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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 A Real Província de Nossa Senhora da Conceição, objecto do nosso estudo, 
nasceu em 1705, separando-se da Província Capucha de Santo António, após 
um longo período de difícil administração dos cenóbios, implantados numa 
vasta área territorial, que originara contendas várias entre eles, que pouco 
abonavam a favor do espírito Franciscano e da religiosidade em geral; parte 
destas contendas derivaram de problemas administrativos e de luta pela 
supremacia entre as casas, mas também terão resultado da Guerra da 
Restauração, a qual originou a confiscação dos bens de várias famílias 
seguidoras do ramo castelhano, algumas delas padroeiras de conventos, o que 
terá levado, inicialmente, a dissidências políticas internas. 
 
Estas congregações seguiam o movimento Capucho, o qual derivou de uma 
necessidade de reformas profundas entre algumas comunidades que 
contestavam os costumes das casas dos Franciscanos Observantes. De notar 
que o Franciscanismo entra em Portugal em pleno Cisma, através da Galiza, 
que apoiava o Papa de Avignon, dando origem a um movimento autonomizador 
por parte das custódias portuguesas, que viriam a criar a Província de Portugal, 
o mesmo sucedendo com esta via Observante, que preconizava o seguimento, 
na íntegra, da Regra franciscana, que também entra através da Galiza, 
iniciando a fundação das primeiras casas com vivências mais rigorosa, na zona 
do Minho.  
 
A nova congregação Capucha estabeleceu-se numa área também vasta, que 
compreendia o Minho, parte da Beira e Trás-os-Montes, pelo que se dividiu em 
dois Partidos, o do Minho e o da Beira, tentando facilitar a administração dos 
conventos, seguindo um esquema pouco comum entre as mesmas. Aliás a 
divisão administrativa era importante para a nova Província, pois mesmo no 
âmbito da prática da mendicância, cada casa tinha uma área, um Distrito, onde 
podia recolher esmolas e dádivas. 
 
A escolha do orago teve por base uma tentativa de agradar à nova dinastia 
reinante, os Braganças, desde sempre grandes mentores do culto da 
Conceição em Portugal, o que lhes valeu o imediato apoio por parte de D. 
Pedro II e do seu filho, D. João V, bem como da poderosa Casa do Infantado, 
por vezes, contra a Província de origem, que frutificara no período Filipino, 
devido à protecção que lhes garantia a vasta Casa dos marqueses de Vila 
Real, padroeira da Província de Santo António (JOSÉ, vol. I, 1760, p. 431), bem como 
de vários cenóbios, e entretanto caída em desgraça, devido a uma tentativa de 
golpe palaciano. Pensamos que a rápida ascensão dos Antoninhos da 
Conceição se deveu a este factor conjuntural, aproveitado, inteligentemente, 
pelos seus provinciais, que se colocaram sob a protecção régia e atribuíram os 
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conventos que eram padroados dos marqueses de Vila Real, ao rei D. Pedro II 
e à Casa do Infantado, na pessoa do seu segundo senhor, o Infante D. 
Francisco. 
 
No âmbito de acção desta Província são fundados novos conventos, 
inicialmente como hospícios, nascidos da iniciativa das edilidades locais, com a 
ajuda de esmolas das principais famílias nobres ou burguesas, não se 
verificando o princípio que a Província de Santo António aplicou ao longo do 
século XVII nos conventos por ela fundados e posteriormente herdados pelos 
Antoninhos, todos com a figura de um padroeiro que se responsabilizava pela 
construção da capela-mor ou totalidade do imóvel, bem como pelo sustento 
dos frades, criando-se um vínculo familiar que, em alguns casos, perdurou até 
à extinção das Ordens Religiosas, em 1834. 
 
A Província aplicava este princípio do padroado às capelas particulares 
existentes nos imóveis, sendo, a par da instituição de sepulturas e dádivas 
várias, uma das principais formas de sobrevivência económica das 
comunidades. As suas lápides de fundação e as inscrições sepulcrais 
constituem, ainda hoje, um elemento fundamental para a percepção dos 
primitivos oragos de capelas e dos nomes dos respectivos fundadores. 
Contudo, o dinheiro não era administrado directamente pelos frades, os quais 
haviam professado um voto de pobreza, sendo depositado nas mãos dos 
síndicos, uma figura nobre ou notável local, que passava a depender 
exclusivamente do Papa e que tomava várias decisões relativas à vida dos 
frades, quer financeiras, quer administrativas, contratando as obras, 
diligenciando, pela via jurídica, sobre os diferendos existentes, doando capelas 
e gerindo a cedência de sepulturas. 
 
