pedra, a primeira com onze degraus, finaliza num patim, a que se 
segue o segundo lanço, de seis degraus, coberta em abóbada (...)” (Doc. 30). 
Segundo frei Manuel da Esperança, a fonte tinha “(...) sete, ou oito degraos: 
agora, que as arèas subírão, se déce por mais de vinte” (ESPERANÇA, 1666, p. 461). 
 
O Convento de São Francisco de Viana, construído na mesma data do 
anterior, tinha uma cerca de vastas dimensões, como se depreende das várias 
descrições que existem da mesma, com acesso por uma porta à saída da casa 
do Capítulo, tendo de diâmetro um quarto de légua, dividida em alamedas “(...) 
algumas (...) direitas, largas, e plainas, e vistosamente copadas de buxos, e 
outras arvores, que formando no alto huma quasi como abobeda, não as 
deixão penetrar do Sol (...)”, onde se dispunham uma horta, um pomar com 
árvores de espinho e fruto, especialmente figueiras, surgindo, na mata, 
pinheiros, carvalhos, buxos, medronheiros, murtas (Doc. 101) e nogueiras (Doc. 
103).  
A cerca possuía várias capelas, uma delas situada junto à saída para a horta, 
constituindo uma capela-fonte, dedicada a Nossa Senhora da Conceição (Doc. 
101), de que restam algumas paredes arruinadas, junto à qual, em cota 
ligeiramente superior, surge outra capela do mesmo tipo, dedicada a Santo 
António (Doc. 101). 
Na mata, existiam várias cruzes compondo uma Via Sacra, acompanhadas por 
capelas alusivas ao arrependimento, ao sacrifício e à meditação. Junto à 
primeira cruz, num terreiro copado por murtas e carvalhos, aparecia a primeira 
capela, dedicada a São João Baptista, abobadada, tendo o orago com uma 
cruz na mão, apontando com um dedo para o Cordeiro que tinha aos pés (Doc. 
104). Subindo uma rua, surgia uma pequena Capela alusiva ao Arrependimento 
de São Pedro (Doc. 104). Junto a esta, evoluía uma rua que desembocava numa 
escadaria de vinte degraus de cantaria, no topo da qual ficava um terreiro, de 
onde se divisava o rio e a vila, protegido por três pinheiros grandes, que 
protegiam uma Capela dedicada ao Senhor morto (Doc. 104), no interior da qual 
estava Cristo deitado no sepulcro, ladeado pela Mãe ajoelhada e chorosa (Doc. 
101), constituindo uma Pietà. 
Voltando por uma rua em sentido inverso à subida, surgia, no mesmo caminho 
da Via Sacra e fronteiro a uma Cruz, uma Capela com o Senhor da Cana 
Verde, implantada num pequeno terreiro com vista sobre o Rio Lima, seguindo-
se a Capela do Presépio (Doc. 104), “(...) com devotas figuras, e com tudo o mais, 
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com que se costumão ornar os presepios. Tem este a particularidade de 
concorrer para a sua fabrica não só a arte, mas tambem a natureza; pois huma 
grande lapa não muito alta, mas bastantemente comprida, e 
proporcionadamente larga lhe dá sufficiente lugar para tudo, o que neste 
devoto passo se representa, e só entrou a arte a fechalla de fóra em fórma que 
se pudesse manifestar à vista de todos, os que a ella chegão, sem que dentro 
se pudesse entrar livremente, com o que se faz mais perduravel a sua 
conservação.” (Doc. 101). 
Prosseguindo o caminho da Via Sacra, num terreiro muito sombrio e copado, 
encontrava-se a Capela da Madalena, que aproveitava uma enorme lapa (Doc. 
104), no interior da qual estava a Santa, em forma de penitente, a olhar o 
Crucificado (Doc. 101), imagens que seriam transportadas para o terreiro do 
Convento e instaladas numa capela dedicada à Virgem, já sem culto, talvez 
ainda durante a presença dos padres, correspondendo à particular devoção da 
população local por aquela imagem, como mencionámos supra. Junto a esta, 
uma pequena casa iluminada por uma janela, onde, segundo a tradição, “(...) 
hiam para ali os religiosos de 15 em 15 dias, 1 por 1, fazer penitencia.” (Doc. 
104). 
Junto ao Calvário, onde terminava a Via Sacra, estava uma Capela dedicada a 
São Jerónimo, abobadada, “(...) que está o santo mui devoto com um leão aos 
pés, e defronte um crucifixo para onde está olhando, e fazendo grande 
penitencia com uma bola na mão batendo nos peitos.” (Doc. 104). 
Partindo deste terreiro do Calvário, subia-se por uma rua composta por 
escadas de pedra, no topo da qual se encontrava um terreiro copado por 
árvores, um local “(...) mui solitario (...) e bem parecido com o monte Alverne 
(...) que é muito parecido com o Bussaco (...)”, uma Capela onde se celebrava 
São Francisco a receber os estigmas, acompanhado por Frei Mateo, que 
estava adormecido (Doc. 104). 
A Crónica de frei Pedro de Jesus Maria José fala-nos de outras capelas, não 
nos dando pistas para a sua localização dentro do perímetro da cerca, e que 
talvez tivessem desaparecido na altura da descrição publicada em 1889. 
Assim, é referida uma Capela, dedicada a São Francisco, onde se via o Santo 
"(...) deitado em huma aspera çarça para se livrar dos combates, com que o 
infernal inimigo lhe pertendia roubar a preciosa joia da castidade (...)”, surgindo 
uma dedicada a Nossa Senhora das Dores (Doc. 101). Uma outra capela nos 
surge referida nos Livros de Receitas e Despesas, certamente construída 
posteriormente, talvez no final do século XVIII ou início do XIX, e em local 
desconhecido da cerca, dedicada a Santa Rita, para a qual se executou uma 
porta em madeira de castanho em 1824, por 11$250, iluminada por uma 
lâmpada colocada na mesma data (Doc. 97), revelando, certamente, uma feitura 
mais recente e posterior à Crónica. 
Em 1826, todas as capelas da mata receberam uma obra de vulto, de pedraria 
e carpintaria, estucando-se, caiando-se e fazendo-se nova cobertura dos 
espaços, reformando-se as imagens por um santeiro de Braga, algumas delas 
estofadas a ouro e prata, tendo sido colocados dois lampadários na Capela de 
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Cristo, totalizando o valor da obra a quantia de 245$000 (Doc. 97). O conjunto 
viria a ser caiado, novamente, em 1829, por 8$400, recebendo as imagens de 
Santo António, Nossa Senhora da Conceição e a de Nossa Senhora da Lapa 
(certamente a Virgem do Presépio), coroas novas em 1833, no valor de $880 
(Doc. 97), revelando, pela quantia irrisória, que seriam de folha. 
A água que abastecia o Convento era captada numa mina situada nas 
proximidades, junto à Capela dedicada a Santo António, que já referimos 
anteriormente. Desta estrutura, primitivamente abobadada (Doc. 104), resta a 
parede testeira, em empena, bem como um nicho em abóbada de concha, 
ladeado por duas colunas jónicas, que sustentam entablamento, sob o qual 
aparece a bica em forma de carranca (Fig. 440), revelando uma execução dos 
primeiros anos do século XVIII. No nicho, existia, ainda nos anos 90 do século 
XX, a imagem de Santo António, em terracota, com o Menino sobre um livro na 
mão esquerda, apesar deste se encontrar amputado (Fig. 441); a imagem foi 
executada em 1833, por 1$200 (Doc. 97). 
A água descia da Capela de Santo António, através de canos subterrâneos, até 
à Capela de Nossa Senhora da Conceição, de onde saía para um tanque (Docs. 
101 e 104) que se lhe encontra adossado, no lado Este, sobre o qual estava um 
nicho com o arcanjo São Miguel, com as balanças na mão e o diabo aos pés, 
saindo a água por três bicas em forma de carranca. O tanque, ainda existente, 
encontrava-se num terreiro com assentos e alegretes com várias flores. Deste 
tanque, se servia a comunidade para a rega e para a distribuição de água para 
o edifício conventual (Doc. 104). 
A Capela de Nossa Senhora da Conceição, de que restam algumas paredes 
arruinadas, era percorrida, interiormente, por bailéus, tendo um nicho com a 
imagem da Virgem, sobre uma fonte, estando rodeada por painéis pintados, 
com os “(...) Santos Doutores, que por hum, e outro lado a ornão, e de textos, e 
authoridades, com que elles mesmos preconizárão a mesma immaculada 
Rainha. Coroa tudo o nosso Veneravel Escoto, que na abobeda do tecto da 
Capella se manifesta authorizar elegantemente este devoto Mysterio.” (Doc. 101). 
Numa descrição de data indeterminada, publicada em 1889, refere que, no 
interior, existiam várias pedras de jaspe branco, “(...) que n’ellas estão 
esculpidos os desposorios de Santa Anna, Apresentação de Nossa Senhora no 
templo, e em outro quadro de pedra as Almas do Purgatorio, tirando-as São 
Miguel e apresentando-as a São Pedro” (Doc. 104). A imagem da Senhora tinha 
“(...) o Minino Jesu sobre o braço dereito conforme a escultura antiga, a qual 
depois se levou para a Igreja por não faltar o gosto dos devotos que a 
desejavão ver” (ESPERANÇA, 1666, pp. 424-425). 
 
