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Resumo: Este breve artigo tem por principal objectivo contribuir para a valorização do património arquitetónico “arrábido”, 

sistematicamente esquecido, apesar da sua importância para a história e cultura portuguesas, e apesar da existência de 

estudos académicos e outras obras monográficas sobre alguns dos seus conventos . Com este regresso a uma temática 

por nós anteriormente estudada, julgamos estar agora a acrescentar novos resultados da contínua investigação, que 

inclui, entre outros, o clássico “trabalho de campo” como um dos métodos cruciais na perceção do património edificado, 

assim como a releitura dos escritos franciscanos, base para o entendimento do património arquitetónico ‘arrábido’ .

Tratar-se-á, pois, da arquitetura franciscana construída a partir do ano de 1542, em Portugal, para a Província de Santa 

Maria da Arrábida, da Estrita Observância . O ano de 1542 corresponde ao início da edificação dos primeiros conventos 

‘arrábidos’ e o ano de 1698 à publicação dos seus Estatutos . Destacar-se-ão os cinco pequenos conventos que, com a sua 

reduzida escala e arquitetura despojada, materializaram de facto o “espírito franciscano” . São eles os conventos da serra da 

Arrábida, serra de Sintra, Évora de Alcobaça, Loures e Verderena, fundados em 1542, 1560, 1566, 1573 e 1591, respetivamente . 

Palavras-chave:  Franciscanos, Arrábidos, Arquitetura, Ermitérios, Adobe, Cortiça .

“Humble and abbreviated architecture”: the arrábidos and the materialization of the Strict 
Observance (1542-1698)

Abstract: The main purpose of this brief article is to contribute to the valorization of the systematically forgotten 

arrábidos’ architectural heritage, despite its importance for Portuguese history and culture, and despite the exis-

tence of academic studies and other monographic works about some of its convents . With this return to a subject 

we have previously studied, we believe that we are now adding new results of ongoing research, which includes, 

among others, the classic ‘fieldwork’ as one of the crucial methods in the perception of the built heritage . As well 

as the rereading of the Franciscan writings, the basis for the understanding of the arrábidos’ architectural heritage .

In the article we deal with Franciscan architecture built from the year 1542, in Portugal, for the Province of Santa Maria 

da Arrábida, of the Strict Observance . The year 1542 corresponds to the beginning of the construction of its first convents 

and the year 1698 to the publication of their Statutes . In our study we highlight the five small convents which, with their 

small scale and stripped architecture, materialised in fact the “Franciscan spirit” . These are the convents of Serra da Arrá-

bida, Serra de Sintra, Évora de Alcobaça, Loures and Verderena . Founded in 1542, 1560, 1566, 1573 and 1591 respectively . 
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Introdução

O património conventual arrábido marca ainda hoje a paisagem portuguesa, nela 
se distinguindo pela sobriedade e delicadeza da arquitectura franciscana observante. 
Os conventos e ermitérios dos ‘arrábidos’ começaram a ser edificados em 1542, no rei‑
nado de D. João III, com o apoio dos seus irmãos, D. Luís, D. Henrique e Dona Maria, 
todos patronos de conventos arrábidos1 e também de D. João de Lencastre, Duque de 
Aveiro. Foi de resto D. João de Lencastre quem primeiro proporcionou a vida eremítica 
destes religiosos, ao lhes oferecer em 1539 a sua serra da Arrábida como morada.

A “estrita observância”, que no século XVI se designava “mais estreita e regu‑
lar observância”, viria a ter cinco províncias: Piedade, Arrábida, Santo António, Sole‑
dade e Conceição2. 

Entre 1542 e 1717, os arrábidos fundaram conventos em: serra da Arrábida, 
Salvaterra de Magos, Palhais, Verderena, Caparica, Alferrara, Linda‑a‑Velha, Algés, 
serra de Sintra, Évora de Alcobaça, Torres Vedras, Loures, Santa Iria da Azóia, San‑
tarém, Leiria, Óbidos, Torres Novas, Londres, Lisboa e Mafra3. 

São Pedro de Alcântara (1499‑1562), reformador da descalçatez franciscana 
em Espanha, esteve por duas vezes em Portugal, a primeira entre 1541 e 1544 e a 
segunda entre 1549 e 1551, ficando na serra da Arrábida e em Palhais, tendo contri‑
buído para a fundação da Custódia de Santa Maria da Arrábida4. 

Os conventos franciscanos deveriam espelhar a Santa Pobreza, assim o qui‑
sera São Francisco5. E assim o fariam os arrábidos, ao fundarem conventos peque‑
nos e ao advertirem essa mesma pretensão nos próprios Estatutos: 

1 O Infante D . Luís (1506-1555) patrocinou o convento de Salvaterra de Magos, que foi fundado em 1542 . O cardeal D . 

Henrique (1512-1580), patrocinou o convento de Santa Maria Madalena, que foi fundado em 1566, em Évora de Alcobaça . 

A Infanta Dona Maria (1521-1577) patrocinou o convento de Nossa Senhora dos Anjos, que foi fundado em 1572 em 

Barro, Torres Vedras . VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo, dir .; PINA, Isabel Castro; ANDRADE, Maria Filomena; SANTOS, 

Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva – Ordens Religiosas em Portugal, das Origens a Trento – Guia Histórico . Lisboa: Livros 

Horizonte, 2005, p . 348-351 .

2 MOREIRA, António Montes – Franciscanos . In AZEVEDO, Carlos Moreira, dir . – Dicionário de História Religiosa de Portugal . 

Tomo C-I . Lisboa: Círculo de Leitores – CEHR da UCP, 2000, p . 273-280; SOUSA – Ordens Religiosas em Portugal, p . 258 .

3 SOUSA – Ordens Religiosas em Portugal, p . 348-351; ALMEIDA, Fortunato de – História da Igreja em Portugal . Nova ed . 

preparada e dirigida por Damião Peres . Vol . II . Porto: Portucalense Editora, 1968, p . 181-183 . Quanto ao convento arrábido 

de Londres, foi fundado em 1663, por Dona Catarina Rainha de Inglaterra, e situava-se em Saint James, ao lado do palácio 

real O parque do palácio passou a funcionar como “cerca” dos religiosos . JESUS MARIA, Frei Joseph de – Chronica da 

Província de Santa Maria da Arrábida, da regular e mais estreita observância da Ordem do Seráfico Patriarca S . Francisco . 

Lisboa Occidental: na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1737, p . 379-380 .

4 LOPES, Fernando Félix – Influência de São Pedro de Alcântara na espiritualidade portuguesa do seu tempo . In Colectânea de 

Estudos de História e Literatura – A Ordem Franciscana na História e Cultura Portuguesa . Vol . II . Lisboa: Academia Portuguesa 

da História, 1997, p . 227-241; SOUSA – Ordens Religiosas em Portugal, p . 348; PACHECO, Ana Assis – Arquitectura franciscana 

observante . A ermida e o tempietto do Cardeal Infante D . Henrique . In El viaje de san Francisco por la Península Ibérica y su 

legado (1214-2014) . Córdoba: Ediciones El Almendro, 2010, p . 446 .

5 Testamento; Vida segunda . In San Francisco de Asís, escritos & biografias, documentos de la época . Madrid: BAC, 2000, 

p . 123 e 263 .
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«Haverà no dormitorio dezasete atè dezouto cellas, cada huma das quaes terá de 
cõprido dez palmos folgados, & de largo atè nove; as portas teraõ de largo dous palmos, 
& meyo. O corredor do dormitorio terá de largo cinco atè seis palmos, & a mesma 
largura terá a escada, se a tiver»6.

Todos de pequena dimensão, Arrábida, Sintra, Évora de Alcobaça, Loures e 
Verderena, estes conventos foram fundados entre 1542 e 1591, e a sua arquitectura 
materializou a Estrita Observância da Província à qual pertenciam.

Os dois primeiros conventos, Arrábida e Sintra, são ermitérios, pois foram 
edificados em lugares ermos, ainda hoje afastados de povoações e de difícil acessi‑
bilidade. Quanto à sua arquitectura é orgânica, submetendo‑se à topografia aciden‑
tada das serras da Arrábida e de Sintra. 

Os três conventos seguintes, edificados em Évora de Alcobaça, Loures e 
Verderena, foram fundados perto de povoações, pelo que todos necessitaram de 
cumprir o programa arquitectónico convencional de um convento, do qual faz 
parte o claustro. Importantes testemunhos da história religiosa e da arquitectura 
franciscana da Época Moderna, o convento do Espírito Santo de Loures e o con‑
vento da Madre de Deus da Verderena ainda o têm os seus claustros de pé. Quanto 
ao convento de Santa Maria Madalena, fundado em Évora de Alcobaça, apesar da 
sua importância patrimonial, encontra‑se em estado de abandono. A sua igreja é de 
reduzida dimensão, e de linguagem erudita, tendo certamente sido delineada por 
conhecedores da tratadística, e por fim construída por excelentes canteiros.  