A nova Província, tal como a anterior e as demais congregações capuchas, 
possuíam um sistema de governação e administração hierárquico muito forte, 
com a figura do provincial, do vice-provincial, dos definidores, conselheiro dos 
anteriores, dos guardiães ou presidentes das casas e dos custódios, auxiliares 
destes últimos. Esta forte hierarquia não se coadunava com a Regra de São 
Francisco e muito menos com os seus princípios equitativos, onde, 
teoricamente, todos poderiam ter acesso a estes cargos, o que era vedado à 
partida pelas exigências definidas nos Estatutos vários, que previam, para cada 
um deles, um currículo bastante rígido. A fuga à norma seráfica ter-se-á 
prendido com a necessidade de refrear os espíritos das várias comunidades e 
manter uma forte vigilância para que estas acatassem outros ditames, 
considerados mais importantes pelo Geral capucho, justificando, assim, uma 
opção aparentemente irregular, especialmente se tivermos em conta o espírito 
com que estas comunidades se assumiam, considerando-se os verdadeiros 
guardiães dos ditames do Poverello. 
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Contudo, não era apenas ao nível administrativo que as comunidades 
infringiam a Regra, pois muitas delas constituíam verdadeiras casas auto-
suficientes, assemelhando-se aos potentados beneditinos e cistercienses, com 
uma plêiade de trabalhadores e escravos; a maioria possuía uma forte 
ostentação decorativa no interior dos templos, demonstrando o poder dos 
padroeiros dos mesmos ou dos fundadores das capelas que possuíam, 
dificultando a necessidade de ostentar aos olhos do crente os ideais de 
pobreza do Santo de Assis. 
 
A extinção de 1834 originou, nos meios pequenos onde a maioria das casas se 
implantavam, uma luta acérrima para ocupação dos mesmos pelas edilidades 
locais, pelas forças militares ou judiciais. Se existiram cedências por parte do 
Governo de então, surgindo casas a funcionar como quartéis, câmaras ou 
hospitais, a maior parte das casas foram vendidas em hasta pública, originando 
a sua ruína, sendo escassos os exemplares que se mantêm relativamente 
íntegros, revelando-se como a grande excepção o Convento de Melgaço, cujo 
edifício e cerca foram sendo mantidos incólumes pelos seus proprietários e que 
constitui uma excelente fonte para verificar os modelos da nova Província e a 
disposição e interligação dos seus espaços funcionais. 
 
O conceito de arquitectura capucha existe, se considerarmos os aspectos 
planimétricos e morfológicos dos edifícios, apesar das pequenas 
particularidades de cada uma das Províncias dificultarem esta unificação 
pretendida pelos Estatutos de todas elas, que idealizavam imóveis pobres, de 
pequenas dimensões e onde apenas surgiriam as dependências essenciais a 
uma vida de reflexão e de sacrifícios. 
 
Assim, os imóveis franciscanos capuchos optavam por um edifício simples, 
aproximado dos modelos da arquitectura chã, compostos por uma igreja de 
planta longitudinal, com o corpo conventual anexo e ligados por duas portas, 
uma ao corpo do templo e outra à capela-mor, além da porta de acesso ao 
coro-alto, todas elas reservadas aos frades. 
 
As igrejas apresentam uma nave, antecedida por galilé, por onde se acede à 
portaria, fronteira à qual se situava a Capela do Senhor dos Passos, com um 
falso transepto constituído por uma capela adossada e por uma porta profunda, 
de acesso ao claustro, junto à qual se desenvolvem, embutidos no muro, 
confessionários, possuindo uma cabeceira, mais ou menos profunda, 
consoante o período de construção, ostentando coberturas em falsas abóbadas 
de berço, correspondendo às necessidades acústicas dos pregadores. O 
interior é medianamente iluminado por janelas em capialço, normalmente 
unilaterais, rasgadas na fachada oposta à que se adossa à zona regral. 
 