O Convento de São Francisco de Orgens possuiu, também, uma cerca de 
grandes dimensões, actualmente dividida por particulares e estando na origem 
da criação de uma pequena povoação no local, composta por moradias 
unifamiliares. 
Primitivamente, tinha uma ampla mata, que se estendia pelo caminho que 
ligava Orgens a Viseu, povoada de castanheiros e carvalhos (Doc. 193), loureiros, 
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medronheiros e mato fechado, possuindo, ainda, pomares e hortas (Doc. 192). O 
espaço estava vedado por um muro, reformado no século XVIII, altura em que, 
na acta do Capítulo Provincial de 27 de Setembro de 1763, se decide que o 
guardião do Convento fizesse dez braças de muro anuais (Doc. 6). 
Fora da cerca, existiam castanheiros e carvalhos, mandados plantar pelo 
guardião frei Leonardo de Jesus, com licença de D. Diogo de Sotomaior, para 
obtenção de lenha a utilizar no Convento, passando o espaço a estar 
demarcado por dois cruzeiros, tendo os frades a exclusividade da sua 
utilização, não podendo a população local cortar ou plantar à distância de duas 
lanças do muro da cerca (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 633). 
No topo da mata, existia uma Capela dedicada a Jesus, Maria e José, 
mandada executar pelo bispo de Viseu, D. Jerónimo Soares (1694-1720), a 
instâncias de frei Manuel de São José107. Em 1751, estas imagens foram 
mandadas para o Hospício de São Pedro do Sul, para colocar no nicho das 
escadas regrais, tendo desaparecido. Na Capela foi integrada uma imagem de 
Cristo, no passo da Paixão da coroação com espinhos. O edifício achava-se 
rodeado por um roseiral, que, no século XVIII, se encontrava mal cuidado (Doc. 
192). 
No meio da cerca, ainda hoje subsistem vestígios da primitiva Capela que deu 
origem à comunidade, a Capela de São Domingos, doada pelo cabido da Sé de 
Viseu aos frades observantes, para junto dela constituir um Convento, o que se 
encontrava documentado numa inscrição, que existia no interior da mesma, 
como nos revela a Crónica: “Esta Capella de São Domingos deo o Reverendo 
Cabido de Viseu aos Frades de São Francisco no anno de MCCCXCI 
reedificada no de 1713” (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 599). O orago de São Domingos 
manteve-se até 15 de Maio de 1426, altura em que passa a duplo, sendo 
invocativa de São Luís e São Francisco108 (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 596). No interior, 
tinha um altar com as imagens de Cristo atado à coluna, São Francisco e São 
Domingos (Doc. 192). A Capela é de dimensões razoáveis, de planta longitudinal, 
já sem cobertura, mas que seria de duas águas, com as paredes parcialmente 
rebocadas e pintadas de branco, tendo a fachada principal em empena, 
rasgada por portal em arco de volta perfeita, encimado por fresta (Fig. 660). O 
interior encontra-se em péssimo estado de conservação, preenchido por 
vegetação, não permitindo avaliar se mantém algum elemento de interesse. Na 
fachada, surgem pedras salientes que testemunham a existência de um 
alpendre, referenciado pelo Cronista da Província da Conceição, como estando 
suportado por colunas (Doc. 192). 
Da cerca, restam alguns terrenos de cultivo, actualmente entregues a 
particulares, onde ainda se podem achar despojos que integravam o sistema 

                                                
107Existem dois frades com este nome, sendo possível que se tratasse de um deles, um natural de 
Assentar, falecido no Convento de Santo António, a 26 de Março de 1708 e outro natural de Vila Real, 
falecido a 26 de Novembro de 1714 (ARAÚJO, 1996, p. 187). 
108Desconhecendo com que fundamentos, Manuel Botelho Ribeiro Pereira, na sua obra de 1630, refere 
que a Capela de São Domingos foi dedicada ao Espírito Santo por Henrique Esteves da Veiga, de 
Besteiros, deixando como administrador Henrique da Veiga, seu filho, com 50 missas anuais (PEREIRA, 
1955, p. 421). 
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hidráulico do Convento. Este possuía duas nascentes, existindo uma num 
terreiro amplo, situado no lado direito da igreja, e que seria denominada, 
primitivamente, Fonte de São Francisco, porque possuía um nicho com a 
imagem do Santo (Doc. 192). O que resta desta fonte, da tipologia de mergulho, é 
um amplo arco de volta perfeita, de acesso ao tanque interior, tendo, na parede 
fundeira, vestígios de um nicho em abóbada de concha, onde estaria a 
imagem, entretanto desaparecida (Fig. 655). Desta, evoluíam vários canos em 
pedra (Fig. 656), que descarregavam num amplo tanque em cantaria, que 
funciona actualmente como depósito de água (Fig. 657). 
No interior da cerca, existe outra mina, cuja água é canalizada através de uma 
fonte, a denominada Fonte do Ouro, para um amplo tanque (Fig. 658), também 
ele em funcionamento, servindo de depósito para rega dos terrenos 
envolventes. Sobre a fonte surge um sarcófago, certamente proveniente da 
igreja medieval e que pertenceria a um frade, pois possui uma inscrição 
“Domine Deus meus in te speravi, Jesu; e no meio estão gravadas as Chagas, 
como em escudo de armas seraficas (...).” (Doc. 192 e Fig. 659). Deste tanque, a 
água era canalizada para uma fonte que fica no terreiro do Convento, dedicada 
a São Francisco, a qual se encontra, actualmente, desactivada. Encontra-se 
adossada ao muro que dividia a cerca, sendo em cantaria e parcialmente 
rebocada e pintada de branco, composta por um nicho pouco profundo, em 
arco dobrado de volta perfeita, encimado por três canopos, ornados por 
cogulhos, assente em dois colunelos finos, com capitéis em forma de carranca, 
sendo o intercolúnio ornado por acantos e alcachofras, tudo sublinhado por 
alfiz emoldurado a cantaria. A estrutura é flanqueada por pilar fasciculado, com 
capitéis ornados por elementos fitomórficos, que se prolongam em moldura 
saliente, rematada por um frontão triangular, com cogulho no vértice. Na base, 
um pequeno espaldar em cantaria, tendo, ao centro, uma bica boleada e 
decorada por enrolamentos, que vertem para taça gomada; remata em cornija, 
sobre a qual surge um nicho em abóbada de concha, flanqueado por 
decoração volutada. No topo, os seguintes estão ornados por elementos 
circulares, um com rosetões e outro com contas, que centram as armas 
seráficas (Fig. 652). A estrutura central é manuelina, reaproveitando o arco da 
antiga Capela da Piedade (Doc. 192), que sofreu um arranjo no século XVIII, 
altura em que foi transferido para esta zona, com introdução de novos 
elementos, de gosto maneirista. 
 