1. Ermitério na serra da Arrábida, 1542

Sendo o ermo lugar próprio ao recolhimento religioso7, o convento de Nossa 
Senhora da Arrábida funcionou precisamente como um ermitério, pois foi edificado 
em lugar da serra onde então não havia quaisquer casas.

Fundado em 1542 e construído na vertente sul da serra da Arrábida, numa 
cota alta e lugar ermo, o convento de Nossa Senhora da Arrábida8 é composto por 
um conjunto de pequenas construções implantadas organicamente em três socal‑
cos, e ligadas entre si por pátios, carreiros e escadinhas em pedra. 

Começado a ser habitado ainda em 1539 apenas por frei Martinho de Santa 
Maria e frei Martinho Navarro, e pouco depois por frei Francisco Pedraíta, frei 

6 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida Da mais perfeyta Observancia de nosso Seraphico Padre S . Francisco . 

Lisboa: na Officina de Miguel Deslandes, 1698, p . 77-80 .

7 PACHECO, Ana Assis – Ermitérios e claustros, lugares próprios ao recolhimento religioso . In ANDRADE, Maria Filomena; 

FONTES, João Luís; MARQUES, Tiago Pires, coord . – Género e interioridade na vida religiosa, conceitos, contextos e práticas . 

Lisboa: CEHR-UCP, 2017, p . 97-120 .

8 SOUSA – Ordens Religiosas em Portugal, p . 348-349 .
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Diogo de Lisboa e São Pedro de Alcântara9, nesse tempo usando unicamente gru‑
tas para sua morada, seria apenas a partir de 1542 que foram construídas as várias 
dependências conventuais que hoje vemos no local10.

Após um encadeado de pequenos terraços ajardinados, chega‑se ao convento 
pelo seu lado nascente e entrando na clausura, destaca‑se o facto de o convento não 
ter claustro, tendo sido abreviado o seu programa arquitetónico, dispensando‑o11. 

Relativamente às celas, há duas tipologias arquitectónicas, uma em que 
foram edificadas lado a lado, e outra em que foram edificadas em cotas mais altas 
do terreno, a elas se acedendo por sinuosas escadinhas em pedra.

Fig. 1 – No primeiro plano vemos algumas ermidas do convento, e ao longe, o ‘alto das cruzes’, onde três cruzes marcam 
dramaticamente a serra da Arrábida. © Ana Assis Pacheco.

Para além das celas, vemos recortar ao longe seis ermidas que marcam a 
paisagem da serra. Dispostas em distâncias iguais entre si, demonstram a forma 
planeada com que ali foram edificadas. Morfologicamente, parte das capelas são de 
forma cilíndrica coberta por cúpula, e lembram a pequena capela da Penha Verde, 
da quinta que D. João Castro tinha em Sintra12. Mais ao longe, o horizonte negro de 
fim de dia é dramaticamente marcado a poente por três grandes cruzes13. 

9 PIEDADE, Frei António da – Espelho de penitentes, e Chronica da Provincia de Santa Maria da Arrabida, da Regular, e mais 

estreita Observância, da Ordem do Serafico Patriarcha S .Francisco . Tomo I . Lisboa: na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 

1728, p . 36-48 .

10 Para um estudo mais aprofundado sobre a história, arquitectura e iconografia deste convento, veja-se a monografia de 

PEREIRA, Paulo – Convento da Arrábida, a porta do céu . Lisboa: Fundação Oriente, 2006 .

11 PACHECO, Ana Assis – Construção de um mundo interior, arquitectura franciscana em Portugal, Índia e Brasil (sécs . XVI-XVII) . 

Coimbra: Tese de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Universidade de Coimbra, 2012, p . 

183; PACHECO – Ermitérios e claustros, p . 103 .

12 A capela de Santa Maria do monte, na quinta da Penha Verde, tem 4 metros de diâmetro . Albrecht Haupt deu-nos o seu 

levantamento, referindo ainda que na dita quinta viu outras capelas, mas que lhe pareciam mais recentes . HAUPT, Albrecht 

– A Arquitectura da Renascença em Portugal . Lisboa: J . Rodrigues, 1910, p . 135-144 . Noutras geografias, como a região de 

Aveiro, também há capelas com essa forma, mas não pertencem a cercas conventuais . Veja-se o caso da capela de São 

Simão, edificada no ano de 1600, no Bunheiro, pelo Padre Simão Fernandes Ruela .

13 Observando no local, parece-me que as ermidas são equidistantes, mas certamente outros investigadores terão os meios 

adequados para avançar com essa confirmação . Quanto ao monte onde foram colocadas as cruzes, foi identificado no 
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Escadinhas e caminhos a céu aberto

Num manuscrito inédito, datado de cerca de 1756, da autoria de frei António 
da Madre de Deus, intitulado Monte Santo da Arrábida, descrição deste reformadíssimo 
convento, naqual expoem a Vida, e Morte do seu Fundador, Hum Mappa do Ermo, e as 
Acçoens de Virtude, que nella exercitão seus Habitadores, para exemplo dos Fieis Christãos, 
que se conserva na Biblioteca Nacional de Portugal, o autor descreve detalhada‑
mente o convento, informando‑nos por exemplo, que no seu tempo, portanto em 
meados do século XVIII, nele havia 25 celas14.

E que era no desabrido dos caminhos que os religiosos iam de uma parte a 
outra do convento. Detalhe que fez questão de sublinhar. Passemos, pois, às suas 
palavras:

«Esta vigília da meya noute he huma das acçoens admiráveis, com que os Soldados da 
Milícia de Christo neste campo de batalha lhes despertão para o commum inimigo 
alcançar em triunfos gloriosos: ainda que as trevas da noute sejão as mais obscuras, 
elles sempre descem, e sobem com risco por alguns precipícios do fragozo monte. As 
chuvas, e os trovoens não lhe impedem o sahir a esta hora das cellas»15.

Fig. 2 – As celas e respectivas escadinhas, foram construídas entre os vários penedos e arvoredo da serra da Arrábida. 
© Ana Assis Pacheco.

século XVIII como “alto das cruzes” . Biblioteca Nacional de Portugal [BNP] . Cód . 6988, MADRE DE DEUS, António – O Monte 

Santo da Arrábida . Descripção deste Reformadíssimo Convento, c .1756, fólio 22r . 

14 BNP . Monte Santo da Arrábida…, c .1756, fólio 24v; PACHECO – Construção de um mundo interior, p . 185 .

15 BNP . Monte Santo da Arrábida…, c .1756, fólio 33r .
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Sinais de silêncio

O ermitério da Arrábida tem treze ermidas16e uma delas, a de Santa Cata‑
rina Mártir, foi construída com esmolas da Rainha de Inglaterra, Dona Catarina 
de Bragança (1638‑1705), pelo guardião do convento, frei Manoel de Jesus Maria 
(†1689) que vivera em Londres, no convento “arrábido” fundado em 1663 pela 
mesma Rainha17. 

Fig. 3 – A maior parte das ermidas do convento da Arrábida foram edificadas em lugares afastados das restantes 
dependências conventuais. © Ana Assis Pacheco.

Nove das ermidas que marcam a paisagem histórica da serra da Arrábida 
foram o resultado de iniciativa feminina, tendo sido mandadas edificar por Dona 
Ana Maria de Manrique Lara e Cardenas (†1660), mulher de D. Jorge de Lencastre 
(†1632), que era o padroeiro deste convento. Dona Ana e D. Jorge foram pais 
de quatro filhos, com os quais Dona Ana passou a viver, em casas adjacentes ao 
convento, após enviuvar18. 

Quanto à ermida do Bom Jesus, isolada das restantes e situada a cerca de 
300 passos para nascente do convento, foi mandada edificar por D. António de 
Lencastre, sexto filho de D. Álvaro, Duque de Aveiro. Trata‑se de uma ermida deli‑
neada em linguagem arquitectónica erudita, tendo sido enquadrada por um jardim 

16 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 66 .  

17 O convento arrábido de Londres, fundado em 1663, situava-se em Saint James, ao lado do palácio real . JESUS MARIA – 

Chronica da Província de Santa Maria da Arrábida, p . 379-380, 608-613 .

18 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 90-98 .
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murado, com canteiros e repuxos, que eram abastecidos por água propositadamente 
reservada numa cisterna19. 

