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RESUMO 

 
PALAVRAS-CHAVE: convento, clarissas, arqueologia da arquitectura, evolução 

construtiva, Angra do Heroísmo  

 
Este trabalho centra-se no estudo do convento de São Gonçalo que foi o primeiro 

convento de clarissas edificado na ilha Terceira (Açores). A sua implementação ocorreu 

na cidade de Angra do Heroísmo por volta de 1545, e estruturou-se em torno de um 

único claustro de traçado manuelino, que sofreu sucessivas remodelações e ampliações 

ao longo dos séculos. Estas mudanças e evolução do edificado foram marcadas pela 

passagem de uma enorme quantidade de mulheres que desenvolveram as suas 

actividades quotidianas dentro de um espaço conventual, cujo testemunho foi detectado 

pelo registo arqueológico. Os dados recolhidos durante uma intervenção de diagnóstico 

e acompanhamento arqueológico, coadjuvada pela pesquisa histórica, conduziram a este 

estudo que pretende ser um contributo para a interpretação desta realidade insular. Foi 

assim possível aceder a um palimpsesto histórico de cinco séculos de construção, 

destruição e adaptação de espaços que visaram responder às necessidades do quotidiano 

de uma comunidade religiosa com características muito particulares. O grande resultado 

desta investigação foi perceber as diferentes fases de ocupação deste espaço e identificar 

a grande transformação aí ocorrida a partir dos finais do séc. XVII. A expressiva 

expansão que a ordem adquiriu neste contexto insular motivou grandes obras e 

melhoramentos que, apesar de terem ficado esquecidos no registo literário, acabaram 

por ser conhecidos através da arqueologia.  

 
 

ABSTRACT 
 

KEY-WORDS: convent, clarissas, architectural, archeology, Angra do Heroísmo 
 
This dissertation is focused on São Gonçalo Convent, which was the first convent of 

Clarissa’s order in Terceira Island, Azores, Portugal. It was set up in Angra do 



 

Heroísmo town around 1545, and designed within Manuelism style. During the 

centuries this convent was rebuild and enlarged to fulfill needs of several women daily 

life and this time’s circumstances were present in the archaeological records. Collected 

data and its interpretation allowed the understanding of how this specific religious order 

adapted along five centuries through the construction, destruction and adaptation of 

spaces. The achievement of this research was to understand these changes and identify 

the relevant alterations occurred at the end of the 17th century, in the context of this 

political and economic framework that leaded to the privileged that this order received 

within the arquipelago’s social system, which has been long forgotten in the historical 

record and reveled by the archaeological interpretation. 

 



 

 

1. Introdução ................................................................................................................. 1 

2. A intervenção arqueológica ...................................................................................... 5 

2.1. Enquadramento .................................................................................................. 5 

2.1.1. Sala 1 .......................................................................................................... 7 

2.1.2. Salas 2 e 5 ................................................................................................. 13 

2.1.3. Sala 3 ........................................................................................................ 22 

2.1.4. Sala 4 ........................................................................................................ 24 

2.1.5. Sala 6 ........................................................................................................ 27 

2.1.6. Sala 7 ........................................................................................................ 32 

2.1.7. Sala 8 ........................................................................................................ 35 

2.1.8. Sala 9 ........................................................................................................ 37 

2.1.9. Sala 10 ...................................................................................................... 38 

2.1.10. Sala 11 ................................................................................................... 41 

2.1.11. Sala 12 ................................................................................................... 42 

2.1.12. Sala 13 ................................................................................................... 44 

2.1.13. Sala 14 ................................................................................................... 47 

2.1.14. Sala 15 ................................................................................................... 51 

2.1.15. Sala 16 ................................................................................................... 54 

2.1.16. Sala 19 ................................................................................................... 57 

2.1.17. Sala 20 ................................................................................................... 60 

2.1.18. Sala 25 ................................................................................................... 61 

2.1.19. Sala 27 ................................................................................................... 62 

2.1.20. Sala 28 ................................................................................................... 65 

2.1.21. Sala 31 ................................................................................................... 67 

2.1.22. Sala 32 ................................................................................................... 68 

2.1.23. Sala 34 ................................................................................................... 70 

2.1.24. Jardim .................................................................................................... 70 

2.1.25. Claustro ................................................................................................. 73 

3. A evolução da estrutura religiosa ........................................................................... 79 

3.1. A fundação em meados do século XVI............................................................ 82 

3.2. Da segunda metade do século XVI ao século XVII ...................................... 101 

3.3. A reformulação do complexo conventual no século XVIII ........................... 106 

3.4. Da extinção do convento à actualidade .......................................................... 116 

4. Conclusão ............................................................................................................. 124 

5. Bibliografia ........................................................................................................... 126 

6. Anexos .................................................................................................................. 134 

6.1. Anexo I – Documentação Histórica ............................................................... 134 

6.2. Anexo II – Documentação Escrita ................................................................. 136 

6.3. Anexo III – Documentação Fotográfica ........................................................ 137 

6.4. Anexo IV – Dados Históricos ........................................................................ 138 

6.5. Anexo V – Levantamento Arquitectónico ..................................................... 141 

6.6. Anexo VI – Documentação Gráfica ............................................................... 145 



1 
 

 

1. Introdução 

O arquipélago dos Açores situa-se no Atlântico Norte, entre a latitude (Norte) 36º e 

43º e a longitude 25º e 31º (Oeste) no seio da zona temperada (Ferreira, 2008: 21). É 

constituído por um conjunto de nove ilhas de origem vulcânica dispostas em três 

grupos. A cidade de Angra do Heroísmo, onde se implanta o objecto de estudo localiza-

se na ilha Terceira (400 km2) no grupo central. 

 

Figura 1 – Mapa dos Açores (Sistema Regional de Informação Territorial, Governo dos Açores) 

 

Actualmente aceita-se como oficial a data de 1427 para a descoberta das ilhas do 

grupo oriental e central, a primeira delas, Santa Maria, por Frei Gonçalo Velho Cabral, 

autor da primeira viagem portuguesa para o povoamento dos Açores no início da década 

de 30 do século XV (Carita, 2008: 52). A ocupação humana dos Açores durante a 

primeira metade do século XV ocorreu em diferentes momentos, num ritmo 

relativamente elevado, de ilha para ilha.  

A mais antiga alusão ao povoamento dos Açores está inserta numa carta régia de 

2 de Julho de 1439. O documento cede ao infante D. Henrique o encargo de colonização 

do arquipélago, com o lançamento de gado, o que constitui um importante estímulo da 

ocupação humana (Meneses, 2008: 63). As cartas de 1439 e 1449 referem sempre o 

povoamento de sete ilhas, excluindo as Flores e Corvo, só descobertos anos mais tarde. 
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Foram vários os incentivos que os monarcas cederam aos povoadores das ilhas, como 

por exemplo as isenções fiscais.  

 Pela sua localização em pleno Oceano Atlântico, o arquipélago, e em particular a 

cidade de Angra do Heroísmo, converteu-se durante os séculos XVI e XVII, num 

importante ponto de escala das carreiras que atravessavam o Atlântico (Matos, 2008: 

199-200). Angra do Heroísmo foi elevada a cidade a 22 de Agosto de 1533 e um ano 

mais tarde, recebeu a bula Aequum reputamus, fundando a diocese de Angra do 

Heroísmo. Estes factores demonstram a importância desta cidade do ponto de vista 

régio (Costa, 2008: 175).  

 Durante o processo de colonização portuguesa do espaço insular, uma das 

principais acções da Coroa foi a edificação de edifícios religiosos – ermidas e igrejas. 

Porém, registou-se também a participação de outros intervenientes neste processo, como 

o Infante D. Henrique, os devotos e as cidades (Costa, 2008: 184-185). Entre 1450 e 

1642 deu-se a fase de implantação da Igreja nos Açores, por iniciativa da monarquia 

portuguesa, pela conjugação de “três fatores: instalação das estruturas 

organizacionais; regulamentação dos poderes e respetivas competências; definição das 

orientações e dos comportamentos religiosos” (Costa, 2008: 172). Porém, não só 

igrejas e ermidas foram erguidas nesta época; também os conventos começaram a 

surgir, o primeiro em 1446, pelos Franciscanos na ilha de Santa Maria (Costa, 2008: 

186). Assim, ao longo do século XVI, esta congregação religiosa instalou-se nas ilhas 

mais povoadas, construindo sete conventos: três em São Miguel, dois na Terceira, um 

em Santa Maria e um no Faial (Costa, 2008: 186). Da mesma forma, no decorrer desta 

época, implantam-se, os mosteiros femininos nos principais centros populacionais, 

todos eles da Ordem de Santa Clara. Registam-se cinco na Terceira, incluindo o de São 

Gonçalo, quatro em São Miguel e um no Faial (Silva, 2008: I, 58).   

Esta expansão construtiva religiosa justifica-se como uma “estratégia familiar 

de concentração de bens em escassos descendentes, bem como o arreigamento do ideal 

do celibato na sociedade açoriana, que se pretende secundado pelo afastamento 

geográfico destas instituições” (Costa, 2008: 187).  

 Frei Agostinho de Montalverne indica que nos finais do século XVII já existia 

nos Açores 176 frades e 816 clarissas, números que devem ainda assim ser analisados 

com algum cuidado (Montalverde, 1984-1994 apud Costa, 2008: 188). A diferença 

observada entre o número de religiosos e de religiosas pode ser justificado com a 

necessidade das classes altas enclausuraram as filhas, estratégia que é seguida nas várias 
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cidades onde se implantaram. São as elites (capitães, cidadãos, cavaleiros, fidalgos…) 

que na maioria dos casos financiam a construção dos espaços conventuais para 

receberem os seus familiares (Costa, 2008: 188). Deste facto é exemplo o Convento de 

São Gonçalo. 

O convento de São Gonçalo é um importante monumento na história açoriana, 

como primeiro convento de clarissas a ser fundado na ilha Terceira, mais concretamente 

na cidade de Angra do Heroísmo. Foi fundado na década de 40 do século XVI, por 

iniciativa de Brás Pires do Canto. O estudo e compreensão da sua história tem um 

importante papel para a história religiosa dos Açores. As transformações de destruição e 

reconstrução sofridas pelo monumento ficaram registadas nas paredes e no subsolo, 

tendo uma parte desta informação sido revelada pela intervenção arqueológica1. A 

intervenção arqueológica no Convento de São Gonçalo esteve a cargo da empresa Era 

Arqueologia S.A., com a direcção das arqueológas Marina Pinto, Ângela Ferreira e o 

antropólogo Ricardo Godinho. Esta decorreu em três fases entre Fevereiro de 2007 e 

Setembro de 2008. Os trabalhos de picagem de rebocos e aberturas de valas no subsolo, 

revelaram novas realidades arqueológicas que contam a história da evolução estrutural 

do Convento de São Gonçalo. O que inicialmente começou por ser um convento de um 

claustro em redor do qual se desenvolviam os dormitórios, refeitório e consequentes 

espaços religiosos sofreu a partir da segunda metade do século XVII, uma expansão e 

modificação construtiva que transformou as paredes do convento em verdadeiros 

palimpsestos de histórias de destruição e construção. Registam-se diferentes técnicas 

construtivas, que por vezes reaproveitam antigos elementos arquitectónicos. Na 

picagem de paredes foram postos a descoberto vãos de janelas e portas, pias, nichos e 

oratórios que demonstram diferentes funcionalidades dos espaços.  

 O Estado Português pelo decreto nº 25 de 17 de Maio de 1832 extinguiu as 

ordens religiosas, sendo o Convento de São Gonçalo o último a encerrar a 20 de Junho 

de 1885, com a morte da última clarissa (Merelim, 1974: 139). Assim, o amplo espaço 

do convento foi cedido à Associação Educadora do Sexo Feminino, fundado uma escola 

de instrução primária (Merelim, 1974: 153). Anos mais tarde, em 9 de Julho de 1914 

esta associação passa a denominar-se de Recolhimento de São Gonçalo, para abrigar 

menores e adultos do sexo feminino. A 1 de Outubro de 1958 foi fundado no 

Recolhimento, o Jardim-Escola Jesus Infante pela Reveranda Irmã Ana Maria de Jesus 

                                                 
1 Ver mapa de implantação das estruturas de subsolo identificadas no anexo IV, figura 3 
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Infante (Merelim, 1974: 148) instituição que se mantém em funcionamento ainda na 

actualidade.  

 

A presente dissertação tem como objectivo a reavaliação dos dados 

arqueológicos recolhidos no âmbito da intervenção arqueológica de emergência no 

antigo Convento de São Gonçalo de Angra do Heroísmo. Pretende-se de forma mais 

concreta efectuar a relação entre as estruturas identificadas no subsolo e os elementos 

arquitectónicos detectadas paredes. Pretende-se assim, cruzar a estratigrafia de subsolo 

com a que se observou aquando da picagem de partes do remanescente arquitectónico a 

fim de compreender a evolução estrutural do complexo religioso. 