A zona conventual evolui, normalmente, em dois pisos, desenvolvido em torno 
do claustro, quadrangular, com acessos centrais à quadra, onde se dispõem 
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várias dependências necessárias à vida comunitária. Assim, surgem a portaria, 
casa do Capítulo, calafectário, hospedaria, De Profundis, refeitório, cozinha, 
casa do lavabo, despensa, adega, barbearia, rouparia, enfermaria, livraria, o 
cárcere, além das celas dos dormitórios, que ocupavam grande parte do 
espaço, com acesso por uma porta de verga recta e iluminados por uma única 
janela, normalmente de peitoril. Contudo, em períodos mais recuados e tirando 
partido da existência de comunidades menos numerosas, surgiam edifícios de 
um único piso, onde se desenvolviam todas as dependências necessárias, num 
esquema simples, aproximado da estrutura do Convento dos Capuchos em 
Sintra, mas a qual se foi perdendo com o incremento do número de frades que 
ocupavam cada uma das casas. 
 
Este era o esquema comum, existindo algumas peculiaridades morfológicas 
que individualizavam cada uma das Províncias. Eram visíveis, particularmente, 
no pormenor do acesso à galilé, o da Real Província da Conceição, tal como o 
da de Santo António, com um simples arco abatido, surgindo noutras com 
arcada tripla ou motivos serlianos, mais eruditos, demonstrando diferenças 
para as aludidas regras seráficas. Também as estruturas dos sinos eram 
distintas, optando-se por um campanário alto e de dois registos, tipicamente 
seiscentista, na Província da Conceição, o qual veio substituir as torres 
sineiras, existentes junto às sacristias, privilegiadas na Província de Santo 
António, implantando-se simples campanários sobre as fachadas dos arrábidos 
ou duas torres que rematam os frontispícios da Província da Piedade. 
 
Na Província da Arrábida, ao contrário das demais, não existia uma capela 
lateral, prevendo-se, apenas, o estabelecimento de três altares, o mor e os dois 
colaterais, que envolviam o arco triunfal, sempre de volta perfeita e assente em 
pilastras toscanas, a ordem arquitectónica preferida pelos Capuchos, por ser a 
mais simples. Contudo, alguns imóveis apresentavam capelas laterais 
intercomunicantes, dando origem a confessionários embutidos nos seus 
pilares, revelando esquemas mais eruditos. 
 
Também os claustros eram morfologicamente distintos, havendo uma 
prevalência pelas arcadas no piso inferior e sistemas arquitravados nos 
superiores, num esquema diversificado entre pisos, típico da arquitectura 
maneirista, apesar de algumas Províncias, nomeadamente a da Piedade 
privilegiar a existência de arcadas em ambos os pisos, e a Soledade preferir o 
sistema arquitravado. 
 
Perante o exposto, não podemos considerar a existência de um modo capucho 
relativamente aos aspectos morfológicos dos edifícios, apenas tendo de 
comum uma igreja tipo caixa, sem grandes rasgos arquitectónicos, que 
aplicaram a todos os edifícios, independentemente da data em que foram 
construídos. 
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A diferença assume-se maior quando analisamos o carácter funcional das 
dependências, havendo uma especificidade da Província da Conceição, que 
opta, na generalidade, por dispor a zona capitular junto à portaria, facilitando o 
acesso a indivíduos que viessem do exterior, a zona da sacristia e lavabo 
anexas à igreja e, no lado oposto, paralela à mesma, a área de refeição, 
respectiva confecção e arrecadação de alimentos, surgindo uma ala mais larga 
que permite adossar ao refeitório, o De Profundis, as escadas regrais e o 
lavabo. Apenas nos surgem alguns casos comuns na Província da Soledade, a 
qual tinha, por visitadores, membros da Província da Conceição, que terão 
divulgado junto a esta as suas soluções arquitectónicas. 
 
Se analisarmos o carácter decorativo, o modo capucho dilui-se completamente. 
A Província da Conceição aplicou uma dinamização nas suas fachadas, que 
reflectiam os modelos de Nicolau Nasoni e Francesco Borromini (1599-1667), 
contrariando os simples vãos, emoldurados a silharia fendida, dando um 
aspecto rústico ou tosco, como desejavam os cronistas, e sem paralelo em 
todo o universo capucho; contudo, a falta de meios económicos tê-la-á 
impedido de aplicar estas novas regras construtivas a todos os conventos, 
persistindo alguns nas formas mais arcaicas, mesmo quando construídos em 
pleno século XVIII, dando a entender que, inicialmente os ideais autonomistas 
da nova Província não passavam pelas soluções arquitectónicas, tendo surgido 
posteriormente, com a presença de um novo arquitecto fradesco a dirigir as 
obras, Frei Francisco de Jesus Maria. 
 