Perto desta ermida, D. António de Lencastre construiu também umas 
pequenas casas, nas quais passava a Quaresma e Advento. Era também nelas que o 
inquisidor de Évora, D. João de Mello, ficava quando aqui vinha20. Quanto ao arqui‑
tecto que fez a ermida do Bom Jesus, trata‑se de frei Afonso da Piedade, que era 
religioso da Ordem Terceira da Penitência, e que não apenas a traçou, como depois 
disso ficou a viver por mais de 40 anos numa das pequenas casas situadas perto da 
ermida21. 

Fig. 4 – Detalhe de painel de azulejos da sacristia do convento de São Pedro de Alcântara, de Lisboa. Nele se vê um 
eremita sentado a ler, encostado a uma parede, e tendo perto de si uma cruz e uma árvore. Poderá este painel evocar a 
presença de São Pedro de Alcântara no convento da Arrábida? © Ana Assis Pacheco.

2. Ermitério na serra de Sintra, 1560 

Velho e cansado, assim se sentia D. João de Castro, quando no dia 16 de 
Dezembro de 1546 escreveu de Diu um longo relatório dos seus serviços e uma 
carta a D. João III, pedindo‑lhe que o deixasse regressar, dizendo: 

«Eu confesso a V.A. que não sou já o que parti de Portugal, e que cada vez me vou já 
enchendo de ferrugem e apodrecendo como as armas dos seus armazéns»22. 

Desgastado com os anos de guerra e morte em que participara na Índia, 
D. João de Castro já só queria viver uns dias “nos matos” da serra de Sintra.

19 Para a correcta preservação das cercas conventuais dos “arrábidos” é de sublinhar a existência do útil estudo realizado 

em 1993, sobre o sistema hidráulico do convento da Arrábida . QUINTELA, António de Carvalho; CARDOSO, João Luís; 

MASCARENHAS, José Manuel; ABECASIS, Maria Helena – A água no convento da Arrábida . In Actas do Simpósio Internacional 

“Hidráulica monástica medieval e moderna” . Lisboa: Fundação Oriente, 1993, p . 357-358 .

20 D . João de Mello, depois de ter sido Inquisidor de Évora, foi Bispo de Elvas, Viseu e Coimbra . Estando em Coimbra, ali sendo 

Bispo, mandou fazer uma capela no Bussaco . PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 101-106 .

21 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 101-105; VITERBO, Francisco de Sousa – Dicionário Histórico e Documental dos 

Arquitectos, Engenheiros e Construtores Portugueses . Vol . II . Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1988, p . 264 . 

22 Cartas de D . João de Castro a D . João III . Direcção e comentários de Luís de Albuquerque . Lisboa: Alfa, 1989, p . 97 .
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«É minha consciência recolher‑me outra vez aos matos da serra de Sintra, para dar 
alguns dias a Deus de quantos anos me tem levado o mundo»23. 

Mas da Índia só voltaria depois de morto, para ser sepultado na capela dos Cas‑
tros, mandada edificar no século XVII no convento de São Domingos de Benfica.

Nos seus queridos matos, D. Álvaro de Castro (1525‑1575), seu filho, cons‑
truiu em 1560 para os franciscanos “arrábidos” o conventinho de Santa Cruz, edi‑
ficando‑o numa encosta da serra de Sintra voltada a norte, entre denso arvoredo e 
entre grandes penedos. 

Construído a quase 400 metros de altitude, o conventinho foi fundado em 
lugar ermo, adequado, tal como o convento da Arrábida, ao recolhimento reli‑
gioso24. A obra foi feita no ano de 1560, sob a responsabilidade de frei Pedro de 
Antoria (†1563), franciscano “descalzo” natural de Jaen25.

Fig. 5 – Implantação do convento de Santa Cruz, nos matos da serra de Sintra. Com os seus dois terreiros, num dos 
quais fica a ermida feita pelo Cardeal D. Henrique nesta clausura. © Ana Assis Pacheco.

Frei Pedro de Antoria quando veio para Portugal, viveu inicialmente no 
ermitério da Arrábida e no convento de S. José de Ribamar, em Algés. E depois 
disso foi arquiteto do conventinho da serra de Sintra, pois :

«Commetteo‑lhe o Custodio Fr. Damião da Torre a fabrica do Convento de Cintra, 
e bem mostra ainda hoje o espírito da pobreza com que o edificou, accommodando 
as cellas nas concavidades da rocha, e escolhendo para si a mais pequena, em que mal 
cabia, salvo de joelhos, ou sentado»26.

23 Cartas de D . João de Castro a D . João III, p . 97 .

24 PACHECO – Ermitérios e claustros, p . 97-120 .

25 Frei Pedro de Antoria (†1563), franciscano “descalzo” natural de Jaen, professou na Província da Conceição, tendo sido 

sacerdote e confessor no convento de Abrojo . Morreu a 11 de Janeiro de 1563, estando em Lisboa na enfermaria do Hospital 

Real, sendo depois sepultado no convento de São Francisco da Cidade . PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 421-428 .

26 PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 425 .
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Frei Pedro de Antoria acomodou, portanto, entre os grandes penedos da 
serra nove minúsculas celas, servidas por sinuoso corredor, fazendo todo o restante 
convento acomodar‑se também à natureza pedregosa do lugar. E de tão pequeno o 
fez todo, que quase precisara de escrever os nomes dos religiosos no tecto do con‑
vento, como em Rivo Torto fizera São Francisco27.

Fig. 6 – Sinuoso corredor do “dormitório” do conventinho da serra de Sintra. Vendo‑se do lado esquerdo um penedo 
a emergir da parede. © Ana Assis Pacheco.

Cortiça e adobe, materiais humildes e ótimos 

São Francisco recomendara o uso do adobe na construção, por ser um mate‑
rial pobre:

«Façam com que construam casas pobrezinhas, de barro e madeira»28. 

E neste conventinho, as paredes entre as celas eram precisamente de adobe29. 
Ora o adobe é de facto um material humilde, mas o adobe é também um excelente 

27 Quem nos conta esse episódio, ainda mais distante, é o biógrafo oficial de São Francisco de Assis, Tomás de Celano, na 

Vida Primeira datada de 1228 . Dizendo Celano, que estando São Francisco habitando uma pequena cabana com os seus 

companheiros, num lugar chamado Rivo Torto, por terem pouco espaço e certamente nenhuma cela, escreveu nas traves 

do tecto da cabana os nomes de cada um, para que soubessem os seus lugares e silenciosamente pudessem acomodar-se 

sem perturbar o recolhimento uns dos outros . TOMÁS DE CELANO – Vida Primeira . In San Francisco de Asís, escritos & 

biografías, documentos de la época . Edición preparada por José António Guerra . Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 

2000, p .168; Lenda de los tres compañeros . In San Francisco de Asís, escritos & biografias, p . 529-533, 560 .

28 Conta-se que estando São Francisco em Siena, para curar os seus olhos, São Boaventura perguntou-lhe como queria que 

fossem os lugares franciscanos . Foi na ‘Lenda de Perugia’, datada de cerca de 1311, que no ponto 58 intitulado ‘Como quer 

que sejam os lugares preparados para os irmãos’, se fez referência ao uso de adobe nas construções franciscanas . San 

Francisco de Asís, escritos & biografias, documentos de la época, 2000, p . 123; p . 627 .

29 PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 244-252 .
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isolamento térmico, portanto o seu uso é inteligente, ainda hoje se faz dadas as suas 
grandes qualidades. E o seu uso na construção foi referido no século XV pelo teó‑
rico italiano de arquitetura Leon Battista Alberti (1402‑1472), que recomendava 
que fosse usado adobe precisamente para a construção de paredes. Por ser o adobe 
um sistema construtivo anti‑sísmico, anti‑fogo e por propiciar isolamento térmico. 
Para além do uso de adobe, usou‑se cortiça, com ela se forrando as celas, a porta da 
igreja, porta da portaria e portas dos confessionários30. Pobre e humilde como o 
adobe, a cortiça é também um excelente isolamento térmico. Ficando assim melhor 
protegidos os religiosos, que então habitavam o conventinho.

A mesa do Cardeal 

Quanto ao refeitório do conventinho, integra uma mesa muito baixa, feita 
de uma única pedra, oferecida por um dos frequentadores da clausura, o Cardeal 
D. Henrique (1512‑1580), que apoiara a ascensão da custódia da Arrábida a pro‑
víncia, e escolhera para um dos seus confessores, o “arrábido” frei Damião da Torre 
(†1594)31. 

Fig. 7 – Refeitório do conventinho da serra de Sintra, com a longa mesa em pedra que o Cardeal D. Henrique 
(1512‑1580) ofereceu e que foi colocada a dois palmos do chão. Do lado direito vê‑se um penedo a fazer de parede. 
© Ana Assis Pacheco.