 O início da obra sem acompanhamento arqueológico teve consequências nas 

interpretações e atribuição de cronologias às estruturas de subsolo, assim como das 

paredes e dos elementos nelas entaipados. Para além disto, o cariz do trabalho de 

acompanhamento arqueológico e a qualidade dos registos comprometeram também a 

boa qualidade da tua interpretação, identificando-se lacunas no registo arqueológico que 

dificultaram e atrasaram todo o processo de compilação e interpretação dos dados, 

situação externa ao meu domínio.  

Relativamente ao espólio, o significativo conjunto de perto de cinco mil 

fragmentos que por restrição de tempo e distância geográfica2 não foi estudado, 

objectivo que se pretendem realizar após a conclusão da presente tese.  

 Relativamente à metodologia seguida na realização do trabalho, procedeu-se 

numa primeira fase à compilação de todos os dados arqueológicos resultantes da 

intervenção arqueológica – desenhos de estruturas de subsolo e paredes, registo 

fotográfico, descrição de contextos, fichas de acompanhamento, relatórios preliminares, 

relatório final e espólio. Recorrendo ao geo-posicionamento dos desenhos das estruturas 

registadas, foi possível observar a localização e orientação das diferentes realidades 

construtivas. Esta análise permitiu perceber os episódios de construção, reconstrução e 

destruição. De modo a sintetizar e relacionar a informação das realidades arqueológicas 

identificadas – paredes, estruturas de subsolo e espólio – elaborou-se uma tabela 

colocada em anexo. A partir deste ponto, realizou-se a comparação com a 

documentação histórica, gráfica e escrita, de forma a confrontá-la com episódios de 

diferentes naturezas, como por exemplos as guerras, os terramotos ou a simples 

                                                 
2 Em depósito no Museu Regional de Angra do Heroísmo  
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necessidade de transformar o espaço conventual para dar resposta às necessidades do 

quotidiano. 

2. A intervenção arqueológica 

2.1. Enquadramento 

 
O conjunto patrimonial do Convento e Igreja de São Gonçalo está classificado 

como Imóvel de Interesse Público, pelo Decreto nº 516/71, de 22 de Novembro3. O 

projecto arqueológico do Recolhimento e Convento de São Gonçalo foi importantíssimo 

no âmbito da arqueologia terrestre nos Açores, pois foi o primeiro trabalho a ser 

tutelado pela Direcção Regional da Cultura (DRaC) e onde foram empregues pela 

primeira vez as metodologias arqueológicas na ilha Terceira. Neste contexto os 

trabalhos arqueológicos estiveram a cargo da empresa Era Arqueologia S.A., como 

referido. 

O Convento ou Retiro de São Gonçalo localiza-se na freguesia da Sé, concelho 

de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira do arquipélago dos Açores. Durante o século 

XVI, altura em que foi construído o convento implantou-se “com larga vista para as 

hortas, baia do Fanal, bairro de S. Pedro, e vasto mar do Oeste” (Cordeiro, 1981: 65). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 2 – Localização do Convento na planta da cidade4 

                                                 
3 Decreto nº 516/71, de 22 de Novembro 
4 Carta Militar de Portugal, nº 62, 1:25000 
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A primeira fase dos trabalhos arqueológicos realizou-se no âmbito da 

minimização de impacte patrimonial, sendo realizado o registo e análise dos vestígios 

arquitectónicos identificados durante as obras, não acompanhadas arqueologicamente, 

nas salas adjacentes às alas Norte e Este do Claustro – sala 3, 4, 6, 7 e 28. Em paralelo, 

iniciou-se o acompanhamento arqueológico da abertura de valas e roços, remoção de 

chão e picagem de paredes, acções que se desenvolveram em diversas áreas do 

convento. Durante o acompanhamento de remoção de terras das valas foram 

identificados restos osteológicos humanos nas salas 2 e 5. Deste modo, e procedendo 

dentro dos princípios legais, iniciou-se a segunda fase, com a escavação antropológica 

nas respectivas salas. Na última fase dos trabalhos o acompanhamento arqueológico 

incidiu na área exterior a Sudeste da antiga igreja, no claustro e ala Oeste do claustro. 

Na zona exterior foram identificadas duas novas realidades – uma fiada de grandes lajes 

de tufo e dois grandes elementos arquitectónicos reaproveitados, relacionados com a 

fase da fundação do convento.  

Os trabalhos arqueológicos em estudo dizem respeito às salas do piso 0 (fig. 3) 

onde se obtiveram os dados mais relevantes, nomeadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 14, 16, 19, 20, 27, 31 e 34 no piso 0 e a 25 no piso 1. No caso das salas 2 e 5, 

onde foi identificada uma necrópole, optou-se por uma análise conjunta dos dados 

antropológicos, estruturais e espólio. Nas salas 13, 15, 29 e 30 não foram efectuados 

trabalhos de remoção de terras do subsolo, porém houve picagem de paredes, com a 

identificação de novos elementos arquitectónicos, os quais são também alvo de análise e 

interpretação. Todas as salas referidas anteriormente constituem parte da análise e 

interpretação que se apresenta seguidamente. 
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Figura 3 – Planta do piso 0, com a indicação das salas intervencionadas (adaptado do levantamento 

arquitectónico do arquitecto Miguel Cunha) 

 

2.1.1. Sala 1 

 

A sala número 1 localiza-se no canto sudoeste do monumento, entre a sala 2, a 

Este, e a sala 8, a Norte, com uma área aproximada de 130 m2. 

Na análise parietal é possível perceber que as quatro paredes da sala são 

construídas em alvenaria de pedra, mais concretamente em tufo vulcânico, ligadas por 

um sedimento de cor castanho, com características areno-argilosas. 
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No início das obras existia na parede Norte uma larga porta com moldura em 

cantaria, disposta na vertical e com o topo com uma trave de madeira em posição 

horizontal. Esta porta tinha um degrau que dava acesso à sala 8 (fig. 4); na parede Sul 

havia uma janela virada para o jardim exterior, de forma rectangular formado um vão 

em caixa deixando antever uma larga parede (fig. 5); na parede Este observam-se duas 

pequenas janelas em cantaria e uma porta, a qual dava acesso à sala 2. Estas duas 

janelas tinham molduras em madeira o que indicava a utilização de janelas que abriam a 

partir do interior da sala. Por último, na parede Oeste existia também uma janela, com 

um vão de forma rectangular com a moldura ao nível da parede, virada para a Rua 

Gonçalo Velho Cabral. 

As paredes Norte e Este estão travadas em cunhal, o que demonstra a sua 

contemporaneidade.  

 

Figura 4 – Parede Norte 

 
Na parede Este, a realidade mais recente registada foi a colocação do tecto da 

sala, correspondente ao piso da sala do 1º andar. Assim, denota-se a colocação de uma 

argamassa diferente de coloração castanha acinzentada, utilizando pedras de tufo 



9 
 

vulcânico e material de construção contemporâneos. Após a picagem do reboco, foi na 

parede Este que se registou uma maior complexidade estratigráfica. Observou-se um 

fragmento de vão de porta, conservando ainda quatro grandes pedras de cantaria de 

basalto, junto da actual porta, que a cortou. As janelas mais pequenas foram colocadas a 

posteriori da porta de entrada, observou-se os recortes feitos pelas valas na parede de 

alvenaria para as suas construções. A janela localizada no canto Nordeste destruiu o vão 

de porta em cantaria, provavelmente a estrutura mais antiga, que seria o antigo acesso 

da sala. As novas janelas são colocadas em simetria com a nova porta com um aparelho 

construtivo em alvenaria de tufo vulcânico de formas irregulares e de pequenas 

dimensões, ligadas por uma argamassa de cor cinzenta com inclusões negras. 

 

Figura 5 – Parede Sul 

 

Sob o actual piso de circulação de ladrilhos foram identificados depósitos de 

entulho que podem ser interpretados como uma acção para elevação e nivelamento da 

sala. Estes depósitos encostavam aos alicerces das paredes do actual edifício, sendo-lhes 

deste modo posteriores. A intervenção de subsolo identificou as valas de fundação das 

actuais paredes, abertas no tufo vulcânico (fig. 6).  
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Figura 6 – Vala de fundação [120] da parede Oeste 

 

No início dos trabalhos arqueológicos no subsolo, na abertura das valas junto à 

parede Oeste, foi recolhido um Cristo em barro cru (fig. 7) num estrato de entulho 

superficial [108], fragmentado em dezasseis pedaços. No mesmo depósito [108], foi 

também identificado um fóssil de folha de árvore no tufo vulcânico.  

   

Figura 7 – Fotografia e desenho da reconstrução do Cristo em barro cru [108] (Catarina Garcia, DRaC) 
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Junto à porta de entrada da sala, da parede Norte foi identificada uma estrutura 

[133] localizada na vala de fundação aberta para a colocação da viga de reforço da 

parede (fig. 8). Em termos estratigráficos a estrutura foi considerado o contexto 

arqueológico mais antigo registado nesta sala. Porém, não foi possível perceber a sua 

exacta cronologia, por esta assentar directamente sobre o nível geológico de tufo 

vulcânico e não ter espólio associado (Pinto, 2010: 29). O muro desenvolvia-se no 

sentido Norte-Sul, sendo visíveis apenas cerca de 0, 50 metros de comprimento, não 

sendo possível determinar a largura total por inexistência de alargamento da área da 

sapata. Assim, não só não foi possível compreender as suas dimensões, como também a 

sua funcionalidade estrutural.  

 

 

Figura 8 – Muro [133] 

 

Ainda nesta sala, porém no canto Noroeste identificou-se uma estrutura [2086] 

com orientação Noroeste-Sudeste, em mau estado de conservação (fig. 9). Esta estrutura 

foi integrada na fase 5 da ocupação do espaço da antiga necrópole (salas 1, 2 e 5), dados 

que são analisados no ponto seguinte relativo às salas 2 e 5. 
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 O registo arqueológico desta sala apresenta-se muito lacunar o que não permitiu 

compreender o conjunto das realidades identificadas e assim com a sua funcionalidade. 

Em termos de espólio associado aos depósitos da estrutura [2086] identificou-se 

sob a mesma uma moeda, a única que foi possível identificar do conjunto de 9 moedas 

encontradas na sala (fig. 10). Corresponde a uma moeda de 80 reis, de 1829, em bronze 

fundido, a que o povo açoriano chamou o “Maluco”. 

   

Figura 9 – Estrutura [2086]    Figura 10 - – Moeda de 80 reis, “Maluco” 

 

O aparecimento desta moeda insere-se num clima de desestabilização nacional, 

sendo o ano de 1829 um ano crítico no que concerne à carência de moeda metálica e 

divisionária. Assim, a Junta Provisória açoriana decide por ordem de 7 de Maio de 1829 

fabricar moeda local. Numa primeira fase utilizou-se como matéria-prima peças inteiras 

ou partidas de canhões usados e bombardas, existentes no Arsenal de Angra. Estas 

primeiras moedas apresentavam o ano de 1829 com algarismos grandes e as armas do 

anverso com escudo redondo. Surge uma segunda fase do cunho desta moeda, 

recorrendo-se nesta altura ao bronze dos sinos das Igrejas. Apesar destas medidas a 

moeda rareava, tendo a Junta Provisória publicado um edital elevando o valor 

circulatório do “Maluco” para 100 reis. A sua circulação foi interrompida por ordem da 

coroa em 1835/1836 (Ferreira, 2008: 55). 
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2.1.2. Salas 2 e 5 

 
 Estas duas salas localizam-se entre a sala 1, a Oeste, e a sala 27 (instalações 

sanitárias), a Este. Optou-se por caracterizar e descrever as salas em conjunto por no seu 

subsolo, ter sido identificada uma necrópole, individualizando-se apenas a análise 

parietal pelas diferenças na dimensão e disposição estrutural dos elementos pétreos e 

dos ligantes.  