Contudo, a decoração do interior dos templos é escassa, não rivalizando com a 
riqueza decorativa de casas capuchas de outras congregações, remetendo-se 
à zona dos altares e, obviamente, às capelas particulares, onde 
administradores e irmandades iam tentando acompanhar as alterações 
estéticas. Ao contrário de algumas Províncias, que utilizaram sistematicamente 
o azulejo figurativo, este é raríssimo na da Conceição, havendo uma 
preferência pela figura avulsa, o esquema mais simples que poderiam 
encontrar no mercado. 
 
Num esforço de imposição, numa altura em que as Ordens Religiosas estavam 
condenadas pelos ideais liberais e se previa a respectiva extinção, as casas, à 
luz do que aconteceu em várias outras Ordens, sofreram reformas profundas, 
introduzindo-se elementos tardo-barrocos, típicos dos primeiros anos do século 
XIX, ou o novo estilo que se impunha, o Neoclássico, num esforço financeiro 
vão. São exemplo disso, as casas de Mosteiró, Monção, Ponte de Lima, Santo 
António de Viana, Santo Cristo da Fraga, Lamego, Orgens, Pinhel e Serém. 
Esta intervenção veio aniquilar a unidade de estilo que existia em alguns 
cenóbios e que correspondia ao ideal estético da nova Província; de facto, esta 
obrigava as Irmandade ou particulares a seguir o estilo decorativo dos seus 
retábulos, grades, azulejos ou elementos pictóricos. Manteve-se, contudo, uma 
unidade estilística nos Conventos de Vila Cova de Alva, São Francisco de 
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Viana, Santa Maria da Ínsua, onde prevalece(u) o estilo Barroco Nacional, ou 
em São Pedro do Sul, com uma evolução para o Barroco Joanino. A unidade 
de estilo, correspondendo a ideais de um bello composto, mostram que a 
Província estava a par, apesar da sua implantação periférica e regionalista, das 
novas tendências e teorias estéticas, que nem sempre aplicou devido à falta de 
meios financeiros, não sendo incomum o envio de um retábulo maneirista para 
um convento construído de raiz no século XVIII, como aconteceria em Pinhel, 
Monção e Melgaço. Estas discrepâncias não resultavam de ignorância ou falta 
de sentido estético, mas da necessidade de contenção dos meios financeiros. 
 
Num esforço de unificação, cremos que único em todo o universo capucho, 
surgem peças gémeas, em vários edifícios, desde retábulos, órgãos, anjos 
tocheiros até à imaginária, para a feitura dos quais se recorreu às melhores 
oficinas de Braga, Barcelos, Porto e Lisboa, revelando o conhecimento dos 
provinciais e dos guardiães que as encomendavam. A presença de peças 
gémeas poderá ter várias explicações, desde a existência de um mesmo 
guardião ou provincial que encomenda património integrado semelhante ou 
mesmo de um padroeiro, não sendo possível esquecer que a Casa do 
Infantado ou a Casa Real zelavam directamente pelos conventos de Santo 
António de Caminha, Ínsua, Mosteiró, Vila Real, Colégio de Coimbra e Hospício 
de Lisboa, sendo, igualmente importante o papel mecenático do clero, onde se 
destaca a figura de D. António de Vasconcelos e Sousa, que financiou os 
Conventos de Lamego, Orgens e Vila Cova de Alva, enquanto bispo em várias 
dioceses. 
 
Nem sempre os mestres contratados visitavam os cenóbios, sendo um claro 
exemplo disso, o de Santo António de Viana, onde o arquitecto responsável 
pelo risco da planta, Diogo Marques Lucas, não se deslocou à povoação 
minhota, pois o contrato com o mestre João Lopes, o Moço, refere que “(…) 
caso as capelas não podessem ter as dimensões previstas na planta, fossem 
feitas do maior tamanho possível” (Doc. 124), revelando que o mestre não tivera 
contacto com as reais dimensões do terreno. Os responsáveis pela aplicação 
das plantas, realizadas maioritariamente em Lisboa, por arquitectos régios, 
como o anteriormente referido ou Mateus do Couto, eram, na maioria dos 
casos, alguns frades, que revelavam uma aptidão particular para este tipo de 
actividade, considerando-se alguns nomes de vulto entre os mestres fradescos, 
como o já citado Frei Francisco de Jesus Maria, Frei António de Buarcos ou 
Frei Francisco de Santa Águeda. 
 