30 SANTIAGO, Cybèle C . – A terra nos tratados e nos manuais de arquitectura e construção . In Arquitectura de terra em 

Portugal . Lisboa: Argumentum, 2005, p . 248; PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 244 .

31 Frei Damião da Torre foi custódio, ministro provincial e guardião do convento de Palhais, fundado em 1542 . E foi também 

escolhido para um dos confessores da Infanta Dona Maria e de D . Sebastião . Frei Damião da Torre morreu em 1594 em 

Lisboa, na enfermaria franciscana do Hospital Real de Todos os Santos . O seu corpo foi levado de falua, desde a ribeira de 

Lisboa até ao convento de São José de Ribamar, em Algés, aí sendo sepultado na sala do capítulo, junto ao altar da parte 

do Evangelho . PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 756-757, 763 . 
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A mesa oferecida pelo Cardeal D. Henrique foi colocada muito baixa e quase 
rente ao chão, assim materializando a Estrita Observância, pois São Francisco e os 
seus companheiros costumavam comer, no convento da Porciúncula, sentados no 
chão32. 

A ermida do Cardeal 

Para além de ter oferecido a pedra para mesa do refeitório, o Cardeal D. Hen‑
rique mandou construir uma ermida dentro da clausura, para nela dizer missa. De 
linhas muito simples, a linguagem arquitectónica da ermida do Cardeal é vernacu‑
lar e despojada, tratando‑se de pequena casinha antecedida de alpendre, embelecida 
por dois frescos, um representando Santo António e outro São Francisco33. 

Fig. 8 – Ermida que o Cardeal D. Henrique, mandou fazer na clausura do convento de Santa Cruz, serra de Sintra. 
© Ana Assis Pacheco.

3. Convento em Évora de Alcobaça, 1566 

Tristemente esquecida e votada ao abandono34, apesar de se tratar de exce‑
lente exemplar de arquitectura religiosa, a igreja de Santa Maria Madalena fazia parte 
de um pequeno convento arrábido, fundado em 1566 pelo Cardeal D. Henrique, 
num lugar chamado Évora de Alcobaça. Embora o Cardeal fosse desde 1542 abade 
comendatário do mosteiro de Alcobaça, só mais tarde é que passaria a habitá‑lo em 

32 Num dos escritos que narra a vida de São Francisco, I Fioretti, elaborado entre 1328 e 1343 por frei Hugolino de Santa Maria 

(†1350), que teria compilado a maior parte dos textos que o compõem, relata-se uma visita de Santa Clara ao convento 

de Santa Maria dos Anjos, na Porciúncula, onde então estava São Francisco . E ao chegar o momento para tomarem algum 

alimento, a mesa foi posta no chão, destacando-se que esse era o costume de São Francisco . San Francisco de Asís, escritos 

& biografias, p . 796, 826; PACHECO – Construção de um mundo interior, p . 230 .

33 PACHECO – Arquitectura franciscana observante, p . 445-454 .

34 Conforme pude constatar na visita que fiz a Évora de Alcobaça, em Abril de 2022 . 
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maior permanência35. E teria sido nesse contexto que patrocinou a construção deste 
convento arrábido. Dizendo o cronista frei António da Piedade que: 

«Como a devoção do Serenissimo Cardeal Infante D. Henrique ao nosso Habito fosse 
tão grande, desejava ternos sempre presentes em qualquer lugar onde assistia»36. 

Hoje, a igreja que lá está já não é do seu tempo, pois foi reconstruída em 163937. 
A belíssima fachada seiscentista revela erudição no seu traçado, pois desenha uma “ser‑
liana” com o arco central de volta inteira, apoiado em colunas toscanas e enquadrado 
a ambos os lados por arquitrave sustentada nos extremos por pilares quadrangulares. 
O desenho de fachadas de igrejas dos “arrábidos”, eventualmente feitos com base no 
tratado arquitetónico de Sebastiano Serlio, foi um dos aspectos destacados por José 
Fernandes Pereira, quando caracterizou a “tipologia conventual arrábida”38. 

Fig. 9 – Fachada da igrejinha do convento de Santa Maria Madalena, em Évora de Alcobaça. Os dois cunhais apresentam 
um forte rusticado que contrasta com o desenho da cantaria da galilé, de acabamento liso. © Ana Assis Pacheco.

35 PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 433 .

36 PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 433 .

37 PIEDADE – Espelho de penitentes, Tomo I, p . 435; PEREIRA, José Fernandes – Arquitectura e escultura de Mafra, Retórica da 

perfeição . Lisboa . Ed . Presença, 1994, p . 63 .

38 PEREIRA – Arquitectura e escultura de Mafra, p . 51-68 .
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A galilé é de planta retangular, medindo cerca de 4,50 x 6,00 m, e sendo 
coberta por abóbada. As suas paredes são revestidas a painéis de azulejo de padrão e 
de azulejos de pintura marmoreada. No seu pavimento há duas sepulturas, uma do 
século XVII e outra do século XIX39. 

Aplicação de “rusticado”

A toda a altura da fachada principal, a igreja integra cunhais em “rusticado”, 
aplicados igualmente no seu campanário40. O uso de blocos de pedra assim apare‑
lhados, com aparência propositadamente tosca, é um tipo de acabamento pétreo 
aplicado desde a Antiguidade Clássica e retomado com muita expressão no Renas‑
cimento41.  O “rusticado” foi igualmente usado na arquitectura dos franciscanos 
da Província da Conceição, como nos conventos de Santo António de Serém e de 
Santo António de Viana do Castelo, ambos de fundação seiscentista42.

Mas não é só pelo facto de estarmos perante uma obra realizada de acordo 
com a tratadística que torna esta antiga igreja num excelente exemplar de arquitec‑
tura religiosa, mas também pelo facto de se ter ajustado o seu desenho arquitectó‑
nico ao espírito franciscano, abreviando‑se na dimensão do edifício, com uma igreja 
cuja largura não excede os 4,50 metros de vão43. 

4. Convento em Loures, 1573

Sobranceiro à várzea de Loures, o convento “arrábido” do Espírito Santo, foi 
fundado em 1573, por Luís do Castro do Rio44, mercador abastado45, tendo sido 

39 A sepultura do século XVII tem a seguinte inscrição: Sª DE P . LEITÃO CAVALEIRO FIDALGO DA CAZA DE SMGD FOI CAZADO 

COM MA DE MADECO PPOS MORGADOS D CHAQUEDA F . ANNO DE 1643 . A sepultura do século XIX tem a seguinte inscrição: 

Aqui jaz o rev .mo Padre José Moreira de Mattos Fallecido em 2 de Abril De 1851 Tributo a sua Memoria em 1884 . Medidas e 

informações recolhidas no local .

40 «Aparelho rusticado ou rusticão – aparelho em que a face visível dos blocos é deixada em bruto» (TEIXEIRA, Luís Manuel – 

Dicionário Ilustrado de Belas-Artes . Lisboa: Ed . Presença, 1985, p . 24) .

41 FIELD, D . M . – The World’s Greatest Architecture, Past and Present . s .l .: Barnes & Noble, 2002, p . 127-128; ADAM, Robert – 

Classical Architecture, A Complete Handbook . . s .l .: Penguin Books, 1992, p . 186 . 

42 FIGUEIREDO, Ana Paula Valente – Os conventos franciscanos da Real Província da Conceição . Análise histórica, tipológica, 

artística e iconográfica . Vol . I . Lisboa: Tese de doutoramento em História (Arte, Património e Restauro) apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2009, (texto policopiado), 2008, p . 124, 126 . A autora trata neste estudo 

de 19 conventos franciscanos fundados no norte de Portugal, entre os séculos XIII e XVIII . A primeira pedra do convento 

de Santo António de Serém foi lançada em 16 de Abril de 1635, e a respectiva planta teria sido feita pelo arquitecto régio 

Mateus do Couto .

43 Conforme levantamento sumário que efectuei no local, em Abril de 2022 .

44 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 527 .

45 Luís de Castro do Rio, era irmão de Diogo de Castro do Rio, cavaleiro da Ordem de Cristo e alcaide-mor da Covilhã e do 

Fundão, e que integrou armadas a África e Índia . SILVA, Ana Raquel – O Convento do Espírito Santo (Loures): 250 anos de 

ocupação religiosa . In SILVA, Paulo, coord . – De convento a conventinho, biografia de um espaço . Loures: Câmara Municipal 

de Loures, 2009, p . 24 .
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edificado numa linguagem arquitectónica humilde, integrando colunas “tosca‑
nas”46. Quanto ao seu claustro, é de pequenas dimensões, tendo cerca de 14 x14 
metros, perímetro que inclui as galerias, que têm apenas 1,50 metros de largura. 
As galerias são cobertas por abóbada de canhão e tapizadas por lajes sepulcrais em 
pedra. 