 No caso da sala 2, com uma área aproximada de 130 m2, antes da picagem dos 

rebocos observa-se na parede Norte a porta de acesso ao claustro e uma janela; na 

parede Sul duas largas janelas, na Este a porta de acesso à sala 5, finalmente na parede 

Oeste uma porta de acesso à sala 1 e uma pequena janela. Após a picagem dos rebocos, 

a análise parietal revelou novos elementos arquitectónicos, na parede Este: registaram-

se duas novas realidades entaipadas, um pequeno vão de janela entaipado semelhante ao 

vão ainda em utilização na parede Oeste e um novo elemento que se estrutura em dois 

quadrados sobrepostos, entaipados, o qual não se entende a sua funcionalidade. O vão 

da actual porta parece ter sido construído a posteriori na parede de alvenaria. Por 

último, na parede Oeste, onde estavam presentes dois vão de janelas e uma porta, foi 

registado sob o reboco actual, um fragmento de um vão de porta, identificado e 

registado na parede Este da sala 1 (fig. 11). Em termos estratigráficos, a parede sofreu 

várias alterações, registando-se destruições e construções. O elemento construtivo mais 

antigo seria o fragmento de vão de porta, cortado para a colocação do pequeno vão de 

janela, contemporâneo do outro vão de janela e da porta de entrada da sala. A realidade 

mais recente identificada era a estrutura do tecto em alvenaria tufo vulcânico de 

pequenas dimensões ligados por uma argamassa de cor cinzenta, semelhante a cimento.  
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Figura 11 – Parede Oeste 

 

No caso da parede Sul, que constitui parte da fachada virada para o jardim, a 

picagem do reboco, permitiu observar uma alvenaria diferente das que maioritariamente 

caracterizam as paredes das restantes salas. Assim, registou-se uma alvenaria com 

blocos de tufo vulcânico, na sua maioria rectangulares, ligados por um sedimento de cor 

castanha coberto por argamassa de cor acizentada (fig. 12).  

  

 

Figura 12 – Parede Sul 
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Os trabalhos arqueológicos de subsolo iniciaram-se com a picagem do nível de 

circulação actual de cimento, sob o qual se observou um pavimento de lajes de basalto 

[201] (fig. 13). Após o desmonte pontual do piso, foi registada a presença de restos 

osteológicos humanos. Após a limpeza constatou-se a preservação de contextos 

funerários preservados, iniciando-se assim a fase de escavação antropológica (fig. 14). 

   

Figura 13 e 14 – Pavimento [201] e identificação de restos osteológicos sob o pavimento 

 
No caso da sala 5, com uma área aproximada de 35 m2, observava-se aquando 

do início dos trabalhos, na parede Norte uma porta de acesso ao claustro e uma grande 

janela; na parede Sul, duas janelas viradas ao jardim; na parede Este uma porta de 

acesso à sala 27; por último, na parede Oeste, uma porta de acesso à sala 2. A análise 

parietal, após a picagem dos rebocos permitiu a identificação de um elemento 

arquitectónico de estilo manuelino reaproveitado na construção do actual vão de porta, 

na parede Norte. Também nesta parede se identificou uma outra janela, muito 

semelhante à que se encontrava em utilização, porém entaipada com blocos de basalto 

(fig. 15). No canto Noroeste da referida parece, observou-se ainda reutilizado no 

aparelho construtivo, cinco grandes silhares de tufo vulcânico (fig. 16). 
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Figura 15 – Parede Norte 

 

 

 

Figura 16 – Parede Norte: pormenor de silhares reutilizados 

 
Na parede Este havia a porta de acesso à sala 27, medindo 2,19 metros de altura 

por 1,23 metros de largura. Na área junto ao tecto, registou-se o entaipamento em 

argamassa cinzenta clara e pedras de tufo vulcânico de uma pequena janela, porém já 



17 
 

muito destruída. A parede registou as dimensões de 6,90 metros de comprimento por 

2,80 metros de altura. 

Na parede Oeste registou-se uma pequena janela entaipada por uma alvenaria de 

tufo vulcânico com 0,69 metros de altura por 0,94 metros de largura e novo elemento 

não identificado que se estrutura em dois quadrados sobrepostos entaipados com 1,34 

metros de comprimento e 0,95 metros de altura (fig. 17), identificado de igual modo na 

parede Este da sala 2. A parede media 6,92 metros de comprimento por 2, 82 metros de 

altura. As paredes Sul e Oeste são contemporâneas estando travadas entre si. 

 

 
Figura 17 – Parede Oeste 

 

Por último na parede Sul, foram identificadas duas largas janelas viradas para o 

jardim de formas rectangulares, medindo a de Este, 1,63 metros de altura por 1,55 

metros de altura e a de Oeste 1,57 metros de altura por 1,51 metros de altura. A parede 

por sua vez registou as dimensões 6,93 metros de comprimento por 2,84 metros de 

altura. 

Nos trabalhos de subsolo de abertura de valas para a colocação das infra-

estruturas domésticas, foram identificados restos osteológicos em conexão, iniciando-se 

a fase de escavação antropológica, em ambos os espaços decorreu a escavação 

antropológica de um significativo conjunto de sepulturas de diversas cronologias, a 

maioria na sala 2. Os trabalhos de antropologia das duas salas, resultaram na escavação 
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de 37 sepulturas e 22 ossários. Os enterramentos foram realizados em sepulturas 

individuais escavadas no tufo vulcânico, tendo sido algumas delas reutilizadas mais do 

que uma vez. As sepulturas apresentam uma forma ovalada, sendo visíveis, em algumas 

delas, as marcas deixadas pelos instrumentos com que foram escavadas (Ferreira, 2008: 

14-15).  

Tendo como base as sepulturas em contexto arqueológico foi pela primeira vez 

nos Açores efectuado um estudo paleodemográfico5. Este permitiu compreender que 

apesar de ser um espaço conventual, exclusivo ao sexo feminino, no caso dos 

enterramentos, o espaço da necrópole não se destinava apenas a religiosas, mas também 

a indivíduos do sexo masculino, registando-se de igual modo crianças e adolescentes. 

O estudo paleomográfico com as relações de sexo e idade dos indivíduos, 

permitiu identificar um número mínimo de 108 indivíduos, que contribuíram para uma 

demografia representativa da população de Angra do Heroísmo no século XVI. 

(Jordana, 2010). Os resultados demonstram um número mais elevado de indivíduos da 

categoria infantil, até aos 13 anos e de adultos com maior incidência para a faixa etária 

entre os 19 e 35 anos (Jordana, 2010: 119). 

 
 Homem Mulher Indeterminado Total % 

Infantis I (0-2) - - 6 6 5,6 

Infantis II (3-12) - - 26 26 24,1 

Juvenis (13-18) 1 0 0 1 0,9 

Adultos jovens (19-35) 8 11 4 23 21,3 

Adultos maduros (36-50) 7 9 2 18 16,7 

Adultos seniores (50+) 6 2 0 8 7,4 

Adultos indeterminados 
(+18) 

5 8 13 26 24,1 

Total 27 30 51 108  

% 25,0 27,8 47,2   

 

Tabela 1 – Resultados do estudo paleodemográfico (adaptado de Jordana, 2010, tabela 2, p. 119) 

                                                 
5
 Em Portugal continental registam-se vários estudos, por exemplo o efectuado no antigo Mosteiro de 

Clarissas de Santa Clara-a-Velha (Lopes, 2001). 



19 
 

A análise e interpretação do espaço da necrópole com a relação entre as paredes 

permitiram comprovar cronologias de abandono e construção, identificando-se seis 

fases de ocupação, nas mencionadas salas 1, 2 e 5 (Ferreira, 2008: 16-29).  

 

Fase 1 - fundação do convento 

Fase 2 - reutilização de sepulturas 

Fase 3 - reutilização de sepulturas e criação de ossários 

Fase 4 - enterramento em caixão envolto em cal 

Fase 5 - construção de estrutura (NW-SE)  

Fase 6 - abertura de valas de fundação e construção de paredes de alvenaria 

 

No decorrer da escavação antropológica, foi identificada uma primeira fase de 

ocupação do espaço, correspondente ao momento mais antigo de inumação, na qual se 

integravam 25 enterramentos e três ossários, com as sepulturas abertas no tufo 

vulcânico. Apresentam-se assim exemplos que nos cedem datações da estruturação do 

espaço. Na sepultura 1 onde se detectou um único indivíduo [2001], correspondendo a 

vala de abertura da sepultura à vala de enterramento [2021] (fig. 18). Esta sepultura foi 

cortada pela vala de fundação do alicerce [2154] da parede Norte da sala actual, erguida 

posteriormente como veremos, numa fase de reestruturação do espaço, durante o século 

XVIII, analisada mais adiante (Ferreira, 2008: 16). 

 

 

Figura 18 – Sepultura 1 
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Como exemplo para perceber a dinâmica de ocupação do espaço sepulcral no 

primeiro momento de ocupação, em termos arqueológicos referem-se as sepulturas 2, 4 

e 12. No primeiro caso, corresponde um esqueleto [2241], que enchia a vala [2242], que 

por sua vez cortava o substrato geológico. O esqueleto assentava sobre o depósito 

[2253], que cobria o tufo vulcânico [2011]. A vala desta sepultura era cortada pela vala 

de fundação [2277] do alicerce da parede Sul da sala 2. No caso da sepultura 4, foi 

identificado um único enterramento [2066], que enchia a vala [2065]. Tal como a 

sepultura 1, referida anteriormente, também a sepultura 4 foi cortada pela vala de 

fundação [2154] do alicerce [2153] (Ferreira, 2008: 16). Por último, na sepultura 12 

[2104] identificou-se um enterramento [2103], perturbado, na área da cabeceira, pela 

vala de sepultura [2113], para inumação de um outro individuo [2112], que corresponde 

à segunda fase de ocupação (Ferreira, 2008: 12). A sepultura 12 prolongava-se para 

baixo da parede Este da sala 2 [2275], não tendo sido, aparentemente, destruída pela sua 

vala de fundação. Porém, não foi possível observar e levantar parte dos membros 

inferiores do esqueleto. (Ferreira, 2008: 23). Como anteriormente se referiu existiam 

sepulturas da fase 1 cortadas e/ou reutilizadas numa segunda fase de ocupação. Desta 

fase fazem parte dezassete sepulturas (Ferreira, 2008: 21-24).  

Da fase três corresponde a “criação” dos ossários de grandes dimensões, que 

cortam sepulturas da primeira e segunda fase e de quatro enterramentos (Ferreira, 2008: 

25-27). Como exemplo desta fase descreve-se o ossário 17 (fig. 19), que foi colocado 

aos pés do esqueleto [2179] da sepultura 20 correspondendo a esta fase 3, que por sua 

vez cortou um enterramento [2223] da fase 2 (Ferreira, 2008: 26). 

  

Figura 19 – Ossário 17 [2190] 
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Da quarta fase de ocupação da necrópole observou-se em alguns casos o recurso 

à cal como forma de estruturação das sepulturas. Ou delimitava somente a base da 

sepultura ou, em outros casos, “forrava” também as paredes da sepultura. No entanto, 

não foi utilizada unicamente com esta finalidade. Em muitos casos foi utilizada sobre os 

próprios esqueletos, tendo provavelmente servido para promover e acelerar o processo 

de decomposição dos tecidos moles. A quantidade usada era variada entre pequenas 

quantidades e coberturas massiva. Observou-se o caso do esqueleto [2141], em que o 

caixão estava completamente cheio de cal [2136]; é também a sepultura que apresenta 

maior profundidade, a única que se desvia claramente do padrão das restantes. Põe-se a 

hipótese do sujeito ter possivelmente padecido de uma patologia infecciosa aguda que 

poderá ter causado a sua morte. (Ferreira, 2008: 35). Esta sepultura pode ser datada da 

época da peste bubónica que afectou a ilha entre 1599-1600, a qual matou mais de 7000 

pessoas ou da epidemia de varíola de 1656 (figs. 20 e 21). 

 

    

Figura 20 – Enterramento em caixão com cal            Figura 21 – Depósito de cal, em corte 

 

Na fase cinco está integrada a construção da estrutura [2086], presente na sala 1, 

a qual faria parte do espaço da necrópole e que corresponderá a um momento de 

alteração do edifício existente. A construção desta estrutura afectou o enterramento que 

teria sido inumado na sepultura 10. Como anteriormente já se referiu, a sua orientação, 
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completamente diferente das orientações dos enterramentos, poderá indiciar a 

construção de algum edifício com funções distintas das anteriores (Ferreira, 2008: 29). 

Na sexta e última fase de ocupação do espaço sepulcral, já com a necrópole 

desactivada é considerada como a fase em que se constrói as paredes do edifício actual, 

assim como os seus alicerces (fig. 6), que criaram novos espaços, como foi o caso da 

sala 1, 2 e 5. Foi observado, a nível da estratigrafia, que nenhuma das paredes actuais, 

nem os seus alicerces correspondem às paredes da antiga igreja, com a qual estará 

relacionada a necrópole intervencionada (Ferreira, 2008: 29). Este espaço de necrópole 

esteve em utilização desde a fundação por volta de 1545 e até à transferência do espaço 

sepulcral para a nova igreja inaugurada em 1776.  

2.1.3. Sala 3  

 

A presente sala era de pequenas dimensões e localiza-se entre a sala 14, a Norte, 

e a sala 30, a Sul, com uma área aproximada de 10 m2. O início dos trabalhos sem 

acompanhamento arqueológico teve como consequência a cobertura parcial das paredes 

com cimento, o que não permitiu observar por completo o aparelho construtivo, por 

exemplo da parede Oeste. Porém, esta é provavelmente igual às paredes Sul e Este, 

construídas em alvenaria de tufo vulcânico ligadas por uma argamassa de cor castanha. 