O Convento de Santo António de Ponte de Lima tinha uma ampla cerca (Figs. 
329 e 330), actualmente absorvida no meio urbano, tendo sido retalhada no 
século XIX e início do XX para a construção de casas apalaçadas de ricos 
burgueses que haviam feito fortuna no Brasil, como é o Caso da Villa Moraes, 
que ocupou uma vasta parcela da mesma, com já referimos. 
Era composta por um jardim, instalado num amplo terreiro, terra de cultivo, uma 
horta e zona de mata, com vários arbustos e árvores (Doc. 90). Junto à saída do 
De Profundis, situava-se um jardim, para onde dava a enfermaria, executado 
em 1704, por ordem de frei João da Visitação (Doc. 90). Deste partia uma ampla 



OS CONVENTOS FRANCISCANOS DA REAL PROVÍNCIA DA CONCEIÇÃO – ANÁLISE 
HISTÓRICA, TIPOLÓGICA, ARTÍSTICA E ICONOGRÁFICA 

 212 

rua, a maior que compunha a cerca, de onde derivavam todas as outras, que 
levavam à mata, de onde os frades tiravam a lenha necessária para a 
manutenção da Comunidade (DEOS, 1740, p. 398). O conjunto achava-se povoado 
por várias capelas, surgindo, numa das ruas, uma cruz de pedra, mandada 
colocar por frei Melchior dos Reis, eleito guardião a 1 de Fevereiro de 1636. 
O perímetro encontrava-se rodeado por muros, terminados em 1604 pelo 
mestre Gaspar Pires Machado, por 73$080109 (PASSOS, 1932, p. 630) e o acesso à 
cerca processava-se por uma porta carral, feita em 1756-1757, importando, de 
trabalho de pedreiros e carpinteiros a quantia de 10$265, sendo reformado em 
1774-1775 (Doc. 75). 
Na mata, existiam, como já referimos, várias capelas, surgindo, na rua do 
Cruzeiro, a Capela em que São Francisco recebe os estigmas. No final da rua 
principal que se iniciava junto à porta que saía do De Profundis, existia uma 
pequena Capela dedicada à Senhora da Agonia, onde estava Cristo morto, 
deitado no sepulcro, rodeado pela Virgem, por Santa Maria Madalena, São 
João Evangelista e, segundo a Crónica, por dois anjos (Doc. 90), mas que 
poderiam representar as figuras de João de Arimateia e Simeão, constituindo 
uma típica representação da Lamentação de Cristo morto; o Inventário de 
1834, refere que a Capela tinha nove imagens, tudo de barro e quebrado, 
possuindo, ainda, uma cruz de madeira pintada de preto (Doc. 91). A partir desta, 
evoluíam várias ruas, para a zona mais alta da cerca, onde se situava a Capela 
de São João Baptista (Doc. 90), com uma imagem do orago em terracota (Doc. 91). 
Contudo, a capela mais importante era a de Nossa Senhora da Graça, tendo, 
no interior, um retábulo pintado e dourado, com a imagem tutelar, flanqueada 
pelas imagens pintadas e douradas de São Joaquim e de Santa Ana, todas 
com resplendores de folha, surgindo, sobre o altar, consagrado com pedra de 
ara, três sacras (Doc. 90). A imagem do orago era de pedra, com quatro a cinco 
palmos, tendo o Menino nos braços, a abençoar com a mão direita. O edifício 
foi reformado em 1635, sofrendo uma segunda intervenção no século XVIII, 
com a feitura de um forro, em madeira de castanho, altura em que se pintou o 
retábulo com as imagens de São Joaquim e Santa Ana (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 113-
114). Foi agraciada com um alpendre em 1755, sustentado pelas colunas da 
demolida capela do terreiro, que funcionou como portaria, até esta ser 
transferida para a zona do sub-coro (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 113-114). Esta imagem, 
referida como Nossa Senhora da Encarnação por frei Agostinho de Santa 
Maria (MARIA, vol. IV, 1712, p. 105), era proveniente da Capela do adro, onde se 
construiu o campanário; era de pedra, com quatro a cinco palmos, com o 
Menino nos braços e a abençoar com a mão direita (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 113-114). 
Após 1834, transitou para a Capela de Nossa Senhora do Rosário, junto à 
ponte, e depois para o nicho da fachada posterior da Igreja Matriz (PASSOS, 1932, 
p. 636), onde ainda se encontra (Fig. 387). 

                                                
109Os muros foram conservados em 1747-1748, por pedreiros e caiadores, importando em 2$750 e 
totalmente ampliados em altura em 1759, pagando-se, de pedraria 1$000 e sendo os da mata alterados 
em 1753, por $200 (Doc. 75). Este viria a sofrer uma derrocada no ano de 1826, tendo que se consertar a 
zona ruída, que importou em 13$680 (Doc. 75). 
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Na cerca, surgia, ainda, a Capela da Senhora da Mata, com retábulo pintado e 
dourado, tendo, ao centro, um nicho envidraçado com a imagem de vulto do 
orago, em barro, surgindo, sobre a banqueta, quatro castiçais de madeira; 
existia, ainda, um nicho com a figura de São Francisco das Chagas, em 
cantaria (Doc. 90). Esta Capela tinha uma pequena sacristia110 antecedida por um 
alpendre, consertado em 1806 (Doc. 75). 
Todas as capelas da cerca foram reformadas em 1749, sofrendo uma pintura, 
caiação e renovação dos telhados com telha proveniente da igreja, sendo alvos 
de uma reforma profunda em 1806, por 32$880 (Doc. 75). 
Na horta existia um nicho com o Menino Jesus, adquirido em 1822 (Doc. 75). 
As várias zonas de cultivo encontravam-se individualizadas por muros, como 
se depreende dos pagamentos efectuados ao longo do século XVIII. Assim, em 
1751-1752, procede-se à feitura do muro da horta e respectiva porta e 
fechadura, pela quantia de 1$880, o qual seria arranjado e caiado em 1819-
1820 pela de 7$780. Os pomares foram cercados em 1765, no mesmo ano em 
que se procedeu à poda das laranjeiras ($240), com a feitura de caboucos e 
muros pelos pedreiros, importando a obra 13$235. Em 1812, a parede foi 
refeita e colocada uma cancela, que custou o elevado valor de 18$400. Em 
1820-1821, faz-se o muro da vinha e coloca-se uma porta na mesma, que 
custou, com chumbadouros, 2$960 (Doc. 75). 
A mata também tinha um muro próprio, consertado em 1834, por 3$050, sendo 
composta, essencialmente por carvalhos, plantados por galegos, em 1747, pela 
quantia de 1$140 (Doc. 75). 
Junto a todos estas estruturas agrícolas, surgia a casa dos moços, consertada 
totalmente em 1825, importando em 70$110 (DOC. 75), bem como um galinheiro, 
cujas portas, em madeira de castanho, foram reformadas em 1831, pela 
quantia de 16$535 (Doc. 75). 
Em local incerto, surgiam as barracas para os banhos, com pagamentos de 
montagem ao longo de vários anos, que importavam, no final do século XVIII e 
inícios do século XIX, no valor de cerca de $990 (Doc. 75), levando a pensar que 
o local seria arrendado por parte dos frades a particulares que quisessem 
usufruir das termas. 
A Comunidade recebeu, praticamente desde a sua fundação, a dádiva de um 
terço da água da fonte pública da Vacariça (SOLEDADE, 1705, p. 192), que fora 
construída, em final do século XVI111 pela Câmara (VASCONCELOS, 1982, p. 105). 
Posteriormente, a edilidade local cedeu toda a água da fonte ao Convento, 
permitindo que esta fosse integrada no interior da cerca, com a condição da 
construção de uma fonte para abastecimento público, a edificar junto ao terreiro 
do Convento (SOLEDADE, 1705, p. 192). Esta foi construída no local onde se ergue, 
actualmente, a Igreja dos Terceiros, tendo sido trasladada em 1752, mas 
encontrando-se, em 1834, em terrenos expropriados, foi colocada no muro de 

                                                
110Para a sacristia, fizeram-se cortinas em 1749, por 5$285; dez anos depois, recebeu a pintura dos 
caixilhos da janela, por 2$400 (Doc. 75). 
111A fonte não existia em 1 de Julho de 1582, como se depreende da análise do livro de vereações 
(VASCONCELOS, 1982, p. 105). 
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suporte de terras que existe na alameda de acesso ao Convento (VASCONCELOS, 
1982, p. 105), de que resta a bica e uma taça, como referimos anteriormente. 
Por esta razão, a Crónica da Província documenta que, no século XVIII, o 
Convento tinha abundância de água, com duas fontes, a de São Francisco, 
junto à Capela com a mesma invocação e que era a da Vacariça, transferida 
para o interior da cerca em 26 de Março de 1602, tendo-se feito canos a partir 
da mesma para a fonte exterior, através do pomar (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 104-106), 
havendo, ainda, a Fonte de São Bernardino, com o nicho do Santo (JOSÉ, vol. II, 
1760, p. 105) e um poço, aberto na horta em 1 de Julho de 1654 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 
106). 
Em 1753, executou-se um conserto do sistema hidráulico, pelo valor de 2$820 
e, em 1773, o cano que abastecia de água a cozinha, por $300 (Doc. 75). 
 