Fig. 10 – Galeria claustral do conventinho de Loures, vendo‑se do lado direito em primeiro plano uma coluna toscana 
seguida de pilar de base quadrangular no ângulo do claustro. A galeria é coberta por abóbada de canhão e o piso revestido 
por lajes de pedra, integrando sepulturas. © Ana Assis Pacheco.

Ao caminharmos em redor do claustro do convento do Espírito Santo, não 
levamos um livro na mão, mas lemos nos painéis de azulejo que revestem todas 
as suas paredes, o grande dinamismo na várzea de Loures. Pintados com vistas 
de paisagens ribeirinhas, os azulejos mostram as actividades que aconteciam nas 
margens do rio Trancão. E mostram, bordejando o rio, uma arquitectura rural 
predominantemente portuguesa, das inúmeras quintas da região, com os seus 
extensos muros. Nas margens do rio, que tudo indica tratar‑se efectivamente 
do Trancão, estão várias pessoas, umas pescando, outras pastoreando, outras 
carregando mercadorias, outras descansando. No rio, vêem‑se pequenas barcas 
levadas à vara.

Quanto à igreja é de nave única, com um vão de cerca de 5,50 metros, 
sendo coberta por abóbada de canhão. O retábulo do altar‑mor é em talha dou‑
rada, fazendo um arco de volta perfeita, ladeado por pares de colunas salomónicas 
e sobrepujado por anjos. A pintura que o integrava ainda existe, mas está exposta 

46 Conforme visita ao local, 04 de Janeiro de 2022 .
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na parte museológica do convento, trata‑se do “Pentecostes”, da autoria de Bento 
Coelho da Silveira, que a teria executado entre 1680 e 169047. 

É no piso superior do actual museu, que podemos observar o antigo coro, 
com o seu cadeiral de 20 assentos48.   

Quanto à cerca49 do pequeno convento do Espírito Santo de Loures, ainda 
possui antigos tanques de rega e talvez de recreio, e inúmeras árvores, que dão alma 
ao lugar.

5. Convento na Verderena, 1591

O convento da Madre de Deus da Verderena, foi edificado em 1591 no Bar‑
reiro, para substituir o convento de Nossa Senhora da Consolação de Palhais, que 
também fora edificado no Barreiro, mas no qual os religiosos sofriam com os ares 
nocivos dos fornos régios que lhes estavam próximos50. 

De pequenas dimensões, o convento da Madre de Deus da Verderena foi 
fundado por iniciativa do provincial da Ordem dos Frades Menores, mas com o 

47 AZEVEDO, Bárbara – A capela do Espírito Santo da Mealhada, referência ao legado patrimonial . In SILVA - De convento a 

conventinho, p . 117-135 . 

48 Conforme visita ao local, 04 de Janeiro de 2022 . A adaptação do antigo convento a museu, foi realizada sob projecto dos 

arquitectos José Cid, Isabel Aires, e do designer Jorge Cid Barreto .

49 Conforme temos vindo a constatar, a antiga cerca, muros, tanques, fontes e caminhos, necessita de obras de conservação, 

sob pena de se arruinar . A última visita que ali fizemos foi em Janeiro de 2022 .

50 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 113-127 .

Fig. 11 – Detalhe de um dos painéis de azulejo que revestem as paredes das galerias claustrais do convento do Espírito 
Santo de Loures. Neste, vemos parte da actividade fluvial ao longo do rio Trancão, outrora navegável. © Ana Assis Pacheco.
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apoio de Dona Francisca de Azambuja, senhora que ficara viúva em 1578 de Álvaro 
Mendes de Vasconcelos, morto na batalha de Alcácer Quibir51. 

«Terá a igreja de largo 26 palmos»

De tipologia muito semelhante à igreja do convento do Espírito Santo de 
Loures, a igreja da Madre de Deus da Verderena é de nave única, e tem um vão 

51 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p .724; PACHECO, Ana Assis – Convento da Madre de Deus da Verderena, Barreiro . 

Lisboa: Edição da Autora, 2021, p . 6 .

Fig. 12 – Planta de coberturas do pequeno convento da Madre de Deus da Verderena. A sul e nascente abre‑se um 
terraço solarengo sobre o claustro. © Ana Assis Pacheco.

Fig. 13 – Piso térreo da igreja da Madre de Deus da Verderena, com a galilé sobre a qual se situa o coro alto. A tipologia 
arquitectónica desta igreja é muito semelhante à da igreja do conventinho de Loures. © Ana Assis Pacheco.
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de cerca de 6 metros52. Dimensão muito próxima dos 26 palmos (26 x 0,22 = 5,72 
metros) determinados em 1698 nos Estatutos dos Arrábidos53. 

A padroeira, Dona Francisca de Azambuja (†1621) morreu no dia 22 de 
Janeiro de 1621, tendo sido sepultada na capela‑mor do convento, onde ainda está a 
sua pedra tumular.

Quanto ao claustro, é humilde e abreviado. Sendo de planta quadrada, com 
cerca de 12 metros de lado, com colunas toscanas e nos ângulos pilares de base qua‑
drangular. As colunas, os pilares e o pavimento são em pedra. Deve‑se destacar que 
todo o pavimento do piso térreo mantém as lajes em pedra originais.

Módulo Arquitetónico

No século XVIII, no ano de 1707 foram feitas obras no convento, custeadas 
pelo Contratador Geral do Tabaco, António de La Concha, que frisou querer cum‑
prir o que os Estatutos dos Arrábidos determinavam54. Uma das partes que então se 
teria construído de novo foi o claustro. 

Em visita feita ao convento, verificamos que o claustro é proporcionado, pois 
é de planta quadrada com cerca de 12 metros de lado, e as galerias claustrais, desig‑
nadas de “corredores” nos Estatutos dos Arrábidos, têm 1,50 metros de largura55. 

Fig. 14 – Galeria claustral do convento da Madre de Deus da Verderena, Barreiro. Com colunata arquitravada, tendo 
sido usadas colunas ‘toscanas’ e nos ângulos, pilares de base quadrangular. Ao centro, o pátio claustral possui belos e 
simples canteiros, com plantas bem tratadas. © Ana Assis Pacheco.

Todo o convento, e não apenas o claustro, parece ter obedecido a um traçado 
regulador, tendo como base um módulo arquitetónico de 7 palmos, portanto cerca 

52 Conforme visita ao local, 5 de Janeiro de 2020 . PACHECO – Convento da Madre de Deus da Verderena, p . 19-20 .

53 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida, p . 77-80 . PACHECO – Convento da Madre de Deus da Verderena, p . 13 .

54 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 726-727; PACHECO – Convento da Madre de Deus da Verderena, p . 19-20 .

55 Conforme levantamento sumário feito em visita ao local, 5 de Janeiro de 2020 .
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1,50 metros, conforme o definido nos Estatutos arrábidos de 169856. Tendo a nave 
da igreja cerca de 6 metros de vão, o claustro, que é de forma quadrada, tem cerca de 
12 metros de lado e as galerias claustrais cerca de 1,50 metros de largura57. 

6. Cela Arrábida 

De acordo com o que se fixou estatutariamente, a cela arrábida deveria ser 
humilde, tendo o religioso que dormir no chão, sobre uma esteira ou uma cortiça. 
O único móvel que podia ter era um banco pequeno. E o único ornamento, era uma 
cruz de madeira tosca58. Sublinhe‑se que um dos membros da corte que fez uso de 
uma cortiça para sua cama, foi o Infante D. Luís (1506‑1555), no convento “arrábido” 
que fundou em Salvaterra de Magos: «huma cortiça, que era a delicada cama em 
que se deitava, como se tivesse professado a mesma pobreza dos Companheiros»59.

Fig. 15 – O que deveria ter uma cela de um franciscano ‘arrábido’: uma esteira ou cortiça no chão a servir de cama, 
um pequeno banco e na parede uma cruz de madeira tosca. © Ana Assis Pacheco.

Sendo a cela, um espaço arquitectónico do convento onde o religioso 
poderia não apenas dormir como fazer o seu recolhimento, e isolar‑se da restante 
comunidade, deve este pequeno espaço ser sempre que possível objecto de 
musealização, mostrando‑se com os seus parcos objectos e mobiliário, pelo menos 
uma das celas. Dando‑se desse modo a conhecer a mais pequena parcela da 
arquitectura religiosa. E assim se valorizando o património conventual60. 

56 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida, cap . XXXX - Dos Edifícios .