A parede Oeste registou 2,03 metros de comprimento por 2,93 metros de altura, 

observando-se em utilização uma porta e uma janela, das quais não há registo gráfico. 

No caso da parede Norte, foi construída com pedras de basalto de grandes dimensões de 

forma rectangular ligadas por argamassa de cal e areia – aparelho sub-isódomo. 

Registam-se blocos rectangulares com comprimento entre 0,76-0,83 metros e os 0,38-

0,48 metros de altura e quadrangulares e sub-quadrangulares com dimensões entre 0,48-

0,50 metros de comprimento e os 0,38-0,48 metros de altura. Tendo a parede um 

comprimento máximo de 5,32 metros e altura de 3,02 metros (fig. 22).  

A parede Sul era construída em alvenaria de tufo vulcânico, ligados com uma 

argamassa de cor castanha [300], registando-se as seguintes dimensões: comprimento 

máximo de 5,27 metros e altura de 2,93 metros. Na parede Oeste [302] existia ainda em 

utilização uma janela, única na sala e a porta de acesso através do claustro (fig. 23).  
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Figura 22 – Parede Norte [301]                                  Figura 23 – Parede Sul [302] 

 

Por último, na parede Este foram registadas novas realidades arqueológicas, de 

diferentes cronologias, correspondendo a três fases de construção/reconstrução do 

espaço. Encostada a esta parede havia uma lareira, a qual foi desmontada antes da 

entrada da equipa de arqueologia em obra, não havendo registo da mesma. Após a 

análise arqueológica conclui-se que se tratava de um aparelho construtivo em alvenaria 

de tufo vulcânico ligado por uma argamassa de cor castanha. Como anteriormente se 

referiu, esta parede caracterizava-se por três momentos de ocupação distintos: na 1ª fase 

registou-se a construção de uma parede de alvenaria [300] que integra um vão em 

cantaria, aparentemente, associado a uma eventual estrutura de lareira, [301]. A 

comprovar esta hipótese observaram-se vestígios de fogo na parede. A 2ª fase enquadra-

se na altura em que parede terá sido destruída, tendo o vão mencionado sido entulhado 

com calhaus de tufo vulcânico e um sedimento de características argilosas [302]. É 

neste momento que a parede é reconstruída em alvenaria, integrando o que parece ser 

um vão de porta, [303]. Por último, a 3ª fase com o entaipamento [304] do vão de porta, 

sendo provavelmente nesta altura que se constrói a parede Norte e esta sala adquire a 

fisionomia arquitectónica actual (Pinto, 2010: 17) (fig. 24) (anexo V, desenho 1). 
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Figura 24 – Parede Este 

 
No decorrer da obra e por necessidade de estabilizar as estruturas, as paredes 

foram totalmente cobertas de cimento e após o desmonte do telhado foi aberto um rasgo 

na parede Este para colocação do pilar de reforço da sala. Desta abertura registou-se um 

novo vão de cantaria, porém pela diminuta dimensão da abertura, não foi possível 

perceber se era de porta ou janela. 

Em termos estratigráficos a parede Norte foi construída posteriormente às 

paredes Sul e Este, provavelmente construída de modo a alterar a funcionalidade do 

espaço, reduzindo-o. 

Nesta sala não foram registados trabalhos de subsolo. 

2.1.4. Sala 4 
 

A sala número 4 localiza-se entre a sala 28, a Sul, a sala 9, a Oeste e a sala 17, a 

Este, com uma área aproximada de 11 m2. Neste espaço observou-se uma considerável 

complexidade arqueológica, com a identificação de novos contextos no subsolo e nas 

paredes. Contudo, os trabalhos em obra iniciados sem acompanhamento arqueológico 
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tiveram consequências na leitura dos paramentos das paredes e no estabelecimento de 

relações estratigráficas.  

Esta sala de pequenas dimensões tem um único acesso, na parede Oeste. As 

paredes Norte, Este e Oeste são construídas em alvenaria de tufo vulcânico, embora a 

cobertura dos paramentos com cimento dificulte a observação na totalidade, assim como 

caracterizar o tipo de ligante utilizado. Quanto à parede Sul são visíveis dois blocos de 

cantaria dispostos na vertical que correspondem ao vão de porta da sala anexa, número 

28 (fig.25). Na parede Este registou-se um vão de janela entaipado. Por último, a parede 

Norte observou-se uma área de passagem definida por um arco aparentemente de volta 

perfeita em cantaria [402], que se encontrava entaipado (fig. 26; anexo V, figura 2), 

detectou-se também uma pia em tufo vulcânico [401] junto ao nível de circulação 

actual, aquando do início da obra. Este facto permite colocar a hipótese de que o antigo 

nível de circulação do espaço estaria mais baixo, quando esta peça estava em utilização.  

Em termos estratigráficos compreende-se a contemporaneidade entre as paredes 

Norte e Este, sendo o cunhal entre as duas paredes definido por um aparelho bem 

travado. Refira-se que a parede Sul parece encostar às paredes Oeste e Este, o que 

sugere a sua construção posterior, apontando para uma organização diferente do espaço. 

A parede Norte é destruída numa fase posterior, tendo o arco identificado sido 

entaipado [403], utilizando-se para o efeito elementos arquitectónicos empregues na sua 

construção. Provavelmente os dois blocos de cantaria que se encontram sobressaídos na 

parede de alvenaria que serviu para entaipar o vão de porta, tenham funcionado como 

uma espécie de prateleira (Pinto, 2010: 18).  
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Figura 25 – Parede Norte: arco entaipado                   Figura 26 – Parede Sul 

 

Relativamente, aos contextos de subsolo, a remoção do pavimento de lajes 

permitiu identificar, ao meio da sala, um muro de alvenaria de tufo vulcânico [400], 

ligado por um sedimento de características argilosas e um depósito castanho claro 

composto por um sedimento muito fino e algo argiloso. Esta estrutura desenvolvia-se no 

sentido Este-Oeste (fig. 27; anexo V, desenho 3), não tendo sido possível compreender 

a sua funcionalidade, assim como a sua relação estratigráfica com os restantes contextos 

presentes na sala, por os depósitos arqueológicos terem sido removidos sem 

acompanhamento arqueológico. A análise dos dados disponíveis não se deixa 

compreender a sua relação com as paredes, porém este não estaria em funcionamento na 

mesma altura que o actual vão de porta, uma vez que está frente à entrada da sala. O 

depósito que encosta ao muro tem uma relação de posterioridade com as paredes da sala 

(Pinto, 2010: 18). Desta forma, poder-se-á afirmar que quando esta estrutura estava em 

funcionamento não existiria nenhuma das paredes que compõem esta sala. 
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Figura 27 – Muro [400] 

 

2.1.5. Sala 6 

 

A sala localiza-se entre as salas 16, a Sul, e a 31, a Norte, no canto nordeste do 

claustro, com uma área aproximada de 20 m2. Os trabalhos em obra iniciaram-se sem 

acompanhamento arqueológico, provocando a destruição de dados arqueológicos nas 

paredes cobertas com cimento e no subsolo onde se perderam dados arqueológicos 

(Pinto, 2010: 20).  

Em utilização observou-se na parede Norte um vão de porta de acesso à sala 31 e 

na Oeste o vão de porta de acesso ao claustro e um vão de janela. Nas restantes paredes, 

Sul e Este não foram registados elementos.   

Apesar de coberta de cimento, foi possível perceber que a parede Norte é 

construída em alvenaria de tufo vulcânico ligado com sedimento de cor castanha, areno-

argiloso. Como acima se referiu, nesta parede localiza-se a porta de acesso à sala, 

caracterizada por uma moldura de cantaria de tufo vulcânico bem aparelhada em forma 

de paralelepípedo. A picagem do reboco revelou um vão de janela entaipado a Este, 

com grandes blocos em forma de paralelepípedo ligados por um sedimento castanho 

claro (fig. 28). O vão que se encontrava parcialmente entaipado com blocos 

rectangulares aparelhados, media 1,83 metros de altura e 1,20 metros de largura. 

Registou-se também uma lareira no canto Nordeste, construída em alvenaria de pedras 

de tufo vulcânico aparelhadas, de forma rectangular, ligadas por argamassa de cal e 

areia de coloração beje acastanhado (fig. 29).  
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Figura 28 – Parede Norte: dois vãos de porta e             Figura 29 – Chaminé 

um vão de janela          

 

No caso da parede Sul, construída com um aparelho sub-isódomo de basalto 

ligado por argamassa de cal e areia, a abertura de vala junto ao alicerce permitiu 

perceber que a parede assentava sobre um alicerce de alvenaria de tufo de alvenaria, 

semelhante às restantes da sala. A parede Este [650] e Oeste eram construídas em 

alvenaria de tufo vulcânico ligado com sedimento de cor castanha, areno-argiloso. Após 

a picagem do reboco, na parede Este, foi aberto um rasgo para colocação do novo pilar, 

no qual se observou um nicho [651], o qual não foi possível compreender na totalidade, 

pela diminuta abertura. Este nicho tinha uma forma rectangular (0,70 metros de 

comprimento por 0,50 metros de largura), com o interior rebocado a argamassa de cal e 

areia pintada com cal. Na mesma parede, mas junto ao canto Sudeste, identificou-se 

também um vão de janela, já coberto com cimento, observando-se apenas parte da 

moldura e um lavabo, com motivos vegetalista e zoomórficos. Esta parede registou as 

dimensões: 5,16 metros de comprimento por 3, 82 metros de altura (fig. 30). 
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Figura 30 – Parede Este: nicho [651], vão de janela e lavabo 

 

Por último, na parede Oeste após a picagem dos rebocos foi identificado um 

lintel de porta de cantaria decorada sobre o actual vão (fig. 29). Registou-se um vão 

entaipado, e dois outros vãos ainda em utilização, um relacionado com a porta de acesso 

à entrada lateral do Recolhimento, outro com uma janela que integra quatro nichos 

abertos na moldura lateral de cantaria, onde seriam colocados os recipientes para a 

iluminação da sala.  

 

[651] 
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Figura 31 – Parede Oeste: vão de porta com elementos decorados 

 

Relativamente aos trabalhos no subsolo, embora não acompanhados 

arqueologicamente na sua totalidade e numa profundidade de um metro e meio, 

permitiu detectar estruturas com orientações distintas das actuais (anexo V, desenho 4).   

Junto ao alicerce da parede Este foi identificado um muro de alvenaria de pedra 

[602], associado a um lajeado. Sob este lajeado e estendendo-se por toda a sala, havia 

um depósito castanho composto por um sedimento de características argilosas, sobre o 

qual foi construído um outro muro [603]. Esta estrutura localizava-se sensivelmente a 

meio da sala, sendo construída em alvenaria seca ou insossa, com blocos de pedra de 

formas e dimensões irregulares, travados em si pela forma como estão dispostos. Esta 

foi a única estrutura identificada durante os trabalhos arqueológicos com estas 

características construtivas. Este muro cobria por sua vez outros dois: [600] e [601]. No 

primeiro caso, o muro localizava-se no canto Sudoeste da sala, sendo construído em 

alvenaria de pedra de grandes dimensões, estruturando-se em duas fiadas. Esta estrutura 

encostava à estrutura [601] construída em alvenaria de pedra de grandes dimensões, da 

qual se encontrava preservado o paramento Norte, por sua vez o paramento Sul parece 

ter sido destruído na construção do alicerce da parede Sul. Junto à estrutura [600] foram 

identificadas três lajes de basalto, o que provavelmente corresponderia a um antigo 

pavimento (fig. 32). O mesmo muro [603] encosta à argamassa que cobre o alicerce da 

parede Sul e à estrutura inferior/alicerce da lareira construída no canto NW da sala. Esta 
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tem provavelmente uma cronologia diferente da área superior da lareira e respectiva 

chaminé.  

 

 

Figura 32 – Estruturas de subsolo: [600], [601], [603] e pavimento de lajes 

 

Junto ao alicerce de alvenaria da parede Sul, observou-se o arranque de um 

antigo pavimento de argamassa e cal e vestígios de estacas de madeira associados a 

outro pavimento (Pinto, 2010: 21). 

 Em termos estratigráficos o muro [603] é o contexto mais recente, encostando 

aos alicerces da lareira e da parede Sul. A lareira encosta à parede Norte, que após o seu 

desmonte, permitiu identificar duas novas estruturas: uma pequena janela entaipada e 

um fragmento de vão de porta. 