O Convento de São Francisco de Lamego teve, nas suas origens, uma cerca 
demasiado vasta, obrigando, com a integração da Comunidade no universo 
Capucho, à alienação de parte dela, passando a constituir a menor cerca da 
Província da Conceição, se exceptuarmos o caso da Ínsua. Da sua parca 
extensão já pouco existe, exceptuando um jardim que se situa no lado 
esquerdo da igreja e onde se integra uma escola profissional (Fig. 570). 
A pequena cerca, com acesso por uma porta carral independente (Doc. 176), era 
composta por uma horta e um pomar, que ocupavam quase toda a totalidade 
do seu perímetro, encontrando-se dividida em ruas, com acesso a partir de um 
terreiro que se iniciava junto ao dormitório, tendo os muros orlados por 
alegretes de flores e assentos (Doc. 175), possuindo um pequeno bosque com 
árvores de espinho (Doc. 176). Possuía o perímetro totalmente murado, tendo-se 
ampliado o muro em altura na zona que confiava com vários quintais 
particulares, por ordem de frei Manuel de São Paulo, pois devassavam a cerca 
(JOSÉ, vol. II, 1760, p. 274). 
Apesar das pequenas dimensões, possuía várias capelas no seu interior, 
sendo a mais distante a dedicada a Nossa Senhora da Conceição (Doc. 175), 
executada em 1643 e reedificada em 1726, com a doação de 150$000 por 
Bartolomeu de Aguiar Montão, abade da Igreja Paroquial de Penude, sendo o 
interior todo decorado de embrechados (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 229). No lado oposto, 
surgia a Capela dedicada a São Francisco a receber os estigmas, inserido num 
“(...) devoto penhasco, que excita a memoria das maravilhas do monte Alverne 
(...)”, que dava para um terreiro onde cresciam limoeiros (Doc. 175). Deste terreiro 
evoluía uma rua que ligava à horta, onde se encontrava uma Capela dedicada 
a São João Evangelista; junto ao pomar, surgia uma de pequenas dimensões, 
onde se colocou a imagem de madeira de Cristo atado à coluna, obra mandada 
executar pelo guardião frei Teotónio de Jesus Maria112 (Doc. 175). 
Nas imediações do Convento, situava-se uma dependência de dois pisos, com 
a loja destinada aos animais e o piso superior a palheiro e quarto dos moços 
(Doc. 175). 
                                                
112Pregador, natural de Arcos de Valdevez, tendo sido guardião de Lamego, faleceu no Convento de 
Monção, em 25 de Setembro de 1756 (ARAÚJO, 1996, p. 216). 
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Passou por vários problemas de abastecimento de água como a maior parte 
dos seus congéneres, tendo pedido licença à Câmara, em 1579 para se servir 
de uma nascente denominada Fonte das Fontainhas, situada fora da cerca. O 
Município autorizou, mas impunha condições impraticáveis, levando à 
desistência do pedido por parte dos frades; ainda no mesmo ano, uma nova 
vereação cedeu, sem quaisquer condições, a água da Fonte da Almedina, 
tendo a Comunidade pedido autorização para a canalizar para o Convento, 
pois tinha que atravessar várias propriedades particulares, recebendo parecer 
favorável do cardeal-rei D. Henrique, em Janeiro de 1580113 (JOSÉ, vol. II, 1760, pp. 
254-255). 
Em 27 de Outubro de 1593, os frades fizeram escritura com a Câmara de 
Lamego para que a água fosse repartida entre a Comunidade e uma fonte 
pública que a edilidade estava a construir, sendo metade do caudal para cada 
um dos utentes, os quais se obrigavam a construir uma arca de água, deixando 
os frades que a Câmara consertasse a fonte original pelos mestres que 
ordenasse (Doc. 172). 
Para o conserto dos canos, o rei D. Afonso VI doou uma verba anual de 3$000 
sobre as sisas da cidade, em 25 de Novembro de 1666 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 275). 
No interior da cerca, existia uma fonte, com água corrente, que vertia para um 
enorme tanque de pedra, onde se depositavam as águas da Almedina e, junto 
à Capela de São Francisco, saía uma outra fonte (Doc. 175). 
 
Sobre o Colégio de Santo António da Estrela, em Coimbra, pouco se 
conhece sobre a estrutura do sistema hidráulico, excepto que possuía um poço 
– cisterna junto ao claustro (Fig. 893), o qual tinha uma roldana com cadeias e 
dois varões de ferro, e um balde para a remoção da água (Doc. 257). 
 
Os conjuntos possuíam vastas cercas, compostas, na sua maioria, por terrenos 
de cultivo, hortas, pomares, latadas e matas, de onde retiravam a lenha 
necessária à sobrevivência das Comunidades, algumas delas com jardins 
formais, para deleite e contemplação dos frades, onde se disseminavam várias 
capelas. Entre estas, as fontes que faziam parte integrante dos sistemas 
hidráulicos, que transportavam água através de canalizações subterrâneas ou 
aquedutos até às zonas em que existiam lavabos, o refeitório, sacristia e 
cozinha, e até aos tanques de contenção e rega, havendo, ainda, sistemas de 
reaproveitamento das águas pluviais, retidas nos chafarizes dos claustros. 
 

Os vários elementos da cerca proporcionavam aos monges as actividades 
exigidas pela Regra, desde o trabalho de cultivo das terras, até à introspecção 
e vida contemplativa, provendo-os, ainda, do deleite necessário após os vários 
trabalhos manuais e espirituais, nos jardins existentes em alguns conventos. 
Nos primeiros anos da Observância, a cerca era vista como um local de retiro e 
de introspecção, onde os frades se apartavam das comunidades e 
                                                