57 Conforme levantamento sumário feito em visita ao local, 5 de Janeiro de 2020

58 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida, cap . XXVI – Das cellas & seus ornatos . .

59 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 129 .

60 Sobre celas franciscanas veja-se o capítulo «Cela» em: PACHECO – Construção de um mundo interior, p . 95-114 .
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7. Estatutos dos Arrábidos

Lidos quatro vezes por ano, em comunidade61, os Estatutos da Província da 
Arrábida, foram fixados por uma última vez em 1698, embora tivessem sido escritos 
no século XVI logo ao tempo da criação da Custódia da Arrábida e aprovados pelo 
papa Júlio III, em 1551, por intervenção do Infante D. Luís (1506‑1555)62. Já em 
1607, os Estatutos foram resumidos, sendo então provincial dos arrábidos frei Filipe 
da Purificação. E assim se mantiveram os estatutos até ao ano de 1654, quando o 
provincial frei João de Jesus os fez rever e modificar, cabendo a redação a frei Fran‑
cisco da Cruz. E em 1698 foram publicados63.

Na última fixação dos Estatutos dos Arrábidos, publicada em 1698, escreve‑
ram‑se 66 capítulos para deixar claro o que então era considerado essencial, tanto 
na forma de vida, como na forma arquitetónica dos conventos “arrábidos”. Da prá‑
tica contínua do silêncio à dimensão da cela, do corte de cabelo ao número máximo 
de religiosos por convento, do que poderiam comer e quando. Assim se lembrava 
(estatutariamente) o que era ser franciscano.

Conclusão 

Quando coube a Reynaldo dos Santos analisar a arquitectura portuguesa, o 
historiador notou a existência de um “espírito franciscano” visível no despojamento 
e sobriedade de um claustro. O claustro em questão pertence ao mosteiro da Bata‑
lha, que tinha sido de dominicanos, como o próprio então sublinhou64. A observa‑
ção, feita em 1949, seria mantida mais tarde na sua obra de vulto Oito Séculos de Arte 
Portuguesa65. Estava então lançada a questão.

Wolfgang Braunfels, na sua obra Monasteries of Western Europe, the architecture 
of the orders de 1972, procurou desenvolver a temática da arquitectura das ordens 
religiosas, analisando a arquitectura e pintura dos cistercienses, cartuxos, domini‑
canos e franciscanos. Mas não conseguiu responder ao problema que ele próprio 
colocara no início do capítulo The mendicant orders, o de como era possível criar arte 
para os mendicantes. Wolfgang gastaria de resto mais páginas a tratar da pintura a 
fresco que da arquitectura66. E por fim, sublinhemos que a sua Europa Ocidental 
terminava geograficamente em Espanha.

61 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida, p . 125 .

62 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 171-172 .

63 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 135-140 .

64 SANTOS, Reynaldo dos – L’Art Portugais . Lisboa - Porto: Academia Nacional de Belas Artes, 1949, p . 13 .

65 SANTOS, Reynaldo dos – Oito séculos de Arte Portuguesa, História e Espírito . Vol . II . Lisboa: Empresa Nacional de Publicidade, 

1970, p . 112 .

66 BRAUNFELS, Wolfgang – Monasteries of Western Europe, the architecture of the orders . Chicago: University of Chicago, 1980, 

p . 125-152 .
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Mais tarde, em 1992, José Fernandes Pereira, no contexto do seu estudo 
sobre o palácio e o convento de Mafra, defendeu a existência de uma “tipologia 
conventual arrábida”, enunciando vários aspectos que a caracterizam, como a sim‑
plicidade, pequena escala, uso de modelos eruditos e módulos matemáticos67.  Não 
deixando, no entanto, de sublinhar que, com o convento de Mafra, construído no 
século XVIII para albergar 300 religiosos, os arrábidos tinham sido «subversiva‑
mente obsequiados»68. 

Quanto ao conceito de «humilde e abreviada arquitectura»69, que dá o mote 
ao nosso artigo, foi enunciado em 1728 por frei António da Piedade, ao escrever e 
historiar sobre o pequeno convento de Santa Cruz da Serra de Sintra, no seu Espe‑
lho de penitentes, primeiro tomo da crónica oficial da Província de Santa Maria da 
Arrábida. Então destacando o cronista franciscano, a economia de meios usada na 
construção do convento e o facto de se manter pobre tal como tinha sido fundado. 
Disse então frei António da Piedade:

«neste ainda resplandece a pobreza com que se fundou, assim no tosco das paredes, 
como na vileza da matéria de que he forrado, que he de cortiça mal polida (…) humilde, 
e abreviada arquitectura das suas Officinas»70. 

O tosco das paredes referido por frei António da Piedade, no ermitério de 
Sintra distingue‑se pela utilização de alguns penedos existentes no lugar, fazendo, 
ora de pavimento, ora de tecto, ora de parede, materializa a Estrita Observância. 

O uso de cortiça aplicada tal como a tinham tirado do sobreiro, sem se 
despender tempo em a acabar, espelhava a pobreza. A economia de meios era um 
objectivo. Uma vontade de materializar através da arquitectura, o franciscanismo. 
Os conventos dos arrábidos são de adobe, têm simples telhados de duas águas, celas 
pequenas, uma cortiça como cama. 

Fundados a partir de 1542, cumpriram uma arquitectura despojada, sim‑
ples, clara, económica e ordenada. Cumpriram também os rigores renascentistas 
da proporção, pois os seus arquitectos usaram um pequeno módulo arquitectónico 
de 7 palmos, referido em 1698 nos Estatutos, como base de um traçado regulador, 
ordenando as formas construídas no rigor matemático. E por fim, acomodaram a 
arquitectura na natureza, com a mesma facilidade de quem trata a terra por irmã. 

67 PEREIRA – Arquitectura e escultura de Mafra, p . 51-68 .

68 PEREIRA – Arquitectura e escultura de Mafra, p . 274 . Apesar de se tratar de um tema para nós também muito interessante, 

não cabe neste artigo a análise do convento de Mafra, para o qual é sabido ter começado a ser pensado e programado 

para uma comunidade de apenas 13 religiosos, aumentando-se progressivamente para 40, depois para 80 e por fim para 

os 300 que deram, de facto, a dimensão final ao edifício oferecido por D . João V aos arrábidos . PIMENTEL, António Filipe – 

Arquitectura e poder, o real edifício de Mafra . Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p . 127 .

69 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 239-252; PACHECO – Construção de um mundo interior, p . 231, 493 .

70 PIEDADE – Espelho de penitentes, tomo I, p . 239-244 . 
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ANEXO I – Capítulos dos Estatutos arrábidos relativos à arquitectura dos conventos

«Cap. XXXX.  -  Dos Edifícios.   
1. Morando nós em Casa do Rey Celestial, que por nós se fez pobre em este mundo, 

em pobres, & humildes Casas convem que moremos; pelo que Nosso Seraphico Padre Saõ 
Francisco nos admoesta, & manda, que as Igrejas, & Casas, que para nós se edificarem, em 
nenhuma maneyra se recebaõ, senão forem conformes à pobreza que professamos, o que 
nesta nossa Província se conserve regulando os Edificios pela ordem seguinte. 

2. Nenhuma Casa das que se edificarem seja aceyte senaõ pelos votos da mesa da 
Diffiniçaõ, nem depois de aceyta se lhe de principio, sem haver primeyro que se obrigue 
acaballa pela impossibilidade, que a Provincia tem de poder acodir com as esmolas a 
semelhantes Edificios. Antes de aceyta a ditta Casa irá o Irmão Ministro com alguns 
Diffinidores escolher o sitio, & saber da Comarca, em que se quer edificar, se he, ou será de 
utilidade á Provincia, & bem espiritual dos proximos, sem que perjudique o novo Edificio a 
outro Convento nosso. E mandamos se naõ aceyte Casa que naõ for capaz de sustentar ao 
menos doze Frades, como por Constituiçaõ Apostolica nos he prohibido.

3. A traça para qualquer Convento mandará o Irmaõ Ministro fazer pelo modello da 
Casa da Provincia mais reformada, & ajustada ao nosso modo, a qual se não darà á execuçaõ, 
senaõ depois de vista, & approvada pelos Mestres, & Architectos assim de dentro, como de 
fóra da Provincia, que melhor o entenderem: o que feyto se escolherá pela mesa da Diffiniçaõ 
hum Frade exemplar, que da materia entenda, o qual da traça, qual lhe for entregue, naõ 
mude cousa alguma sem o parecer da mesma mesa sob pena de duas disciplinas.