Na análise parietal, percebe-se que a construção original da sala terá sido em 

alvenaria, apesar da parede Sul apresentar actualmente um aparelho isódomo que 

assentava num alicerce de alvenaria. Deste modo, poder-se-á afirmar que num episódio 

de destruição e/ou remodelação do espaço a parede Sul foi destruída, voltando a ser 

erguida com um novo aparelho sobre a antiga estrutura de alvenaria.  

[600] 

[601] 

[603] 

[pavimento] 
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A leitura dos dados arqueológicos desta sala presentes nas paredes e no sub-solo, 

indica-nos uma restruturação significativa do espaço em diferentes fases de construção 

e/ou restruturação, tendo as estruturas orientações distintas das actuais.  

2.1.6. Sala 7  

 

A sala 7 localiza-se na ala Norte do claustro, entre as salas 12, a Oeste, e a 10, a 

Este, com uma área aproximada de 30 m2. Os trabalhos de obra iniciaram-se sem 

acompanhamento arqueológico, o que provocou a cobertura integral das paredes com 

cimento, assim como a destruição de cerca de 1,5 metros de contextos arqueológicos. 

Inicialmente, foi possível compreender que no momento da obra estavam em utilização, 

na parede Norte um vão de porta e um pequeno nicho quadrado; na parede Sul uma 

porta e uma janela e nas paredes Oeste e Este, não houve registo de vãos em utilização. 

Assim, a análise parietal só foi possível realizar através dos alicerces, aquando 

da abertura das valas junto às paredes. Observando-se que todas são construídas em 

alvenaria de tufo vulcânico ligados com um sedimento de cor castanha, areno-argiloso. 

A observação destas estruturas demonstrou que as paredes Sul e Oeste são 

contemporâneas, informação confirmada pela existência de um cunhal bem travado 

entre as duas (Pinto, 2010: 25). Em relação aos novos elementos arquitectónicos nas 

paredes, não foram identificados pelo facto acima referido de estarem cobertas de 

cimento. De referir, que na porta da parede Sul, a qual dá acesso ao convento foram 

identificados nos vãos verticais, pequenos nichos em forma de arco abertos na cantaria. 

No subsolo verificou-se que o alicerce da parede Norte tem encostada uma 

estrutura em alvenaria de pedra construída com blocos e calhaus de basalto, ligados por 

um sedimento de características argilosas [701] (fig. 33). Esta estrutura provavelmente 

era uma bancada para a confecção dos alimentos. Por sua vez no canto Nordeste foi 

identificada parte de uma estrutura, que se desenvolvia no sentido Nordeste-Sudoeste, 

onde assentavam as paredes Norte e Este.  
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Figura 33 – Estrutura [701] 

 

De igual modo o alicerce da parede Sul tem encostado parte de uma lareira, 

conservando ainda marcas de fogo nos ladrilhos de cerâmica [705] que se mantêm in 

situ. Esta encontrava-se já muito destruída aquando da sua descoberta, tendo a parte 

superior sido desmontada. Ao lado desta, registou-se um alicerce de uma outra estrutura 

[704], também destruída numa fase de readaptação do espaço da sala, restando ainda o 

alinhamento exterior e duas grandes pedras aparelhadas. Na continuidade do alicerce da 

parede, junto ao canto Sudoeste identificou-se a base de uma estrutura [703], coberta 

com a mesma argamassa que cobre o alicerce da parede Este. Finalmente ao longo do 

alicerce da parede Oeste e até ao canto Nordeste, foi observada uma calçada construída 

em calhaus de basalto de formas alongadas e arredondadas, com a presença de alguns 

fragmentos de cerâmica de construção, ligados por um sedimento argiloso, com 

inclusões de nódulos de cal [700], que assenta no tufo vulcânico (fig. 34). 
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Figura 34 – Calçada [700] junto à parede Oeste 

 
A complexidade estratigráfica presente na sala, anexa ao facto da destruição de 

depósitos arqueológicos e das lacunas presentes no registo arqueológico, gera um sem 

número de interrogações. Estes factores não permitem uma interpretação fidedigna do 

espaço, apenas lançar hipóteses do antigo espaço, que foi sofrendo alterações ao longo 

dos séculos. Esta sala tal como a 6, como acima referido, apresentam estruturas de 

subsolo a um nível bem mais baixo que as restantes, cerca de 1,5 metros de 

profundidade. As estruturas mais antigas identificadas na sala, indicam-nos um espaço 

de preparação e confecção de comida como por exemplo a presença de uma 

lareira/forno [705]. Porém, a sala terá sido readaptada às novas exigências do espaço 

conventual, e as estruturas foram abandonadas, até que em toda a sala foi criado um 

novo nível de circulação, com a abertura de novos vãos de portas e janelas nas paredes 

Norte e Sul, e a construção de uma nova estrutura de fogo – lareira.  
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2.1.7. Sala 8 

 

A sala 8 localiza-se entre as salas 1, a Sul, e 19, a Norte, na ala Este do antigo 

claustro, com uma área aproximada de 156 m2. Em consequência do início da obra sem 

acompanhamento arqueológico não foi possível ver a totalidade dos aparelhos 

construtivos das paredes, excepto a Norte [800]. Em funcionamento existia na parede 

Sul, a porta de acesso à sala 1, a qual foi fechada; na parede Oeste [832] quatro 

pequenas janelas rectangulares viradas para a Rua de São Gonçalo; na parede Este [831] 

(fig. 36), quatro vãos de janelas e uma porta de acesso ao claustro e finalmente na Norte 

não foram observados elementos em utilização.  

Apesar de não ser possível observar os aparelhos construtivos, concluindo-se 

porém, que todas foram construídas em alvenaria de tufo vulcânico, ligados com um 

sedimento de cor castanha, de características areno-argiloso.  

Os trabalhos arqueológicos de subsolo permitiram perceber que a parede Norte e 

encosta à Oeste. No primeiro caso, após a remoção do reboco foi observado um vão de 

porta [802] entaipado por lajes de basalto de grande dimensão unidas com uma 

argamassa de coloração cinzenta clara com inclusões brancas e negras [803] medindo 

1,64 metros de comprimento, 1,79 metros de altura e 0,18 metros de espessura da 

moldura, localizada no canto Nordeste da parede. A parede Norte media 5,52 metros de 

comprimento por 3,12 metros de altura. O vão de porta entaipado daria acesso à sala 19, 

espaço relacionado provavelmente com o acesso ao exterior (fig. 35). 
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Figura 35 – Vão de porta entaipado na parede Norte 

 

  

Figura 36 – Vão de janela na parede Este (vista do claustro) 
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No subsolo foram identificados níveis de entulho serviram para nivelar o espaço 

para a construção do novo nível de circulação da sala. 

Os trabalhos de subsolo revelaram um pavimento de lajes, ligados com uma 

argamassa de coloração branca [814]. Este assentava num depósito de aterro de pedras 

pequenas e material de construção, nomeadamente telhas [815]. Por debaixo deste nível 

de entulho identificou-se um pavimento de argamassa de cal e areia [820], relativo a um 

antigo nível de circulação, o qual assentava no geológico [812]. 

2.1.8. Sala 9 

 
A sala 9 localiza-se entre as salas 3 e 14, a Oeste, a 29 a Sul e a 4 e 28, a Este, na 

ala Este do antigo convento, com uma área aproximada de 10 m2 (fig. 37). Em 

consequência do início da obra sem acompanhamento arqueológico não foi possível ver 

a generalidade dos aparelhos construtivos das paredes. Porém, ainda foi possível 

observar que a parede Sul [920] é construída com um aparelho sub-isódomo de basalto 

e ligados por uma argamassa de cal e areia de coloração cinzenta clara. Na parede Este 

havia uma janela que dava acesso à sala 28. A ausência da moldura de cantaria na zona 

de conexão com a parede Sul parece indicar que esta lhe encosta, sendo desta forma 

uma construção posterior (fig. 38). 

  

Figura 37 – Sala vista de cima                                          Figura 38 – Parede Sul e janela na parede Este 
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Na parede Este, coberta de estuque e pintada a rosa, observou-se um arco de 

passagem de acesso à sala 14. A parede Norte era construída provavelmente em 

alvenaria, da qual não foi possível perceber as características por não haver picagem do 

reboco. Nesta parede existia um vão de porta que formava um arco, construído em 

cantaria de tufo vulcânico de acesso a uma das áreas de pátio do convento. Por último, a 

parede Oeste tinha no topo uma viga de madeira que estruturava o tecto e era construída 

em alvenaria de tufo vulcânico, com uma porta de acesso à sala 4. Segunda a técnica 

construtiva das paredes, é possível compreender que as realidades mais recentes da sala 

eram as paredes Este e Sul, de aparelho isódomo, mas com blocos de um material 

semelhante a cimento. Ambas as paredes foram construídas de forma a reorganizar o 

espaço, em conjunto com as salas 4 e 28.   

 

2.1.9. Sala 10  

 

A sala 10 localiza-se entre as salas 7, a Oeste, e a 34, a Este, na ala Norte do 

antigo claustro, com uma área aproximada de 20 m2. O início das obras sem 

acompanhamento arqueológico, não permitiu observar totalmente o aparelho 

construtivo, apenas detectado com a abertura das valas das sapatas, que deixaram 

observar os alicerces. Assim, registou-se que as quatros paredes têm o mesmo aparelho 

construtivo em alvenaria de tufo vulcânico com pedras de forma irregulares de 

diferentes dimensões, ligadas com sedimento de cor castanha, areno-argilosas. Na 

parece Sul localizava-se, ainda em utilização, a porta de acesso ao claustro. Como 

anteriormente se referiu a cobertura de cimento nas paredes, não permitiu compreender 

se havia elementos arquitectónicos entaipados. Porém, registaram-se as estruturas, como 

no caso na parede Norte [1009], mais concretamente no canto Noroeste da sala, onde foi 

registado um vão de porta/janela [1010] entaipado por uma alvenaria de pedras de tufo 

vulcânico de várias dimensões ligadas por uma argamassa de cor castanha clara [1011], 

coberta por estuque pintado de branco [1012]. Este vão registava 1,97 metros de altura e 

0,92 metros de largura (fig. 39). Esta estrutura parece ter servido inicialmente como 

porta, readaptada posteriormente a janela sendo finalmente entaipada. Na parede Este 

[1022] foi registado uma provável área de armário [1020] (fig. 40), registando 1,78 

metros de altura por 0,97 metros de largura. 
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Figura 39 – Parede Norte: vão de porta/janela               Figura 40 – Parede Este: armário [1020]   
[1010]   

 

Na parede Sul existia uma lareira com chaminé de lajes de tufo rectangulares 

cobertas de cal ligadas por argamassa à base de cal. A lareira é delimitada 

superiormente por uma trave de madeira e inferiormente por uma base de alvenaria de 

basalto, onde se observaram possíveis reconstruções onde foram reutilizadas cerâmicas 

e telhas. A zona de fogo da lareira é construída em lajes de basalto de formas 

rectangulares ligadas por alvenaria de cal. Na ligação da área de fogo com a chaminé 

havia uma trave de madeira disposta na horizontal. A chaminé era construída com 

silhares de basalto bem aparelhados, cobertos por estuque de cor branca. A ligação dos 

silhares era feita com argamassa de cor cinzenta clara com inclusões brancas e negras de 

pequenas dimensões [1000] (figs. 41 e 42). No lado direito da zona de fogo, observam-

se dois silhares bem aparelhados e sobressaem da estrutura da chaminé. A forma como 

chaminé está disposta parece sugerir que a parede Este lhe encosta, sendo desta 

posterior a chaminé mais antiga. 
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Figura 41 – Lareira [1000]                                         Figura 42 – Pormenor da chaminé 

 

Em termos estruturais a porta/janela [1010] presente na parede Norte parece ser 

contemporânea da referida parede, apesar do cimento, este elemento foi provavelmente 

construído integrado na parede. Relativamente ao armário da parede Este, a análise 

arqueológica parece apontar para uma construção efectuada a posteriori.  

Em relação às aberturas no subsolo, estas permitiram observar sob o actual piso 

de circulação de cimento [1030], dois tipos de depósitos de entulho. Estes 

provavelmente colocados no local com a função nivelar o espaço. O primeiro contexto 

registou um depósito de entulho, no qual se observou uma elevada percentagem de 

pedras e seixos rolados de tufo vulcânico, além de fragmentos de telhas, cerâmica 

comum e vidro [1031]. Estes vestígios podem estar relacionados com um antigo nível 

de calçada, igual à identificada na sala 7, com uma continuidade nesta sala; embora 

tenha sido destruída como se percebe pela composição referido depósito de entulho. 