113A população tentou tirar proveito da obra com a construção de um chafariz público, mas o rei D. Filipe I 
(1580-1598) não autorizou, por provisão de 27 de Setembro de 1581 (JOSÉ, vol. II, 1760, p. 255). 
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desenvolviam uma vida próxima do eremitismo. Esta ideia encontra-se bem 
patente na descrição da cerca do Convento de Orgens, de construção 
medieval, o qual “(…) pela sua grande frescura, parecia hum belo jardim da 
terra; e a religiosa e morteficada vida dos seus moradores lhe dava certos 
esmaltes do Parayso do Ceo: os Quaes pela solidão do Retiro, apartados da 
Conversação humana, lhes facilitava muito o Comercio Angelico; e podemos 
dizer, que quantos Religiosos assistião neste ermo tantos erão os seus 
Anacoretas que desprezando as patrias aqui fazião o seu Egypto Solitario, e a 
sua Tebaida deserta” (Doc. 188). 
Para tal, surgiam vários retiros, e capelas, onde os exemplos de martírio e 
penitência se achavam bem explícitos e sobre os quais os frades podiam 
meditar. Em São Francisco de Viana, subsistia, como já referimos, um desses 
retiros espirituais, onde os monges podiam passar períodos solitários. 
As capelas eram em número variável, mas a sua iconografia era bastante 
aproximada, revelando a existência de um programa próprio, que visava a 
educação das comunidades fradescas. Verificamos, contudo, que são os 
Conventos mais antigos, especialmente os fundados em época medieval, 
aqueles que possuíam um maior número de capelas, surgindo mais 
escassamente nas cercas recentes, exceptuando a casa-mãe de Viana, 
também ela com um número de capelas significativo. 
As dedicadas a Cristo eram as mais numerosas, surgindo na Ínsua, em 
Monção, a Capela do Senhor Esquecido, em Vila Real e Lamego o Senhor 
preso à coluna, surgindo, em São Francisco de Viana, o Senhor da Cana 
Verde, e em Ponte de Lima, um grupo escultórico, representando a 
Lamentação de Cristo morto, rodeado pelo grupo de Marias, José de Arimateia 
e Simeão, todas em barro. Este talvez reflectisse a influência dos grupos 
minhotos, encomendados na Flandres, como o da Capela do Senhor dos 
Mareantes, na Igreja Matriz de Viana114, que também teria grande repercussão 
na escola escultórica de Coimbra, com encomendas para vários pontos do país 
e, obviamente, entre os Franciscanos. Acresce uma Capela da Senhora das 
Dores, em São Francisco de Viana. O Presépio, representação do início da 
Redenção da Humanidade, encontrava-se montado, com várias figuras, nos 
Conventos de Vila Real e São Francisco de Viana. 
A imagem de São Francisco a receber os estigmas, participando do martírio de 
Cristo, transmitia esta mensagem nos Conventos de Vila Real, Santo António e 
São Francisco de Viana, Ponte de Lima e Lamego. Aliado ao Poverello na 
salvação da Igreja, a figura de São Domingos, devocionada nas cercas de 
Mosteiró e Orgens, onde surgia uma invulgar Capela dedicada à Sagrada 
Família. 
A Conceição da Virgem e as teorias de Escoto, também se achavam presentes 
em grande número, nos Conventos de Vila Real, Santo António de Viana, 
Serém e Mosteiró, onde existiam duas capelas dedicadas ao mesmo Mistério. 

                                                
114Sobre o assunto, ver GRILO, Fernando Jorge, “Escultura devocional em Viana da Foz do Lima no 
século XVI – a lamentação de Cristo da Confraria dos Mareantes” in Monumentos, n.º 22, Lisboa, 
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Março 2005, pp. 92-105. 
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As figuras de penitência, aliciavam com os seus martírios, os frades de Torre 
de Moncorvo, onde surgia um arrependimento de São Pedro, também presente 
em São Francisco de Viana, o qual possuía uma Capela dedicada à figura de 
São Jerónimo, martirizando-se. Surgiam, ainda, espaços de culto dedicados a 
Santa Maria Madalena, em São Francisco de Viana e na Ínsua, e as de São 
João Baptista em São Francisco de Viana e Ponte de Lima. 
Em Lamego, aparecia, ainda, uma Capela dedicada a São João Evangelista 
estando documentadas, também em número significativo, com quatro 
presenças, as invocativas de Nossa Senhora da Graça, orago que garantia a 
remissão dos pecados aos penitentes e crentes, presente na fonte de Vila 
Cova de Alva, em Vila Real, Torre de Moncorvo e Ponte de Lima, onde 
constituía a mais importante das que integravam a cerca. 
Era, contudo, a imagem de Santo António a mais devocionada, aparecendo, 
normalmente, em Capelas-fontes, que integravam os sistemas hidráulicos. Este 
surgia em Monção, Santo António e São Francisco de Viana, Arcos de 
Valdevez, Mosteiró e Serém, surgindo uma capela dedicada ao Taumaturgo 
em Mosteiró, duplicando o seu culto na cerca. 
Além destes locais, na festa pascal, surgiam, na maior parte das cercas, 
quando o tamanho o permitia, “(…) hũa Via Sacra feita de cruzes de pedra que 
assim os Religiosos como dos Seculares, he com grande devoção e frequencia 
visitada pellos excitar a hũa, e outra couza e retirada solidão daquele denso, e 
espeso bosque, e a densa espesura daquelle frondozo, emaranhado arvoredo, 
entre cujas funebres sombras, e mudo silencio se acha mais livre, e 
desembaraçado o caminho para seguir, como mais devota attenção aos 
Sagrados Passos de Nosso Redemptor e contemplar, com mais enternecida 
piedade, os dolorozos misterios de sua sagrada morte e paixão.” (Doc. 144), 
verificando-se que o espaço era aberto à população local neste período 
especial, nomeadamente às mulheres; as cercas sendo pequenas, a Via Sacra 
processava-se no claustro, aberto para o mesmo fim115. Esta abertura do 
espaço regral era permitido, como consta nos Estatutos, por concessão 
especial do Papa Pio V, o qual determinou que “(…) por cauza de Procissão, 
Missa, interramento, ou por rezão de qualquer officio divino possão entrar as 
mulheres em o claustro, e em outros lugares de frades” (NATIVIDADE, 1735, p. 84). 
Estes espaços estavam rodeados por arvoredo, normalmente, carvalhos, buxos 
ou outras árvores de grande porte, permitindo uma maior envolvência dos 
frades, sendo particularmente dignos de nota o de São Francisco e, 
especialmente, o de Mosteiró, sobre o qual se pronuncia o Cronista, como 
sendo um local semelhante ao Buçaco, um verdadeiro Deserto, como já 
referimos (Doc. 72). 
As primeiras casas aspiravam a criar Desertos Franciscanos, tendência que foi 
desaparecendo ao longo do tempo, ficando os locais onde eles foram 
edificados como oratórios ou eremitérios, para onde se recolhiam os monges 

                                                
115No século XVIII, estabelecem-se as Quatorze Estações em todas as igrejas “(…) aquí el papel de los 
franciscanos fue decisivo: este camino de la cruz, que ellos habíen creado en Jerusalén, lo propagaron 
por toda la Europa Católica” (MÂLE, 2001, p. 461). 
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periodicamente. Em épocas posteriores, se o bosque e as capelas 
continuavam a assumir alguma importância, o jardim formal, o hortus, tornava-
se preponderante, existindo em vários Conventos, como Santo António de 
Viana, Caminha, Ponte de Lima, Viseu e Moncorvo, permitindo aos frades 
deleitarem-se nesse espaço de verdadeiro lazer, pontuado por canteiros 
recortados e plantas várias. Muitas vezes, situava-se sob a enfermaria, 
obsequiando os frades enfermos com um espaço recreativo que eles podiam 
visionar a partir das varandas que existiam, em algumas daquelas zonas 
conventuais. 
A área destinada ao cultivo era fundamental, onde os frades se podiam aplicar 
ao trabalho diário e à plantação do necessário para a sua subsistência; 
contudo, esta actividade agrícola era, raramente, executada pelos membros da 
comunidade, verificando-se a existência de moços que trabalhavam no campo, 
como se depreende da existência de casas a eles destinadas, onde 
pernoitavam e se acolhiam, bem como pelos escravos, deixados por 
beneméritos aos conventos (Doc. 7), numa clara infracção à Regra, que defendia 
que os irmãos tinham que ser humildes, trabalhar em cargos menos 
prestigiantes e nunca possuindo serviçais (Fontes Franciscanas, 2005, p. 169). 
 