Também no campo do decorativo, alguns frades se destacaram, especialmente 
Frei Jorge dos Reis, responsável pela execução de algumas estruturas 
retabulares, nomeadamente a de Viana do Castelo, transferida no século XVIII 
para Melgaço, e quase todas as imagens da tutelar da Província, subsistindo 
vários exemplares em alguns conventos que têm a particularidade de 
demonstrar a própria evolução que o frade foi desenvolvendo ao longo do seu 
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percurso artístico. De difícil explicação é o facto de grande parte destes 
mestres fradescos serem provenientes de Vila Real, um centro que dependia, 
pelo menos no século XVII, da presença de mestres de outras áreas, 
nomeadamente minhotos, revelando, talvez, o papel que estes tiveram na 
formação de mestres locais, que se autonomizaram e criaram oficinas próprias, 
dando resposta a uma clientela crescente. 
 
Um aspecto curioso é o facto dos conventos terem nascido, a partir do período 
capucho e da acção da Província de Santo António, de forma geminada. 
Assim, São Francisco de Moncorvo e São Francisco de Vila Real cresceram, 
do ponto de vista arquitectónico, simultaneamente, denotando várias 
semelhanças, que sabemos terem como arquétipo as soluções ensaiadas na 
reforma quinhentista de Mosteiró. Já no âmbito da Província da Conceição, Vila 
Cova de Alva e Pinhel nasceram em conjunto e denotam soluções 
semelhantes, o mesmo sucedendo com Melgaço e Monção e, mais tarde, com 
São Pedro do Sul e Sátão, ambos já revelando as novas soluções 
barroquizantes dos Antoninhos da Conceição. 
 
Algo que verificamos no nosso estudo é a eminência catequética de todo o 
edifício, dentro do templo dirigido aos fiéis e aos frades e, na zona conventual e 
cerca, com um papel fundamental na formação espiritual da comunidade. 
Assim, verificamos que o templo é, eminentemente, Cristológico, existindo 
referências múltiplas a Cristo e, sobretudo, à sua Paixão, o momento que São 
Francisco valorizava particularmente e que a Ordem Franciscana veio a 
desenvolver. As referências Marianas prendem-se, essencialmente, com o seu 
mistério doloroso, havendo uma proliferação do culto a Nossa Senhora das 
Dores ou a Nossa Senhora da Soledade; a Natividade surge nos primeiros 
tempos, tendo tendência a desaparecer, mas sempre associada à futura morte 
de Cristo, denunciando que este nasceu para nos redimir. A única nota 
dissonante, prendia-se com a necessidade de representar o orago da 
Província, Nossa Senhora da Conceição, sendo necessário demonstrar, aos 
olhos do crente, que este dogma era verdadeiro, numa época em que várias 
vozes dissonantes se insurgiam contra o mesmo, quer nos meios 
universitários, quer entre os teólogos, o que seria aplacado com a obra de Frei 
Manuel do Cenáculo. 
 
A uniformidade iconográfica é, pois, de referir, quer nos nichos das fachadas, 
quer nos retábulos, onde é constante a presença de São Francisco, Santo 
António, as figuras de São Boaventura, São Luís Bispo, Nossa Senhora das 
Dores, invariavelmente com capela própria, São Domingos, que surge 
reflectindo a necessidade de continuar a confluência de ideais entre as duas 
Fraternidades, e, obviamente, a figura de Cristo, sempre na sua via dolorosa ou 
na Cruz, omnipresente em praticamente todos os pontos dos templos e das 
zonas conventuais. Mesmo neste particular, existem diferenças para as demais 
Províncias. A Senhora das Dores é um culto dos Antoninhos da Conceição, 
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enquanto outras ordens nos apresentam uma prevalência do culto a São 
Francisco. De destacar, por exemplo, a existência, entre os Arrábidos, dos 
conjuntos escultóricos que representam a Morte do Poverello, sempre 
presentes em espaços próprios nas portarias, substituídos na Província da 
Conceição pelo momento mais importante para a Ordem Franciscana, que é a 
aparição do Serafim Chagado, estigmatizando a figura de Francisco. 
 
Estranhamos, ainda, o facto da presença da Natividade ou do Presépio ser 
escassa, estando apenas representada em duas capelas nos Conventos de 
São Francisco de Viana e de Vila Real, quando consideramos que foram os 
Franciscanos a iniciar este culto e a teatralizá-lo, dando origem às várias cenas 
do Presépio. Pelo contrário, as Vias Sacras, definidas em Jerusalém pelos 
próprios Franciscanos, guardiães daqueles espaços sagrados e depois 
estabelecidas com quatorze paços, proliferam, quer nas cercas quer nos 
claustros, demonstrando que era a via dolorosa a preferida por este ramo 
capucho. 
 