Este depósito cobria um outro de cor castanha avermelhada de grão fino e homogénea 

[1032], mais antigo (Pinto, 2010: 31). 
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2.1.10. Sala 11 
 
 A sala 11 localiza-se entre as salas 20, a Oeste, e a 12, a Este, na ala Norte do 

antigo claustro, com uma área aproximada de 35 m2. Os trabalhos em obra iniciaram-se 

sem acompanhamento arqueológico, sendo as valas para as vigas de fundação abertas 

sem preocupação estratigráfica e as paredes cobertas com cimento. Assim, a leitura do 

aparelho construtivo, só possível nas valas das sapatas, que deixaram observar os 

alicerces.  

 Todas as paredes da sala são construídas em alvenaria de tufo vulcânico, de 

formas irregulares e diversas dimensões, ligado com argamassa compacta de cor 

castanha clara com inclusões brancas e pretas. A parede Norte [1105] tinha um forno 

encostado [1100], com a zona interior construída com alvenaria de pedras de tufo 

vulcânico de perfil rectangular, unidas com argamassa de coloração cinzenta, 

semelhante a cimento. Observa-se uma reconstrução mais recente na parte da base. O 

forno encontra-se entulhado e sem grelha. A parede exterior que o delimita a Oeste é 

construída com um aparelho isódomo com grandes pedras de formas de paralelepípedo 

as quais encostam à chaminé. A estrutura do forno média em alçado 4,85 metros de 

comprimento por 3,18 metros de altura e em perfil a mesma altura e 1,75 metros de 

largura (fig. 43). 

 

 

Figura 43 – Forno [1100] 
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Nos trabalhos de subsolo identificaram-se quatro unidades estratigráficas. Por 

ordem inversa à deposição registou-se um pavimento de cimento, o actual piso [1110]; 

um depósito de entulho castanho escuro, com pedras e seixos, de características areno-

argilosas [1111], que teria a função de regularizar a cota, um depósito castanho 

avermelhado, de grão fino e homogéneo, com muitos materiais arqueológicos [1112], 

que cobria a camada de tufo vulcânico [1113]. 

2.1.11. Sala 12 

 

A sala 12 localiza-se entre as salas 11, a Oeste, e a 7, a Este, na ala Norte do 

antigo claustro, com uma área aproximada de 24 m2. Os trabalhos em obra iniciaram-se 

sem acompanhamento arqueológico, pelo que as paredes foram cobertas de cimento, só 

sendo possível analisar o aparelho construtivo durante a abertura das valas. As quatros 

paredes que compõem a sala têm o mesmo aparelho construtivo em alvenaria de tufo 

vulcânico, ligado com sedimento de cor castanha areno-argiloso.  

Na parede Norte [1209] foram identificadas várias estruturas entaipadas: um vão 

de janela [1215] com 1,19 metros de altura por 1,40 metros de comprimento e uma 

porta [1210] com 1,82 metros de altura por 0,82 metros de largura (fig. 44). Nesta 

parede encostava uma lareira construída de lajes de basalto, trabalhadas de forma 

rectangulares, cobertas de estuque branco, unidas por uma argamassa cinzenta clara 

com inclusões brancas e negras. Por cima tem uma trave de madeira. A chaminé era de 

alvenaria de basalto unida com a mesma argamassa [1271]. Por último, havia também 

um vão entaipado [1215], o qual se pode colocar duas hipótese ou seria um armário de 

parede ou um nicho de altar como os que existem no andar de cima. Isto porque parece 

existir, ao longo das ombreiras, e em cima e em baixo, uma reentrância em ângulo recto, 

onde se pode muito bem colocar uma régua de madeira de secção quadrangular que 

funcione como batente fixo e onde se prendem as portadas do armário (fig. 45). 
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 Figura 44 – Parede Norte: vão de porta [1210]              Figura 45 – Vão de janela ou oratório [1215] 

 
 

Por imperativos da obra, a estrutura da chaminé foi desmontada, permitindo 

observar o aparelho construtivo da antiga parede, assim como um vão de pequena janela 

entaipado [1213] com 0,82 metros de altura e 0,71 metros de largura e um fragmento de 

lintel de porta. Finalmente, na parede Oeste [1219] foi identificado uma abertura na 

parede que correspondia a um pequeno nicho de forma quadrada [1220], com 0,44 

metros de altura por 0,48 metros de largura 

Em termos estratigráficos o contexto mais recente é a estrutura da lareira [1271] 

que encostava à parede Norte. Nesta parede localizava-se um pequeno vão de janela de 

forma quadrada [1213] que se encontrava entaipado [1214], semelhante aos 

identificados nas paredes Oeste das salas 2 e 5. Esta janela é mais antiga que o 

fragmento de porta [1280], que se encontrava cortado, o qual faria parte de uma antiga 

porta [1210] de acesso ao claustro. Imediatamente a seu lado, cortando-o existe um vão 

de porta, o qual terá sido entaipado há relativamente pouco tempo, facto explicado pelo 

seu entaipamento com blocos de cimento, cobertos por cimento [1211]. O elemento 

mais antigo da parede era provavelmente uma estrutura que não se compreendeu a sua 

funcionalidade, se seria uma janela ou um oratório [1215]. Este elemento encontrava-se 

entaipado com blocos aparelhados de basalto [1216], ligados por uma argamassa. 
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O pavimento da sala era composto por uma camada de cimento [1200] que 

cobria um antigo piso de grandes lajes de basalto de forma rectangular [1205]. Nos 

trabalhos de subsolo foi identificado parte de um muro, apontado como sendo um antigo 

alicerce [1252], constituído por blocos de pedras de tufo vulcânico de forma sub-

rectangular (fig. 46). Esta estrutura estava coberta por um depósito de entulho de cor 

castanha escura [1250] e um outro depósito de coloração castanha avermelhada [1251]. 

A diminuta abertura da vala não permitiu compreender a dimensão e funcionalidade 

fidedigna da estrutura. 

 

Figura 46 – Estrutura [1252] 

 

2.1.12. Sala 13 

 
 A sala 13 localiza-se entre a sala 27, a Oeste, e a sala 15, a Este, na ala Sul do 

antigo claustro, com uma área aproximada de 35 m2. 

 Nesta sala apesar de não tendo sido realizados trabalhos de subsolo, foram 

picadas as paredes. A análise parietal permitiu compreender que as paredes Norte e Sul 

são construídos em alvenaria de tufo vulcânico, ligadas por uma argamassa de cor 
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castanha. No primeiro caso, foi identificado um fragmento de vão de porta em cantaria, 

conservando cinco blocos [1308] (anexo V, desenho 7), o qual foi cortado pela actual 

porta de acesso à sala 32. A parede Este é construída em aparelho sub-isódomo ligado 

com argamassa de cor acinzentada, onde se localiza o vão de porta de acesso à sala 15. 

É também nesta parede que se localiza a “roda dos enjeitados” ou “roda dos expostos”6, 

com ligação à sala 15. A parede registava 5,15 metros de comprimento por 2, 98 metros 

de altura, registando o vão de porta 1,50 metros de largura e cada um dos vãos 

quadrados 1,20 de largura por 1,52 metros de altura (fig. 47).  

 

 

Figura 47 – Parede Este onde se localiza a “roda” 

 

                                                 
6 Este conceito/mecanismo foi inventado no início do século XIII, a pedido do Papa Inocêncio III, 
preocupado com a prática do infanticídio, fundando na cidade de Roma, o primeiro hospital para crianças 
abandonadas/enjeitadas. Nos séculos seguintes, foram criadas idênticas instituições noutros países 
europeus, nomeadamente em França, onde S. Vicente de Paula poderá ser considerado como o pioneiro 
da grande obra de protecção às crianças abandonadas. Este novo modelo assistencial acompanhou o rumo 
expansionista e colonizador de alguns países europeus, tendo-se estendido às suas colónias, onde 
perdurou muito para além da sua abolição nas metrópoles de origem, como se verificou no Brasil (Fontes, 
2004: 101). 



46 
 

Na parede Sul, registaram-se duas janelas, junto ao tecto de forma rectangular 

viradas ao jardim. Esta parede registou 7 metros de comprimento por 2,95 metros de 

altura. Por último a parede Oeste media 5,10 metros de comprimento por 2,94 metros de 

altura. Esta parede, separa a sala 13 da 27 e seria provavelmente a realidade mais 

recente da sala, pela sua construção com um aparelho isódomo, assim como a parede 

Este possivelmente sua contemporânea.  

A picagem do reboco da fachada Sul (fig. 48) permitiu observar o aparelho 

construtivo em alvenaria de tufo vulcânico, com dimensões pequenas e médias, ligadas 

por uma argamassa de cor castanha, registando-se elementos pétreos de maiores 

dimensões junto ao alicerce. Nesta parede, em funcionamento identificaram-se três tipos 

de janelas, as do piso superiores são iguais, e as do piso inferior, diferentes. 

 

 
Figura 48 – Fachada Sul do convento (sala 13)  

 

O pavimento da sala era composto por grandes lajes de basalto de forma 

rectangular, semelhante aos identificados em outras salas (fig. 49). 
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Figura 49 – Pavimento de lajes da sala 

 

2.1.13. Sala 14  

 

A sala 14 localiza-se entre a sala 3, a Sul, e a 16, a Norte, na ala Oeste do antigo 

claustro, com uma área aproximada de 44 m2. Os trabalhos em obra iniciaram-se sem 

acompanhamento arqueológico. 

A parede Sul [1400] é construída com aparelho sub-isódomo de basalto e ligado 

por argamassa de cal e areia (fig. 50), medindo cada silhar em média 0,42 metros de 

comprimento por 00,8 metros de altura, tendo a parede 4,99 metros de comprimento por 

3,08 metros de altura. As restantes paredes são construídas em alvenaria de tufo 

vulcânico de ligados com uma argamassa compacta de cor castanha clara com inclusões 

negras e brancas. Na observação efectuada aos aparelhos construtivos das paredes, 

compreende-se que a parede Sul seria a estrutura mais recente, a qual encosta às paredes 

Este e Oeste.  
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Figura 50 – Parede Sul 

 
Na parede Este [1409] observou-se um vão de janela construído em cantaria de 

basalto [1410], ligadas por uma argamassa de cor cinzenta clara, com uma trave de 

madeira no topo, registando 1,95 de altura por 1,05 metros de largura. Nesta parede foi 

também identificado um arco em cantaria de basalto [1411], o qual dá acesso a um pátio 

(fig. 51). Na parede Oeste [1412] foi identificado um vão de porta em cantaria com 

marca incisa na pedra para a colocação de trancas de madeira. Esta estrutura media 

cerca de 1, 60 metro de altura e 0,80 metros de largura, o qual estava entaipado. 
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Figura 51 – Parede Este: arco de cantaria              Figura 52 – Parede Oeste: vão de janela [1410] 

 
Por último, a parede Norte, tinha um vão de porta com moldura em blocos 

rectangulares afeiçoados com largura que variavam entre os 0,13 e os 0,22 metros nas 

laterais e os 0,33 metros no topo. Esta porta dava acesso à sala 16, medindo 2,23 metros 

de altura por 1,44 metros de largura. 

Sob o piso de cimento [1420] que constituía o actual nível de circulação foi 

identificado o antigo pavimento da sala, composto por grandes lajes de basalto de forma 

rectangular (fig. 53). Este cobria um nível de entulho [1421], onde foi recolhido do 

espólio arqueológico. 
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Figura 53 – Pavimento de lajes sob o piso de cimento 

 

Como anteriormente se observou, a análise parietal permitiu perceber que as 

paredes eram construídas em alvenaria de tufo vulcânico, exceptuando a parede Sul 

construída com um aparelho isódomo. Esta parede constitui a parede Norte da sala 3, o 

que leva a expor a hipótese se estas duas salas constituírem um só espaço, ideia já 

descrita na sala 3. 

Durante a abertura de valas nas alas do claustro, foi identificada junto na ala 

Este, mais concretamente junto à porta de acesso à sala 14, um alicerce de parede (fig. 

54). Porém, por imperativos da obra, esta estrutura foi desmontada, não se permitindo 

compreender a sua total dimensão e funcionalidade.  
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Figura 54 – Alicerce de parede 

 

2.1.14. Sala 15 
 
 A sala 15 localiza-se entre a 13, a Este, e a 29, a Norte, provavelmente não se 

integrando no antigo claustro, com uma área aproximada de 23 m2. Esta localiza-se 

mais em pormenor a Nordeste do antigo claustro, na ligação entre este e a actual igreja. 

Constitui na actualidade uma das entradas para o Recolhimento, através de uma porta 

[1520] existente na parede Sul [1519] da sala. Esta parede era construída em alvenaria 

de basalto e de tufo vulcânico de forma pontiagudas e sub-rectangular ligado com uma 

argamassa compacta, de cor castanha avermelhada com inclusões brancas e negras. Esta 

parede registou as dimensões de 4,50 metros de comprimento por 2,11 metros de altura. 