As cercas contribuíam de forma essencial para a formação dos frades, 
aproximando-os da natureza, do trabalho, incentivava-os à contemplação dos 
exemplos de santos mártires e penitentes, com uma iconografia relativamente 
semelhante, os quais se tornavam modelos a seguir, para atingirem a 
Salvação, e ao retiro periódico em locais isolados, perfazendo as necessidades 
regrais de eremitismo e penitência. 
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5. O PAPEL DOS ARQUITECTOS, DOS GUARDIÃES E PROVINCIAIS NA DIFUSÃO DO MODO 

CAPUCHO 
 

 

Os edifícios foram construídos e delineados, preferencialmente, por irmãos 
frades ou leigos, os quais conheciam as estipulações capuchas, 
recomendando-se nos Estatutos da Província de Santo António que para os 
novos conventos se escolhessem “(…) Religiosos, que sejão de igual prestimo 
para o edificio das Obras, e edificação dos povos.” (SACRAMENTO, 1737, p. 55), 
revelando a importância que estes tinham como mão-de-obra na erecção dos 
novos edifícios. Relativamente à Ínsua, é referido que, nos primeiros tempos, 
“Outros se occupavão na horta, outros no concerto da Casa; em fim, hum 
usava do officio de Pedreiro, outro de Carpinteiro, este de Barbeiro, aquele de 
Serralheiro, fazendo o relogio para a Casa (...)” (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 419). 
A par dos frades que se especializavam em determinadas áreas artísticas, 
surgiam os melhores arquitectos do seu período, normalmente régios ou 
ligados ao poder da Corte, que traçaram as plantas, mas que raramente se 
deslocavam ao local, como se pode inferir de um documento relativo a Santo 
António de Viana, onde se refere, no contrato para a sua construção, que se 
seguisse a planta, mas caso as capelas não pudessem ter as dimensões 
previstas na mesma, assumissem o maior tamanho possível (Doc. 124), 
revelando que o arquitecto não tomara contacto com as reais dimensões do 
local de implementação e apenas idealizara um modelo. 
 
Para os vários períodos construtivos dos edifícios em estudo, podemos citar 
como figuras fundamentais da arquitectura em território português, os mestres 
Martim Anes (Doc. 8), de origem biscainha e a trabalhar nas obras reais de 
Santarém (1474-1504) (PEDREIRINHO, 1994, p. 55), o qual teria sido dispensado pelo 
monarca D. Manuel I, amigo pessoal do fundador do convento de Ponte de 
Lima, D. Leonel de Lima, para as obras a efectuar no local. 
Certamente, por intervenção de D. Filipe I de Portugal, protector do padroeiro 
do Convento de Serém, Diogo Soares, o arquitecto régio Mateus do Couto 
(1616-1676) elabora a planta do mesmo (Doc. 8), que não podemos apreciar 
completamente, pelo estado arruinado da zona regral. Sabemos que o mestre 
foi responsável por várias obras116, onde se destaca a sua enorme 
versatilidade, com intervenções em edifícios monacais, em pontes ou 
fortalezas, tendo sido nomeado, em 1629, arquitecto das Ordens Militares, e 

                                                
116Entre outros, conhece-se a actividade fundamental do mestre nos seguintes edifícios: o Convento das 
Francesinhas, Mosteiro de Santos-o-Novo, Igreja de Santa Clara de Coimbra, Santa Maria de Belém, 
Ponte do Rio Gilão, em Tavira, Igreja Paroquial do Salvador de Serpa (1649-1651), terra onde faria o 
Paço dos Marqueses de Ficalho, Santos-o-Novo (1609-1617), Igreja do Hospital de Santarém (1615-
1649), Santa Engrácia (1632), Tribunal da Inquisição de Évora (1635), Torre do Bugio (1643), Colégio dos 
Jesuítas de Santarém (1647), Ponte da Lavandeira (1652), Hospital de São José (1653), Fortaleza de 
Peniche (1665), Forte de São João Baptista (1666), Colégio jesuíta de Portalegre (1678), Hospício de 
Nossa Senhora do Livramento (1688), Igreja de Benavente, do mesmo ano (SERRÃO, 2003, pp. 130-132; 
Dicionário do Barroco, p. 142). 
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dos Paços Reais, em 1640, com papel fundamental na remodelação maneirista 
destes edifícios. Outro mestre fundamental é Diogo Marques Lucas (?-1640), 
aluno de Filippo Terzi (c.1520-1597), arquitecto régio, mestre no Convento de 
Cristo (1615 até 1640) e em vários mosteiros beneditinos, onde deixaria a sua 
marca pessoal, como em São Bento da Vitória do Porto, na Igreja do Hospital 
de São José (1614), em Lisboa, sendo o responsável pela traça do Convento 
de Santo António de Viana (Doc. 8), onde nos surge a sua marca pessoal na 
existência de uma falsa janela termal no conjunto do portal axial e janelas 
laterais, constituindo o único imóvel que recebe luz indirecta através da galilé. 
Trabalhou em Elvas, no Aqueduto e na Fonte da Misericórdia (PEDREIRINHO, 1994, 
p. 151). 
 