4. As nossas Casas se edificaraõ sempre naõ muy distantes dos póvos, nem muyto 
junto a elles: seraõ os materiaes das Casas, que edificarmos, os mais pobres, & de menos 
custo, que puder ser; & será a medida de cada huma das Officinas pela ordem seguinte. 
Terà a Igreja de largo vinte, & seis palmos, naõ passará de comprido da porta da Igreja atè a 
parede do Altar mór de outenta palmos, ficando sempre o Coro por alpendre de fóra. Seraõ 
as cadeyras do Coro chans sem alguma curiosidade. Haverá na Igreja sómente tres altares; 
& seraõ os retabolos tambem chãos quanto á marcineria, mas de muy boas pinturas, & com 
o menos ouro que puder ser. Haverá nas nossas Igrejas ao menos dous confessionarios, o 
vaõ dos quaes ficará dentro na clausura, pelo risco, que ha de se ouvirem as confissoens 
dos que estaõ de fóra. Terá o Capitulo quinze palmos, & meyo de largo, & vinte & hum 
de comprido, no qual haverá altar para haver de se celebrar Missa. Terá a Sacristia de largo 
desouto palmos com os cayxoens, & de comprido o mesmo, ou o lanço, em que cahir: será o 
vaõ do claustro proporcionado a seus corredores, os quaes teraõ de largo sete palmos.

5. A altura de todas as casas terreas naõ passará de doze palmos atè os frechaes, 
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: naõ haverá 
nelle pulpito, nem estante para o leytor, mas sómente hum assento bayxo, & humilde, em 
que se lea a liçaõ da mesa. A cozinha terá a largura do refeytorio ficando no mesmo lanço, 
& de comprimento lhe daraõ quinze palmos, fazendo‑se a chaminè, & lavatorio na mesma 
largura; porèm se se fizer fóra, terá a mesma largura do refeytorio, & de comprimento 
quatorze palmos.
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6. A madeyra, que se puzer no Coro, & Sacristia, será mais polida, que a outra, como 
tambem a do Capitulo, mas sem curiosidade. Haverà no dormitorio dezasete atè dezouto 
cellas, cada huma das quaes terá de cõprido dez palmos folgados, & de largo atè nove; as 
portas teraõ de largo dous palmos, & meyo. O corredor do dormitorio terá de largo cinco 
atè seis palmos, & a mesma largura terá a escada, se a tiver.

7. Haverá em cada hum dos nossos Conventos duas casas lançadas fóra da quadra 
do dormitorio, huma para livraria, outra para hospedaria: teraõ as taes casas vinte palmos 
de comprido, será a largura a da quadra, para que fiquem mais perfeytas. E em todos os 
Conventos, que de novo se edificarem, se cerrará logo a cerca, o mais depressa, que puder 
ser, pela proibiçaõ, que ha de entrarem nella mulheres.

8. Se o Irmaõ Ministro em as casas feytas, ou por fazer mandar, ou consentir, que 
esta traça exceda, ou a naõ guardar, ou der licença para que algum Convento, que de novo se 
edificar, se faça alguma obra de novo fóra das referidas sem o parecer da mesa da Diffiniçaõ 
seja privado de voz activa, & passiva por dous annos em o Capitulo Provincial, & fique ao 
juizo do Diffinitorio desfazer, ou naõ a obra que tiver feyto, para que assim condigaõ sempre 
os Edificios com o estado pobre, que professamos.

9. Todo o Prelado Conventual, que nas casas já feytas desfizer alguma obra, ou a 
fizer de novo sendo custosa sem licença do Irmaõ Ministro, seja suspenso de seu officio ao 
parecer da mesa da Diffinição: a qual ley se não entenderà em consertar o que disso tiver 
necessidade, porque isso poderaõ os Prelados mandar fazer, ainda que lhes seja necessario 
valer‑se de alguma esmola pecuniaria, o que entaõ faraõ com o parecer dos Discretos do 
Convento, não se podendo com facilidade haver a licença do Irmão Ministro, por estar 
ausente.

10. Fazendo os Padroeyros Casas junto aos seus Cõventos, não teraõ tribuna, nem 
porta para dentro da Igreja, nem janellas para a cerca; nem o Irmão Ministro, & mais Padres 
da mesa da Diffinição sob pena de excomunhão latae sententiae poderaõ dar licença para 
alguma das sobredittas cousas, o que fazendo encorrerão, alèm da pena espiritual, em 
privaçaõ de voz activa, & passiva por seis annos, nem Prelado algum da Ordem, ou fóra della 
sem expressa licença de Sua Santidade poderà hir contra esta ordenação»71. 

«Cap. XXVI – Das cellas & seus ornatos.
A Cama de que usarão os Religiosos desta nossa Província será huma esteyra, ou 

cortiça em o chão com huma manta, o q não puder escusar, & outra com que se cubra. 
A cabeceyra será huma almofada de burel chea de palha, & os que por mais mortificação 
quizerem ter pedra ou pao, o poderão fazer com a bênção do Senhor. E ninguém poderá 
ter a cabeceyra de lãa, salvo algum velho, ou necessitado, a quem o Irmão Ministro por 
sua velhice, & enfermidade o permitir. E mandamos, que a nenhum frade se consinta cama 
levantada do chão em estrado, ou barra, nem colchão, ou enxergão, nem Prelado algum 
poderá dispensar neste costume da Província.

Estarão as cellas tão pouco ornadas de alfayas, como Nosso Padre São Francisco 
encomenda. Não terão por ornato mais que huma Cruz de pau tosca, huma imagem de 

71 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrabida, 1698, p . 77-80 .
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papel, a quem cada hum mais devoção tiver, & a ninguém se permita na cella quadros, ou 
retabolos, nem assentos de cadeyras, mais que hum banco pequeno, em que se assentem, 
como sempre se costumou na Província. E ninguém terá na cella escabello fechado, nem 
canastra com fechadura, ou sem ella; mas poderão ter hum livro da Regra, hum Breviario, 
humas disciplinas, humas contas chans, alfayas que bastão para passar huma breve, & 
penitente vida. 

Visitará o Irmão Guardião as cellas de seus súbditos huma vez na semana em 
companhia dos Discretos, se lhe parecer; o que não poderão fazer os Presidentes em 
ausência dos Guardiães. E mandamos, que achando nellas alguma cousa fora do apontado, & 
permittido nestas Ordenaçoens, lho tire, & castigue gravemente, como transgressores dellas. 
A nenhum Frade se consinta ter na cella cousa comestiva, ainda que seja pouca quantidade. 
E o Irmão Ministro será obrigado nas visitas visitar também as cellas pessoalmente, as 
quaes não achando, como temos ordenado, castigue gravemente aos súbditos pela culpa, & 
aos Prelados pelo pouco zelo, que tem dos santos costumes da Provincia.

Não haverá em cella alguma chave, nem outro qualquer género de fechadura, salvo 
na livraria, & todo o Prelado, que a tiver, ou consentir, encorrá em suspensão de seu officio 
por seis mezes. Nenhum Frade por santa Obediencia entre na cella de outro, estando ambos 
dentro, nem sob a mesma pena espiritual entre alguma cella sem licença do mesmo dono 
della. Ou do Prelado do Convento; mas só poderão estar dentro nas cellas com os Padres da 
Provincia, Custodio, & Diffinidores actuaes, visto não terem companheyros, que os sirvão, & 
na dos Prelados, & os Discipulos nas cellas de seus Mestres. Serão também isentos desta ley 
os que por algum achaque estiverem actualmente em cama. Nenhum Presidente, estando o 
Guardião fora do Convento, sob a mesma pena referida (salvo em algum caso necessário, de 
que lhe darão conta, quando vier para casa) poderá entrar na cella do Guardião, & quando 
entrar seja em companhia dos Discretos»72.

ANEXO II – Tábua cronológica dos conventos arrábidos referidos neste estudo

Conventos Padroeiros Dimensão da 
comunidade

1542 ARR ÁBIDA – fundação do convento 
de Santa Maria da Arrábida, na serra da 
Arrábida.

D. João de Lencastre, 
Duque de Aveiro.

25 religiosos no 
século XVIII. 

1542 PALHAIS – fundação convento de 
Nossa Senhora da Consolação, ou dos 
Prazeres, em Palhais, Barreiro.

D. Francisco da Gama, 
filho de Vasco da Gama.

9 religiosos.  

1542 SALVATERRA – fundação do 
convento de Nossa Senhora Piedade, 
entre Salvaterra de Magos e Benavente.

Infante D. Luís, irmão de 
D. João III.

9 religiosos, mais 
tarde passa a 12.

72 Estatutos da Província de Santa Maria da Arrábida, 1698, p . 52-54 . 
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1559 ALGÉS – fundação do convento de São 
José, Ribamar, Algés.