A parede Norte [1513] foi construída em alvenaria de tufo vulcânico, de formas 

maioritariamente irregulares de diferentes dimensões. A alvenaria estava ligada com 

uma argamassa castanha avermelhada, compacta com inclusões brancas e negras. Na 

altura da obra estava em utilização nesta parede uma janela [1516], com vista para a sala 

29, medindo 1,63 metros de comprimento por 1,52 metros de altura. Após a picagem do 
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reboco foi identificado um vão de porta em cantaria entaipado [1514] com 2,17 metros 

de altura (fig. 55), de que se observa apenas metade da moldura, por a restante estar 

tapada pela parede Este [1512]/[1510], que lhe encosta. Esta parede tem 5,27 metros de 

comprimento por 2,92 metros de altura e é constituída por dois aparelhos construtivos 

um em alvenaria [1510] e um sub-isódomo [1512]. Este último constitui a parede onde 

está construída a escada de acesso ao primeiro piso.  

 

 

Figura 55 – Parede Este 

 

Na parede Oeste [1521] localiza-se a porta de acesso à sala 13, na qual está 

embutida na parede existe a denominada “roda dos enjeitados” (fig. 56), com a função 

de receber os bebés recém-nascidos rejeitados pelas famílias, que eram aqui colocados 

para serem adoptados pela comunidade de freiras. A estrutura da roda faz a ligação 

entre a sala 15, o exterior e a sala 13, o interior do espaço conventual. O aparelho 

construtivo que compõe a base da estrutura é construído por um aparelho sub-isódomo 

de pedras de basalto, a restante parede é construída em tufo vulcânico com forma 

pontiagudas e sub-rectangular, unido com argamassa de cor castanha avermelhada 

compacta e com inclusões brancas e negras. A cantaria que delimita a área inferior da 
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estrutura da roda, tem marcas incisas, uma delas a figura de um triângulo, 

provavelmente uma marca de canteiro (fig. 57). Esta parede registou as dimensões de 

5,24 metros de comprimento por 2,95 metros de altura. 

 

  

Figura 56 – “Roda” ou “torno”                                                            Figura 57 – Marca de canteiro 

 

Finalmente a parede Sul, que compõe a fachada de uma das entradas para o 

Recolhimento cedeu novas informações construtivas da evolução do edificado. A 

picagem da fachada permitiu observar um aparelho construtivo distinto do identificado 

na restante fachada virada ao jardim. No piso superior existia uma janela construída 

reaproveitando antigo vão de janela mais larga em cantaria de basalto, que foi entaipado 

com alvenaria de pedras de média dimensão em tufo vulcânico e argamassa castanha 

clara. O aparelho construtivo da parede era composto de blocos de pedra de basalto com 

formas de paralelepípedo preenchidas com alvenaria de pequenas pedras de tufo 

vulcânico ligadas por argamassa de cor acizentada (fig. 58). Observou-se uma clara 



54 
 

distinção entre este corpo e o aparelho construtivo da parede Sul da restante a fachada – 

sala 1,2, 5 e 13. Este novo corpo construtivo terá sido erguido  

 

 

 
Figura 58 – Fachada Sul: entrada do Recolhimento  

  

Por último, uma referência ao pavimento da sala, o qual era composto por 

grandes lajes de basalto de forma rectangular, o qual não foi desmontado por não ter 

havido trabalhos de sub-solo a registar nesta sala. 

2.1.15. Sala 16 

 
A sala 16 localiza-se entre a sala 6, a Norte, e a sala 14, a Sul, na ala Este do 

antigo claustro, com uma área aproximada de 32 m2. Os trabalhos em obra iniciaram-se 

sem acompanhamento arqueológico, sendo as paredes cobertas de cimento, excepto a 

Norte, e as valas abertas.  

A picagem acompanhada do reboco da parede Norte revelou um aparelho 

construtivo sub-isódomo em cantaria de basalto, com formas rectangulares, ligadas por 
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argamassa granulosa de cor cinzenta clara com inclusões negras e brancas, [1600] (fig. 

59). O mesmo se verificou na parede Sul [1651].  

 

 

Figura 59 – Parede Norte [1600] 

 
 A parede Oeste [1650] era construída em alvenaria de tufo vulcânico de formas 

sub-circular e alongadas, ligado por argamassa compacta de cor castanha clara com 

inclusões brancas e negras. 

 Na análise efectuada na zona do pátio exterior foi possível observar o aparelho 

construtivo da parede Este [1603] de grandes dimensões, com várias realidades 

arqueológicas. Na área inferior foram identificadas duas largas vigas de madeira em 

posição horizontal [1604], que estruturam a zona de acesso à sala. O aparelho 

construtivo da área superior da parede era de alvenaria de tufo vulcânico, de dimensões 

pequenas e médias com formas irregulares alongadas, cobertas por uma argamassa de 

cor castanha acinzentada. Encostada a esta alvenaria havia uma outra parede de blocos 

aparelhados de basalto de forma rectangular, que constituiu um aparelho isódomo, no 

qual foram observadas marcas de fogo (fig. 60). Fazendo parte deste aparelho existiam 

três arranques de paredes que estruturavam outros espaços, os quais foram desmontados 

antes da presença do arqueólogo em obra, mas que ficaram os vestígios dos blocos de 

basalto de cantaria de formas sub-rectangular e sub-quadrangular (fig. 61). Esta parede 

encostava à parede de alvenaria, que apesar de ser semelhante ao aparelho do topo da 

parede, tem uma argamassa de cor beje [1681]. 
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Figura 60 – Parede Este após desmonte da parede             Figura 61 – Pormenor da parede desmontada 
 
   

No interior da sala no canto Sudeste, observou-se nicho semi-circular rebocado a 

estuque pintado a branco [1605]. 

 Sob o piso de cimento [1610] que constituía o actual nível de circulação foi 

identificado o antigo pavimento da sala, composto por grandes lajes de basalto de forma 

rectangular [1601] (fig. 62). Sob o piso foram identificadas duas canalizações, uma de 

fibrocimento [1602], portanto do século XX, outra de cerâmica [1603], mais antiga. 

 Em termos estratigráficos de subsolo esta sala é muito semelhante à sala 14, 

imediatamente a Sul. Assim de um modo geral, sob o piso, foi identificado o nível de 

entulho de coloração castanha escura [1612], com muito espólio, que cobria uma 

camada de areias brancas [1613] que, por último, cobria o nível homogéneo de tufo 

vulcânico de coloração castanha alaranjada [1614].  
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Figura 62 – Pavimento de lajes [1601] 

 

2.1.16. Sala 19 

 

 A sala número 19 está localizada entre a sala 8, a Sul, e a 20, a Norte, na ala Este 

do antigo claustro, com uma área aproximada de 37 m2.  

 A parede Este [1900] foi construída em alvenaria de tufo vulcânico com pedras 

de diferentes formas e dimensões, ligadas por argamassa de cor castanha escura 

homogénea, com zonas de argamassa de cor cinzenta clara e pequenas inclusões de cor 

branca. Em utilização registou-se uma janela (fig. 64) e uma porta que dava acesso à 

arcaria do claustro (fig. 63) e um largo vão de porta de acesso à sala 11. 
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Figura 63 – Parede Este: porta de acesso ao claustro  Figura 64 – Parede Este: janela  

 

No desmonte da parede Oeste [1912] observou-se, no meio da alvenaria, grandes 

pedras de cantaria de basalto afeiçoadas, provavelmente reaproveitadas, na qual existia 

um vão de janela [1903], com 1,05 metros de altura por 0,94 metros de largura e dois 

vão de portas [1901] e [1902], ambos com 1,87 metros de altura e 1,23 metros de 

largura. 

A parede Sul era construída em alvenaria de tufo vulcânico, ligado com 

sedimento de cor castanha, areno-argiloso. Nesta parede assim como na Oeste [1912] 

não dispomos de mais dados arqueológicos por ausência de registo. 

Em termos estratigráficos e como referido na descrição da sala 8, observou-se 

que a parede Norte encostava à parede Oeste, sendo portanto a primeira construída 

posteriormente. 

Na escavação da sala no canto Nordeste, identificou-se uma base de coluna 

[1947]/[1975] decorada com motivos manuelinos que parece estar sobre um pavimento 

construído com lajes de basalto rectangulares e/ou sub-rectangulares [1977] (fig. 65 e 

66). 
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Figura 65  – Plano da base de coluna [1947]/[1975] Figura 66 – Alçado da base de coluna [1947]/[1975] 

 
 

Na abertura de uma das caixas de água, entre as duas portas existentes na parede 

Este, foi identificada uma calçada de seixos rolados de basalto [1922], muito danificada 

pela obra (figura 63). Para além desta destruição, a calçada tinha anteriormente sido 

coberta com cimento, que servia de base para a colocação do actual nível de circulação 

de ladrilhos. De uma forma geral nas aberturas de sub-solo registou-se a seguinte 

sequência estratigráfica: pavimento de ladrilho [1920] e respectivo nível de preparação 

em cimento [1921], sob o qual se registou uma calçada [1922] (fig. 67). Este antigo 

nível de circulação esteve provavelmente em utilização até há poucas décadas atrás, 

pelo facto da sua fase de abandono ser selada por um nível de cimento. A calçada 

assentava num depósito de entulho [1923], o qual por sua vez cobria um outro depósito 

de cor castanha avermelhada [1924]. 
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Figura 67 – Calçada [1922] 

 

Registou-se também a presença de um sistema de caleiras relacionadas com a 

condução de águas para um tanque, provavelmente localizado no claustro. Todo este 

sistema foi construído com blocos de basalto ligados por uma argamassa muito 

compacta, de tonalidade amarelada [1943] (Pinto, 2010: 35).  

 

2.1.17. Sala 20 

 

A sala número 20 é de pequenas dimensões, localizando-se entre a sala 11, a 

Este, e a 20, a Norte, mais concretamente no canto SW do antigo claustro, com uma 

área aproximada de 8 m2 (fig. 68). Os trabalhos em obra iniciaram-se sem 

acompanhamento arqueológico, tendo todas as paredes sido cobertas de cimento e 

pintadas a cor-de-rosa. Todas as paredes são construídas em alvenaria de tufo vulcânico, 

com formas sub-rectangulares e alongadas ligadas por argamassa de cor castanha clara, 

compacta, com inclusões negras e brancas. 

Na parede Sul localizava-se a porta de acesso [2023] à sala 19 e na parede Norte 

[2020], mais concretamente no canto Noroeste registou-se um vão de janela e um arco 

de cantaria de basalto a meio da parede [2021].  
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Figura 68 – Aspecto geral das paredes da sala 

 
 Em termos de estratigrafia de subsolo, a sala era coberta por um pavimento de 

ladrilhos [2000], que assentava numa camada de preparação de cimento [2001]. Sob 

esta foi identificado um depósito de entulho, com a presença frequente de pedras 

roladas, com argamassa de cor castanha clara [2010]. Por último, encontrava-se um 

nível de entulho de cor castanha avermelhada [2011], de onde provêm a totalidade do 

espólio recolhido na sala. 

2.1.18. Sala 25 

 
 A sala 25, localizava-se no piso 1, sobre a sala 5 do piso 0 e revelou importantes 

dados sobre construção e reconstrução do espaço conventual ao longo das centúrias. A 

integração desta sala, a única do piso 1 na análise arqueológica, justifica-se pelo facto 

de terem sido identificados elementos construtivos significativos para a reconstrução do 

espaço conventual, analisados posteriormente na fase de fundação do convento (ponto 

3.1). 

Após a picagem dos rebocos das paredes, observou-se que a parede Oeste era 

construída em gaiola pombalina. Na parede Este, construída em alvenaria de basalto, é 

provavelmente a continuação dos elementos manuelinos identificados no canto da ala 

Sul, em que esta sala se integra (fig. 69 e 70).  

  

 



62 
 

   

Figura 70 - Parede Este                                         

 

2.1.19. Sala 27 

 
A sala 27 ou wc3 está localizada entre a sala 5, a Oeste, e a sala 13, a Este, na 

ala Sul do antigo claustro. Nesta sala estavam as instalações sanitárias remodeladas na 

década de 60 do século XX. Esta sala apresentava uma área aproximada de 14 m2, a 

qual estava separada do claustro por um corredor de acesso entre a sala 5 e 13, que 

compõe a parede Norte [2700], construída em blocos de concreto de cimento onde se 

observava um vão de porta delimitado a madeira [2706]. Na parede Norte do corredor 

do lado do claustro, após a remoção do reboco identificou-se um largo vão de porta de 

cantaria de basalto, ligados com argamassa de cor cinzenta [2707] entaipada com blocos 

de cantaria de basalto de formas rectangulares com uma argamassa de cor castanha clara 

[2711] (fig. 71). 