Quem aplicava estas traças à realidade local, as remodelava segundo os 
ditames Capuchos e as divulgava pelas várias casas da Província, eram os 
mestres fradescos, sucedendo-se várias gerações, iniciadas com frei 
Sebastião de Guimarães, responsável pela reforma quinhentista de Mosteiró, 
cuja traça viria a influenciar a construção dos desaparecidos edifícios de Torre 
de Moncorvo e Vila Real (Doc. 8), já durante o século XVI, o qual não possuiria 
muitos conhecimentos, levando à necessidade da sua total reforma algum anos 
mais tarde. Terá sido contemporâneo de frei António de Buarcos, activo em 
Orgens na mesma centúria, o qual delineou a reforma do claustro (Doc. 8), que 
terá chegado ao século XIX, e que, em 1539, foi chamado para dirigir as obras 
de adaptação do Palácio dos Condes de Marialva, em Trancoso, o Convento 
de Clarissas, trabalhando, ainda, em Santo António de Coimbra, que ajudara a 
fundar em 1539, e, na mesma data, no Convento de Santa Clara (1539) (ALVES, 
vol. I, 2001, p. 142). Na mesma época, surge frei Francisco de São Boaventura, 
residente no Convento de São Francisco de Viana, onde procedeu à sua 
reforma e adaptação às normas Capuchas (Doc. 8). 
O século imediato assistiria à intervenção de frei Francisco de Santa Águeda, 
responsável pelos imóveis de Viseu e de Serém (Doc. 8), onde fez as 
adaptações necessárias à planta de Mateus do Couto, tendo sido o 
responsável pela criação do Modo Capucho austero e que marcaria as 
construções da Província de Santo António e a das primeiras casas da 
Conceição, sendo possível que tenha intervido em outros edifícios, objecto do 
nosso estudo, não documentados; revelou-se particularmente versátil, 
acumulando outras funções, surgindo como pintor-dourador, no mesmo 
Convento (Doc. 8), o qual poderá ter acompanhado, parcialmente, as obras no 
mesmo, especialmente após a desistência do mestre João Lopes, o Moço. 
Neste período, distingue-se, ainda, a figura de frei Francisco da Vitória, a 
trabalhar em Santo António de Viana (Doc. 8). 
Nos primeiros anos do século XVIII, estes modelos austeros seiscentistas eram 
seguidos, tendo sido aplicados nos edifícios construídos por frei João Coelho 
Coluna, o provável dirigente das obras de Vila Cova de Alva e de Pinhel (Doc. 8). 
Contudo, a Província da Conceição tinha projectos autonomistas, 
nomeadamente no campo da arquitectura, contando, para o efeito, com o 
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mestre frei Francisco de Jesus Maria, irmão leigo, natural de Vila Real, que, 
ao longo do século XVIII, foi aplicando algumas nuances individualizadoras no 
Convento de Orgens e no Colégio de Coimbra (Doc. 8), este constituindo, 
certamente, a sua primeira obra. É possível que tenha sido o responsável pela 
criação dos elementos mais barroquizantes que foram sendo aplicados às 
fachadas e campanários, divulgados por Nasoni e com os quais teria tido 
contacto, através de desenhos ou de alguns mestres que haviam conhecido o 
cenógrafo italiano, talvez, durante a sua estadia em Vila Real, constituindo um 
importante contributo para a sua formação. A presença deste frade em Viana 
da Foz do Lima, apesar de não documentada, é inquestionável, pensando-se 
que terá estado na base da formação de mestres de obras que transportaram 
estes ensinamentos para as terras da Beira, como Manuel Fernandes de 
Reirigo, documentado em São Pedro do Sul (Doc. 8) e talvez responsável pelas 
obras do Convento da Fraga. 
Com menor impacto nas construções Capuchas, mas não menos importantes, 
as figuras de Manuel Alves Macomboa, o autor da planta do tanque de rega 
da cerca de Viseu (Doc. 8), a qual terá executado enquanto se encontrava na 
cidade, entre 1797 e 1799, o qual após actividade na cidade de Lisboa, se 
tornou arquitecto da Universidade de Coimbra, ao substituir, Guilherme Elsden 
(act. 1763-1779?), onde foi o responsável pelas obras do Observatório 
Astronómico (1790), pela inspecção do Aqueduto de Santa Clara (1789) pela 
renovação da Igreja de São Bartolomeu, pela feitura do Hospital de São Lázaro 
e pelo Colégio das Artes (1784-1787) (CRAVEIRO, 1990); a sua experiência no 
ramo da construção hospitalar, valeu-lhe a ida a Viseu, onde executou o 
respectivo Hospital da Misericórdia (1799) e a inspecção aos arruinados Paços 
do concelho (1797) levou a cabo executou obras de reforma em vários edifícios 
que pertenciam ao vasto Padroado da Universidade, largamente ampliado com 
a doação de todos os bens da Companhia de Jesus após a sua extinção em 
1758, como as Igrejas Paroquiais de Dine (1784), Travanca (1787), Mós (1780) 
e Ançã (COSTA, 1997, pp. 63-73). 
No mesmo âmbito, a figura do engenheiro Manuel Pinto de Vilalobos (act. 
séc. XVIII), o terceiro de uma família vianense, com vasta laboração em todo o 
Minho, especialmente na cidade de Braga e em Viana, na senda do que fizera 
o seu homónimo antecessor, Manuel Pinto de Vilalobos II (?-1734) (SOROMENHO, 
1991), que se dedicou ao risco de imóveis e de elementos decorativos para os 
mesmos, a quem se atribui a execução de uma das pedras de armas do 
Convento de Santo António de Viana, a da enfermaria, sendo possível que 
tenha desenhado várias para este templo, nomeadamente para a Capela do 
Nascimento, bem como para o Convento de São Francisco do Monte. É, ainda, 
provável que tenha sido o responsável pelas intervenções barrocas das Casas 
existentes em Viana, sendo possível atribuir-se-lhe, embora com grandes 
reservas, a feitura do corpo da enfermaria de Santo António e a galilé e 
alpendre da portaria do Oratório do Monte (Doc. 8). 
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Se a maior parte dos mestres que surgem referidos ao longo deste estudo 
permanecem obscuros relativamente à sua actividade, origem e formação, 
outros revelam-se-nos conhecidos, figuras incontornáveis da arte minhota, 
beirã ou transmontana, revelando que a Província da Conceição recorreu, por 
vezes, aos melhores artífices da região, o que se poderá dever, também, a 
imposições por parte dos padroeiros, que protegiam determinadas escolas ou 
oficinas; o contrário também é possível, sendo alguns instituidores de capelas 
obrigados a contratarem-se com artistas que já haviam trabalhado nos 
Conventos, para permitir a obtenção de uma unidade de estilo. 
No campo dos mestres de obras, temos a referir a figura de João Lopes, o 
Moço (Doc. 8), que continuaria a importante obra encetada pelo pai, João Lopes, 
em vários edifícios de Viana, Caminha, Valença e Guimarães, apesar da sua 
experiência em Santo António de Viana do Castelo não ter sido feliz, obrigando 
o síndico à sua substituição; desconhece-se a origem dos erros cometidos pelo 
mestre durante a obra, o qual, como ele alega, tinha mais de vinte anos de 
experiência em obras de pedraria (Doc. 127) mas estes, ainda hoje, têm 
repercussões sobre o comportamento da estrutura do imóvel, bastante instável 
e, neste momento, em risco de ruína. Cremos que as obras que realizou 
sozinho, sem apoio paterno, terão sido brilhantes no que concerne à hidráulica 
e à construção de chafarizes, tendo sido responsável pelo aparecimento dos de 
Viana e Caminha, do Largo do Tanque, em Barcelos (1618), do Campo da 
Feira, do Largo do Apoio (1621), no Chafariz do Campo de São José (1630) 
(AAVV, 1998), tendo executado o encanamento para a cerca do Mosteiro de Santa 
Ana de Viana, em 1631 (ADB: Convento de Santa Ana, “Livro da Madre Tesoureira”, Livro 17). 
 
Relativamente à obra de pedraria e cantaria, não nos são desconhecidos os 
nomes de António José de Barros de Caminha, a trabalhar nos Conventos de 
Caminha e de Monção (Doc. 8), com obra documentada na Igreja Paroquial de 
Agualonga, em Paredes de Coura (1739) (SILVA, 1993), o de Manuel Rodrigues, 
natural de Formariz, que interviu no Convento de Caminha (Doc. 8), conhecendo-
se a sua actividade no assentamento do retábulo da Capela de São Nicolau, na 
Igreja Matriz de Viana (FIGUEIREDO, 2005, p. 75) e na Capela do Livramento, em 
Paredes de Coura (SILVA, 1993). 
A partir das mesmas fontes, sabemos que o pedreiro Casado, referido em 
Santo António de Viana (Doc. 8), corresponderá a Domingos Casado, a 
trabalhar no forro do Mosteiro de Santa Ana, em 1709, e, dois anos antes, no 
da Capela do Espírito Santo da Matriz de Viana (FIGUEIREDO, 2002, p. 58 e NOÉ, 2002, 
p. 160). 
O canteiro Diogo Fernandes, morador em Viseu, na Rua de Cimo de Vila, 
trabalhou no Convento de Santo António dessa localidade (Doc. 8), bem como 
nos muros da Quinta do Fontelo (1645), na Ponte do Rio Criz (1659) e Pontes 
de Mortágua (1661) (ALVES, vol. I, 2001, pp. 291-292). 
 
Contudo, alguns mestres de obras, canteiros e pedreiros têm actividade 
conhecida em vários locais do Minho e na Beira ou Trás-os-Montes, sendo 
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possível que, para além do que está documentado, alguns deles tivessem 
trabalhado em vários conventos Antoninhos, contribuindo para a sua 
homogeneidade construtiva. É o caso do pedreiro Domingos Afonso, natural 
de Balugães, activo no Convento de Santo António de Viana (Doc. 8) e com obra 
reconhecida no dormitório do Mosteiro de Santa Ana, em 1706 (ADB: Convento de 

Santa Ana, “Livro da Madre Tesoureira”, Livro 40) e na Igreja Matriz de Arcos de Valdevez, 
em 1683 (CARDONA, 2002, p. 142), sendo possível que também tenha executado 
obras no Convento Capucho daquela localidade. 
O mestre Bartolomeu Álvares, com obra em Orgens e em Viseu (Doc. 8) era 
figura incontornável nas obras de pedraria do final do século XVII e início da 
centúria seguinte, estando documentada a sua intervenção na importante 
Ponte de Valhelhas (1679) e na Sé de Viseu (1732). Também o pedreiro 
Manuel Fernandes, natural de Reirigo, Coura, esteve presente no Convento 
de São José de São Pedro do Sul, podendo ter trabalhado na Fraga (Doc. 8), 
conhecendo-se-lhe, ainda a obra da Ponte de Ferreira do Rio Coja (1744) 
(ALVES, vol. I, 2001, p. 316), revelando que também andou por aquela zona. 
Manuel Lourenço, pedreiro natural de Vila Nova de Cerveira e mestre no 
Convento de Arcos de Valdevez (Doc. 8), tem obra documentada na capela-mor 
da Igreja da Misericórdia de Viana do Castelo, em 26 de Março de 1752 (ADVC, 
Notas dos Tabeliães, 4.18.2.38, fls. 125v-128 – informação cedida pelo Dr. Eduardo Oliveira) e na 
capela-mor da Igreja Matriz de Ponte da Barca (1752), Igreja de Santa Marinha 
de Moreira de Rei (1735), a Casa Grande de Oliveira do Conde (1729), Igreja 
Matriz de Couto do Mosteiro (1749) e a Igreja de Nossa Senhora dos 
Remédios, em Viseu (1738) (ALVES, vol. II, 2001, p. 128) sendo possível que tenha 
divulgado alguns aspectos da arquitectura Capucha. Na mesma posição, o 
canteiro António Gomes, a trabalhar em Santo António de Viana (Doc. 8), o 
qual, além da ampliação da capela-mor do Mosteiro de São Gonçalo de 
Amarante, em 1733, trabalhou na Beira, na execução do Colégio de Gouveia, 
em 1738 (FERREIRA, 1952). 
Também José Pereira Braga, natural de Braga, trabalhou nos arcos do 
Convento de São Francisco de Vila Real (Doc. 8), sendo possível que tivesse 
feito outras obras para os conventos minhotos, não documentadas, tendo 
estado activo nas Igrejas de Sever e Moura Morta, em Vila Real, no Convento 
de São Domingos desta cidade e na Régua (PALAVRAS, 2001, p. 204). 
A família Eiras, natural da freguesia de Lanhelas, em Caminha, também tem 
dois membros a trabalhar no Minho e na Beira, o caso de Francisco Lourenço 
Eiras, com obra em Monção (Doc. 8), estando Domingos Lourenço Eiras 
documentado a trabalhar no Convento de Nossa Senhora da Conceição de 
Mangualde (1732) e na Igreja da Misericórdia de Mangualde (séc. XVIII) (ALVES, 
vol, I, 2001, p. 273). 
Também o pedreiro galego Amaro Garrido, presente em Ponte de Lima (Doc. 8), 
trabalhou no Mosteiro de São Romão, em 1736 (ADB, Mosteiro de São Romão, Livro de 