D. Francisco de Gusmão e 
sua mulher Dona Joana de 
Blasbel (aia da infanta D. 
Maria.) 

1560 SERRA DE SINTRA – fundação 
do convento de Santa Cruz, na serra de 
Sintra.

D. Álvaro de Castro, 
embaixador em Roma, e 
Capitão Mór do Mar da 
Índia, filho de D. João de 
Castro.

9 religiosos.

1566 ÉVORA DE ALCOBAÇA – fundação 
do convento de Santa Maria Madalena, 
em Évora de Alcobaça.

Cardeal D. Henrique. 10 religiosos.

1572 BARRO, (Torres Vedras) – fundação do 
convento de Nossa Senhora dos Anjos.

Infanta Dona Maria.

1573 LOURES ‑ fundação do convento do 
Espírito Santo, Loures.

D. Luis de Castro do Rio. 20 religiosos.

1591 BARREIRO ‑ fundação do convento da 
Madre de Deus da Verderena, Barreiro.

Dona Francisca de 
Azambuja, viúva de militar 
morto em Alcácer Quibir.

1663 LONDRES - Dona Catarina, Rainha de 
Inglaterra.

1717 MAFRA – fundação do convento de 
Nossa Senhora e Santo António, Mafra.

D. João V. 300 religiosos.

ANEXO III – Dimensões de celas “arrábidas” (serra da Arrábida, serra de Sintra e Mafra)

CELAS

1542, ARR ÁBIDA,
convento de Nossa Senhora da Arrábida

2,00 x 2,50 m = 5 m2
Conforme levantamento que realizei.

1560, SERRA DE SINTRA, convento 
de Santa Cruz

1,40 x 1,65 m =2,31 m2 
Conforme levantamento que realizei.

1698, Estatutos dos Arrábidos 1,98 x 2,20m = 4,35 m2
(9x10 palmos)

1717, MAFRA, 
convento de Nossa Senhora e Santo 
António

3,96 x 4,40 m = 17,42m2
(18 x 20 palmos)

Fonte: PRADO, frei João de São José do, Monumento 
Sacro da fabrica…Mafra…, 1751, p.128.
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ANEXO IV – Tábua de arquitetos e outros autores de obras de construção dos “arrábidos”

Conventos Arquitetos e outros autores Referências 
bibliográficas

PALHAIS, 
(Barreiro)
convento de 
Nossa Senhora 
dos Prazeres  
(1542)

São Pedro de Alcântara (1499-1562), natural 
de Alcántara (Cáceres), professou em 1516. Mais 
tarde, depois de ter sido ministro da Província de 
San Gabriel, o franciscano ‘descalzo’ esteve em 
Portugal e no ano de 1542 desenhou o convento de 
Nossa Senhora de Palhais, no Barreiro. O convento, 
um dos primeiros dos franciscanos ‘arrábidos’, 
já não existe e o padroeiro era um dos filhos do 
navegador Vasco da Gama, D. Francisco da Gama. 
Durante o ano de 1550, São Pedro de Alcântara, 
esteve novamente em Portugal, tendo nesse ano 
sido confessor do Infante D. Luís e da Infanta Dona 
Maria. Em 1559 inicia a construção do convento 
de la Puríssima Concepción de El Palancar, em 
Pedroso de Acim, Cáceres. Morreu no dia 18 de 
Outubro de 1562, tendo sido sepultado na ermida 
de San Andrés del Monte, em Arenas de San Pedro 
(Ávila). Foi beatificado em 1622 e canonizado em 
1669.

PIEDADE – Espelho 
de Penitentes, tomo I, p. 
113‑127.

LOPES – Influência de 
S. Pedro de Alcântara, p. 
227‑241.
 
ÁMEZ PRIETO, 
Hipólito – El Palancar 
de la descalcez franciscana. 
Madrid: Ediciones 
Guadalupe, 1995, p. 
15‑18.

ÁMEZ PRIETO, 
Hipólito – La Província 
de San Gabriel de la 
Descalcez franciscana 
extremeña. Madrid: 
Ediciones Guadalupe, 
1999, p. 71‑77, 405‑426.

SERRA DE 
SINTRA
convento da 
Santa Cruz 
(1560)

Frei Pedro de Antoria (†1563), natural de Jaen, 
professou na Província da Conceição (espanhola), 
foi sacerdote e confessor no convento del Abrojo. 
Veio para Portugal, tendo vivido no ermitério 
da Arrábida, convento de S. José de Ribamar e 
no convento da serra de Sintra. Foi por ordem 
do custódio da Arrábida, frei Pedro de Antória 
delineou em 1560 o convento de Santa Cruz, na 
serra de Sintra, de que seria padroeiro D. Álvaro de 
Castro, filho do vice‑rei da Índia. Morreu no dia 11 
de Janeiro de 1563, na enfermaria do Hospital Real 
de Todos os Santos, sendo sepultado no convento 
de São Francisco, de Lisboa. 

PIEDADE – Espelho 
de Penitentes, tomo I, p. 
421‑428.

PACHECO, Ana Assis – 
Sine Proprio, arquitectura 
franciscana de Portugal. 
Lisboa: Edição da 
Autora, 2019, p. 154.
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SERRA DA 
ARR ÁBIDA
ermida do Bom 
Jesus (c.1654), 
convento de 
Nossa Senhora 
da Arrábida.

Frei Afonso da Piedade (séc.XVII), religioso 
da Ordem Terceira, delineou no século XVII, por 
volta de 1654, a ermida do Bom Jesus, mandada 
edificar na Arrábida, por D. António de Lencastre. 
Frei Afonso da Piedade acabaria por ficar a viver no 
ermitério da Arrábida por mais de 40 anos, numa 
das quatro casas feitas em redor da ermida do Bom 
Jesus.

PIEDADE – Espelho 
de Penitentes, tomo I, p. 
101‑102.

VITERBO – Dicionário 
Histórico e Documental 
dos Arquitectos, vol. II, 
p. 264.

CASCAIS 
hospício 
franciscano de 
Cascais, tinha 
uma ermida 
dedicada a 
Nossa Senhora 
de Porto Seguro.  
(1691)

Arquitecto Pascoal Dias (séc.XVII) o 
convento da Santa Cruz da serra de Sintra situa‑se 
numa encosta voltada a norte, num lugar húmido. 
O cronista frei António da Piedade, conta que 
quando os religiosos se levantavam à meia‑noite, 
para rezar a Matinas, os seus cobertores estavam 
encharcados, e que, embora o convento fosse sadio, 
de vez em quando alguns religiosos ficavam doentes 
tendo que ir a Lisboa para o Hospital Real, onde 
os franciscanos tinham uma enfermaria. Mas a 
situação mudou, quando em 1691 o arquitecto 
Pascoal Dias lhes projectou e ofereceu, um hospício 
que lhes ficava mais perto, em Cascais.
O hospício franciscano de Cascais tinha quatro 
casas e uma ermida dedicada a Nossa Senhora de 
Porto Seguro. Foi mandado fazer por Pascoal Dias e 
pela sua mulher Maria da Costa.

PIEDADE – Espelho 
de Penitentes, tomo I, p. 
239‑252.

Quem refere uma data 
para a edificação do 
hospício é Viterbo. 
VITERBO – Dicionário 
Histórico e Documental 
dos Arquitectos, vol. I, p. 
284.

PACHECO – Sine 
Proprio, p. 150.

SERRA DA 
ARR ÁBIDA
convento de 
Nossa Senhora 
da Arrábida. 
(obras de 
restauro, séc. 
XIX)

José Luiz Cinatti (1808-1879), nome pelo qual 
era conhecido o italiano Giuseppe Luigi Cinatti, 
natural de Siena, autor de obras de restauro no 
convento da Arrábida.
Cinatti veio para Portugal depois de 1836, tendo 
sido cenógrafo no São Carlos. Como arquitecto fez 
intervenções nos teatros D. Maria e São Carlos, no 
Real Palácio das Necessidades e no mosteiro dos 
Jerónimos. De sua autoria são diversos palacetes 
construídos em Lisboa, Algés, Paço de Arcos e 
Sintra.
Fez também restauros no que sobrava do palácio de 
D. Manuel, em Évora e no templo de Diana.
Quanto ao convento da Arrábida, foi em 1863 
comprado pela 3ª Duquesa de Palmela, Dona Maria 
Luísa, que em 1876 lhe fez obras de reparação. Julgo 
que teria sido nessa altura que Cinatti interveio 
no convento, deslocando‑se inúmeras vezes pelos 
pinhais que então havia na serra da Arrábida, para 
acompanhar as obras do convento, propriedade dos 
Palmelas. 
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