A zona fradesca possuía alusões deste tipo, mas surgiam os exemplos 
dignificantes dos mártires, dos ascetas, de mortificações corporais, bem como 
um culto intenso a Santa Maria Madalena, na sua adoração da Cruz, o 
elemento fundamental e omnipresente em todos os espaços religiosos. O 
espaço regral possuía várias esculturas e pinturas de santos da Ordem, 
sempre com dísticos latinos que exortavam os frades à penitência, à 
abstinência, à oração, à contenção e à pobreza. 
 
A cerca era um espaço destinado a esta tipo de formação, onde o frade tinha 
acesso à zona de trabalho, na qual se cultivavam alguns produtos necessários 
à sobrevivência da casa, nomeadamente o líquido proibido, na forma de 
moscatéis de boa qualidade, nos Conventos de Vila Real e de Melgaço. Nela 
surgia a mata, pontuada por várias capelas, onde se viviam os principais 
momentos devocionados pela comunidade (Cristo, em vários passos da 
Paixão, Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora da Conceição, São 
Francisco a receber os estigmas, São Francisco da Porciúncula, Santo António, 
São João Baptista, São Jerónimo e, em alguns casos, o Presépio). Após o 
trabalho manual e a actividade espiritual, no âmbito da qual se procurava o 
retiro e o desenvolvimento da oração mental, não sendo rara a existência de 
uma casa destinada a retiro voluntário periódico, referida na cerca de São 
Francisco de Viana, surgia um espaço ajardinado, de carácter formal, onde a 
comunidade se poderia deleitar, a contemplar a sua beleza. 
 
Aliás, a necessidade de retiro e reflexão esteve sempre presente no momento 
em que se escolhia um local para a construção do edifício, o qual necessitava 
de uma zona ampla, onde fosse possível estabelecer um deserto, os locais 
privilegiados pelas primeiras comunidades, apartadas do mundo e próximas da 
vida dos primeiros eremitas. Contudo, a evolução da Ordem e da própria 
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conjuntura histórico-religiosa obrigou à aproximação destas vias seráficas mais 
rigorosas da população, passando a surgir, especialmente a partir do século 
XVII, as casas franciscanas na periferia das povoações, muitas vezes 
absorvidas por elas na sua natural expansão urbanística. 
 
Nas cercas, surgiam os sistemas hidráulicos, um dos mais importantes para a 
comunidade, sendo revelado pela documentação os problemas que as várias 
casas tiveram quer com as edilidades locais quer com as populações, lutando 
pelo precioso líquido, resultando, normalmente, na compra do terreno onde se 
situava(m) a(s) nascente(s). Possuíam um sistema complicado, sendo a água 
transportada através de condutas de pedra ou barro, fechadas, por vezes com 
arcadas, formando pequenos aquedutos, possuindo galerias, onde era possível 
proceder à limpeza das mesmas, as quais descarregavam, muitas vezes, em 
capelas-fontes, que serviam de zona de fresco, de deleite, de oração e de 
elementos distribuidores da água, que corria para um ou mais tanques de rega, 
bem como para os três lavabos das casas (sacristia, cozinha e refeitório) e 
para as latrinas. A existência de poços eram comum, como em Monção ou no 
Colégio de Coimbra. Também a água pluvial era aproveitada, através de canais 
existentes nos pilares de ângulo dos claustros, que corriam através de 
pequenos sulcos no pavimento, tapados por lajeado, para o chafariz da quadra, 
saindo a água em excesso por gárgulas. Este esquema não está longe do 
sistema apontado nos conventos cistercienses, pelo que pensamos que 
constituiria uma estrutura comum às várias Ordens Religiosas, apesar da 
ausência de estudos sobre o assunto. 
 
Apesar das lacunas documentais e da ausência de referências sobre o 
assunto, pensamos ter conseguido abordar os principais temas que tocam a 
história, a arte e a espiritualidade capuchas, numa visão transversal que 
procurou estabelecer ligações e diferenças entre os vários cenóbios da 
Província da Conceição, nunca esquecendo a conjuntura histórica em que cada 
um nasceu, se renovou e viveu. Estamos conscientes que o trabalho não está 
concluído, que talvez o abordássemos de forma distinta se o estivéssemos a 
iniciar, mas esperamos que sirva de mote para outros trabalhos desta 
envergadura, que permitam colmatar lacunas várias, quer em termos 
documentais, quer na percepção do vasto universo capucho e o, ainda maior, 
universo franciscano. 