obras, vol 157 - informação cedida pelo Dr. Eduardo Oliveira). 
O pedreiro Bernardo Baptista, documentado no Convento de Ponte de Lima, 
em 1751 (Doc. 8), também esteve activo na Igreja da Ordem Terceira da mesma 
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vila (MORAIS, 1981, p. 141) e São Francisco de Vale de Pereira, em 1752 e na Igreja 
de Santa Marinha de Moreira (ADVC, Notas dos Tabeliães, Ponte Lima, 4.21.4.26, fol. 64v-66 e 
4.21.4.32, fol. 37-38 - informação cedida pelo Dr. Eduardo Oliveira). 
 
Os carpinteiros, especialmente em Viana da Foz do Lima, têm um bom 
levantamento de actividade, mas não terão saído do âmbito daquele importante 
centro artístico, sendo possível, apenas, ter em consideração a sua actividade 
naquela localidade minhota. Assim, António Martins (Doc. 8) trabalhou no 
dormitório do Mosteiro de Santa Ana (1651) (ADB: Convento de Santa Ana, “Livro da 

Madre Tesoureira”, Livro 43), no Mosteiro do Salvador, em Braga (1684), em São 
Martinho de Dume (1691) (OLIVEIRA, 1994) e na Igreja Matriz de Viana (1746-
1747) (FIGUEIREDO, 2002, p. 73). José Rodrigues, natural de Sopo, com actividade 
documentada no Convento de Santo António de Viana (Doc. 8), encontra-se 
entre os mestres que trabalharam no Mosteiro de Santa Ana, o mesmo 
sucedendo com o versátil carpinteiro José Meira, com obra nos forros de 
Santa Ana (1697-1723) (NOÉ, 2002, p. 160) e da Capela do Espírito Santo da Matriz 
de Viana (1707-1746) (FIGUEIREDO, 2002, p. 58). Aliás, os Meira constituíam uma 
família com larga tradição de actividade no local, tal como os Pereira, onde se 
distinguia o nome de António Pereira referido ao longo do século XVI em 
Santa Ana e na Igreja Matriz de Viana (NOÉ, 2002, p. 160), havendo um seu 
descendente ou homónimo a trabalhar no século imediato em Monção e Ponte 
de Lima (Doc. 8). De referir, ainda, o carpinteiro Manuel de Oliveira, a trabalhar 
no Convento de Ponte de Lima (Doc. 8) e na Igreja dos Terceiros, em 1745, 
estando documentada, contudo, a sua passagem por Viana do Castelo, onde 
foi um dos responsáveis pelo forro da Igreja da Misericórdia de Viana, em 1714 
(ARAÚJO, 1983). 
O carpinteiro Francisco da Silva, presente em Monção (Doc. 8), tem actividade 
documentada nas casas paroquiais de Santa Maria do Abade de Neiva e em 
Joane (ADB, Fundos Notariais de Barcelos, vol 977, fl. 989 e fls. 95-96v. Informação cedida pelo Dr. 
Eduardo Oliveira). 
 
Para além dos mestres que podiam trabalhar em mais do que uma Casa e 
expandiam ideais construtivos e soluções arquitectónicas, podemos referir, 
como fundamental, a importância da alternância de postos hierárquicos na 
Província, responsável pela rotatividade dos guardiães e provinciais, que se 
tornaram mentores de obras em vários edifícios, ajudando à uniformização dos 
imóveis, no que concerne ao edificado, apesar de, por vezes, não se 
encontrarem documentados. 
Para esta análise que sabemos muito incipiente, partimos do Dicionário dos 
Antoninhos, publicado por António de Sousa Araújo e que toma por base dois 
Livros Obituários, um pertencente ao ADB e outro à Igreja Paroquial do Cerdal, 
ambos também por nós consultados, mas onde não se encontram registados 
os nomes de todos os frades que fizeram parte do vasto universo da Província 
da Conceição. Conseguimos, ainda, confrontar estes dados com os da Crónica 
e de documentação avulsa, mas este pequeníssimo ensaio carece da 
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complementaridade de outra documentação, não localizada ou indisponível, 
por razões várias. Contudo, apesar destas limitações, arriscamos algumas 
conjecturas sobre o assunto. 
Assim, a figura de frei Diogo da Purificação foi essencial nos Conventos de 
Melgaço e São Francisco de Viana, revelando-se bastante activo no primeiro, 
acontecendo provavelmente o mesmo durante a sua presença no Eremitério do 
Monte. Frei Paulo da Conceição foi o personagem responsável pela 
remodelação da fachada de Melgaço e de Santo António de Viana, revelando 
que as terá uniformizado, dando-lhes um carácter mais erudito e barroquizante, 
sendo possível que tenha sido, na sua qualidade de provincial, responsável 
pela reforma de outros Conventos, normalizando o aspecto das empenas e das 
fachadas principais. 
À figura de frei Francisco da Trindade, devem-se várias obras em Melgaço e 
na Ínsua, sendo provável a sua acção em Arcos de Valdevez, onde foi 
guardião. Contudo, seria frei Manuel das Chagas um dos mais importantes 
frades da Conceição, com actividade mecenática na Ínsua, Caminha, Arcos de 
Valdevez e Santo António de Viana, sendo, neste último, fundamental a figura 
de frei João do Sacramento, também guardião de São Francisco, onde se 
desconhece a sua actividade. 
Ainda em Santo António de Viana, as figuras de Gabriel da Encarnação, 
também guardião e mecenas em Mosteiró, frei José de Jesus Maria, frei 
Manuel da Natividade e frei Miguel de Jesus Maria, este guardião em Ponte 
de Lima, onde terá tido também algum papel no processo construtivo. 
O mesmo terá acontecido no âmbito da Província de Santo António, para o 
estudo da qual a documentação é ainda mais escassa, dificultando-nos a 
tarefa, mas onde se distingue, à frente das reformas dos templos e zonas 
regrais, a figura de frei António de Penalva, presente em Ponte de Lima, onde 
teve acção fundamental, crendo-se que tenha introduzido modelos trazidos do 
Convento de Penalva, de onde será originário, sendo possível que tenha 
estado activo em outros Conventos da Província da Conceição. 
 
Este estudo e comparação necessita, contudo, de se alicerçar em mais fontes 
e documentos, que estabeleçam a real alternância de cada um destes frades, 
sendo, certamente possível, atribuir a estas figuras mecenáticas as obras de 
outros Conventos da Província, responsáveis pela uniformização 
arquitectónica, pelo estabelecimento da denominada Arquitectura Capucha e 
pelas especificidades que a Província da Conceição assumiria neste campo do 
edificado. 
 