Figura 69 – Canto composto por 
elementos manuelinos 
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Figura 71 – Parede Norte (claustro): vão de porta entaipado na parede 

 

 A parede Sul [2702] era construída em alvenaria de tufo vulcânico, de formas 

alongadas e sub-circulares e rectangulares ligadas com argamassa de cor castanha 

avermelhada compacta com inclusões brancas e negras. Nesta parede observava-se um 

vão de janela rectangular com 2,06 metros de altura e 1,48 metros de largura. A parede 

por sua vez media 4,72 metros de comprimento por 2,98 metros de altura. 

Nas paredes Sul e Oeste foi possível observar, após o reboco as tubagens de 

água, que romperam o aparelho construtivo de ambas (figs. 72 e 73).  



64 
 

    

Figura 72 – Parede Sul                                                Figura 73 – Parede Oeste 

 

 A parede Este [2704] é construída com um aparelho sub-isódomo, com blocos 

de basalto de formas quadrangulares e rectangulares ligados por uma argamassa 

castanha clara. Nesta parede localiza-se o vão de porta de acesso à sala 13. Esta parede 

encosta à parede Sul e registava as seguintes dimensões: 6,90 metros de comprimento 

por 2,80 metros de largura (fig. 74).  
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Figura 74 – Parede Este (basalto) e Sul (alvenaria)  

 

 Na parede Oeste [2701] localiza-se o vão de porta de acesso à sala 5. Após a 

picagem dos rebocos observou-se o aparelho construtivo composto cantaria de tufo 

vulcânico ligados por uma argamassa de cor cinzenta misturada com cal com inclusões 

negras e brancas. Registaram-se os tubos de ferro das instalações sanitárias, no âmbito 

das obras da década de 60 do século XX. A parede media 3,80 metros de comprimento 

por 2,88 metros de altura. 

 

2.1.20. Sala 28 

 

 Os trabalhos de obra iniciaram-se sem acompanhamento arqueológico, porém 

estes não foram muito intrusivos. Esta sala tem reduzidas dimensões, 2,25 metros de 

comprimentos por 1 metro de largura, com uma área de 2,25 m2 (fig. 75). O acesso à 

sala era feito pela sala 29, por um vão de porta com 1,70 metros de altura por 0,82 

metros de largura delimitado a madeira [2823] na parede Sul [2822]. Esta media 2,25 

metros de comprimento por 1,65 metros de altura. As paredes eram construídas em 
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aparelho isódomo de cantaria de tufo vulcânico de formas rectangulares e 

quadrangulares, unidas por uma argamassa compacta de cor branca com inclusões 

negras e brancas. Apenas a parede Oeste foi construída em alvenaria de tufo vulcânico, 

ligado com argamassa de cor castanha clara com inclusões brancas [2824] medindo 2,25 

metros de comprimento por 2,07 metros de altura; nesta parede foi identificado um 

antigo vão de porta, já referido anteriormente na sala 4, na descrição da parede Sul. 

(Pinto, 2010: 26)   

 As paredes Norte [2820] (fig. 76) e Este [2821] são contemporâneas e estão 

travadas entre si. A parede Norte media o mesmo que a Sul já referida e a Este 2,08 

metros de comprimento por 2,12 metros de altura. 

   

Figura 75 – Aspecto geral da sala                                           Figura 76 – Parede Norte 

 
 A abertura de uma caixa de água permitiu perceber a seguinte estratigrafia da 

sala: piso de cimento [2800]; depósito de entulho de cor castanha escura, com a 

presença de lixos contemporâneos e restos de pavimento de tufo vulcânico [2801]; 

depósito de cor castanha avermelhada [2802], de onde saiu a maioria do material 

arqueológico da sala; após a remoção deste depósito identificou-se parte de uma 

estrutura de tufo vulcânico, provavelmente um alicerce de uma antiga parede [2810], 

que se encontrava em mau estado de conservação (fig. 77). O registo arqueológico desta 

sala não permitiu compreender a implantação, assim como a funcionalidade desta 

estrutura. 
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Figura 77 – Estrutura [2810] 

 

2.1.21. Sala 31 

 
 A sala número 31 está localizada entre a sala 6, a Sul, e a 34, a Oeste, mais 

concretamente no canto SE do antigo claustro, com uma área aproximada de 23 m2. Os 

trabalhos em obra iniciaram-se sem acompanhamento arqueológico, sendo as paredes 

cobertas de cimento e as valas das sapatas abertas sem registo arqueológico. Contudo, a 

observação dos aparelhos construtivos dos alicerces permitiu compreender que as 

paredes seriam de forma geral semelhantes, construídas em alvenaria de tufo vulcânico 

de formas sub-rectangular e sub-circular, ligadas por uma argamassa compacta de cor 

castanha clara com inclusões brancas e negras. Na parede Oeste [3102], localizava-se 

umas das entradas da sala, através da sala 34, com um vão de porta [3103]. O mesmo se 

registou na parede Este [3104], com um vão de porta [3105] de acesso a outras 

dependências do convento.   

Na observação das paredes registou-se na Norte [3100] um vão de janela [3114] 

entaipado por blocos de basalto rectangulares ligados por argamassa de cor 

esbranquiçada [3115]. 

Na parede Sul [3101] foram observados três vãos de porta (fig. 78); esta parede 

constitui de igual modo a parede Norte da sala 6, anteriormente descrita na respectiva 

sala.  
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Figura 78 – Parede Sul 

 

 
 Os trabalhos de subsolo revelaram um significativo depósito de entulho 

composto por areias, telhas, cerâmica e lixos contemporâneos [3106]. Importa também 

referir que no exterior da sala, junto à parede Este, foi aberta uma vala, onde se 

identificou a respectiva vala de fundação cujo depósito de enchimento [9200] 

apresentava muitos materiais arqueológicos (Pinto, 2010: 35).  

 

2.1.22. Sala 32 

 
 A sala número 32 está localizada entre a sala 3, a Norte, a 29, a Este e 13, a Sul, 

mais concretamente no canto SE da ala Este do antigo claustro, com uma área 

aproximada de 30 m2. 

 Na parede Sul [3241] localizava-se uma larga porta [3242] em utilização que 

dava acesso à sala 13, e uma área de armário delimitado por cantaria de basalto [3243]. 

Após a picagem dos rebocos registou-se um vão de porta entaipado (fig.79) entre a 

porta e o armário. Este vestígio de vão de porta identificado poderia estar relacionado 

com um antigo vão de porta pelo qual se acedia à sala.  
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Figura 79 – Fragmento de vão de porta  

 
 Na parede Norte [3240] localizavam-se as escadas de acesso ao piso superior. 

Estas são construídas em cantaria de basalto e tufo vulcânico de formas quadrangulares 

rectangulares, ligados por argamassa de cor cinzenta clara com inclusões negras [3240]. 

Registou-se as dimensões de 3,87 metros de comprimento por 2,78 metros de altura.  

A parede Oeste [3246] era construída em alvenaria de tufo vulcânico e basalto 

de forma sub-circular e alongada, unidos por argamassa compacta de cor castanha clara 

com inclusões negras e brancas [3250], medindo 2,25 metros de comprimento por 2,65 

metros de altura. Nesta parede identificou-se uma pia [3251] em basalto circular fixada 

na parede e também um vão de porta [3247] em cantaria de tufo vulcânico, ligado por 

uma argamassa de cor cinzenta [3252], com 2,04 metros de altura por 0,96 metro de 

largura. Este vão encontrava-se entaipado com blocos de cimento [3253]. Esta sala é 

uma continuação da sala 29, porém pela sua dimensão e pelo decurso da obra foram 

atribuídos dois números ao espaço: 32 e 29. 
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2.1.23. Sala 34 

 
 A sala 34 é de pequenas dimensões, localizando-se entre a sala 10, a Oeste, e a 

sala 31, a Este, na ala Norte do antigo claustro com uma área aproximada de 10 m2. As 

paredes são construídas em alvenaria de tufo vulcânico ligado por argamassa de cor 

castanha clara. A parede Este registava 1,87 metros de comprimento. Durante os 

trabalhos de subsolo, foram observados sob o piso de cimento [3401] depósitos de 

entulho [3402], [3403], onde foi identificada uma pedra de cantaria afeiçoada, sub-

quadrangular [3404], que parece apontar para uma antiga soleira de porta (fig. 80). 

 

 

Figura 80 – Pedra de tufo vulcânico, afeiçoada 

 

2.1.24. Jardim  

 
 Na última fase dos trabalhos em obra houve a necessidade de efectuar a abertura 

de uma vala ao longo da fachada exterior do convento virada a Sul, assim como o 

rebaixamento de cota de toda a área do jardim. Esta abertura permitiu a identificação de 

um alinhamento de grandes lajes de tufo vulcânico, encostado à fachada do convento 

desde o canto da sala 5 até junto a uma das janelas da sala 2. Esta estrutura era 

construída em blocos de tufo vulcânico de formas maioritariamente quadrangulares e 

rectangulares (fig. 81), com cerca de 12 metros de comprimento. Identificou-se um 

bloco afeiçoado que estava reaproveitado na estrutura, com uma forma quadrangular 

(fig. 82). Na zona onde terminava este alinhamento foram identificadas outras 

realidades arqueológicas: dois lintéis, um de janela e outro de porta, ambos de basalto 
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integrada integrados no alicerce da fachada do convento. Nos trabalhos de subsolo, 

registou-se um enterramento no geológico, em muito mau estado de conservação.  

 

 

Figura 81 – Alinhamento de lajes junto ao alicerce 

 

Figura 82 – Alinhamento de lajes  
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 Por imperativos da obra, procedeu-se ao desmonte desta estrutura, o que 

permitiu perceber que em termos estratigráficos esta encostava à argamassa que cobria 

todo o alicerce da fachada (fig. 83). Esta argamassa era de cal e areia de cor castanha 

amarelada e cobria o alicerce desde a zona do passadiço de entrada para o convento, 

frente à sala 13, até à zona onde terminavam as lajes, a meio da sala 2. Esta cobertura 

terá acontecido durante o século XVIII, quando há o desmonte da antiga igreja e a 

construção das novas paredes do convento (fig. 84). 

 Não se compreende a funcionalidade do alinhamento de lajes, mas talvez tenha 

sido disposto no local como caminho de acesso à estrutura do PT, localizada no canto 

NW do jardim durante a década de 40 do século XX. 

 

 

Figura 83 – Alicerce após desmonte do alinhamento de lajes 
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Figura 84 – Elementos manuelinos reaproveitados no alicerce do edifício 

 

2.1.25. Claustro 

 
O primitivo claustro era de planta quadrangular com pavimento em toda a sua 

extensão, à excepção dos canteiros, com lajes de tufo vulcânico, maioritariamente de 

forma rectangular, algumas delas com marcas de serem reaproveitadas. Na zona central 

do claustro observa-se um fontanário constituído por um pequeno tanque e, cantaria de 

planta circular e uma bica formada por três elementos distintos de basalto: uma base de 

forma sub-circular decorada com motivos vegetalistas em relevo, sobre a qual assenta 

um bloco de cantaria semi-circular com os mesmos motivos decorativos. O corpo 

apresenta quatro bocas de saída de água em cobre (Pinto, 2010: 53). Refere-se ainda que 

são visíveis sobre o piso, caleiras para o escoamento das águas do fontanário (fig. 85).  
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Figura 85 – Fontanário com vista da ala Oeste 

  

Relativamente, às quatro arcarias que compõem o claustro é importante referir 

que se observam dois diferentes estilos construtivos. A sua singularidade construtiva 

regional torna a sua interpretação singular e só possível através da observação de vários 

aspectos históricos e da própria arqueologia da arquitectura. Desta observação infere-se 

a existência de dois tipos construtivos, com colunas e com pilastras. Assim, as arcarias 

Norte, Sul e Oeste tem arcos suportados por colunas sem decoração na zona do fuste, 

tendo o arco uma pequena reentrância ao centro (fig. 86). 
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Figura 86 – Ala Norte 

 
No caso da arcaria Sul, constatou-se a ausência de parte da mesma na zona 

central, observando-se apenas três arcos à esquerda e um à direita com os negativos das 

bases de coluna a continuarem no muro que delimita o claustro. Este facto aponta para 

uma fase destrutiva da arcaria durante o terramoto de 1980, só reconstruida, e 

parcialmente, nas obras de consolidação da estrutura do convento por parte do Gabinete 

da Zona Classificada de Angra do Heroísmo (fig. 87).  
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Figura 87 – Ala Sul 

 

Por último, a arcaria Este, registava pilastras rectangulares com arcos abatidos. 

Em 1889 há uma referência a obras numa das alas do claustro, a qual terá caído em 

consequência do sismo 1841. Esta descrição indica que por impossibilidade por parte do 

construtor em reproduzir o traço arquitectónico existente, as colunas das restantes alas, 

este ergueu pilastras rectangulares (Merelim, 1974: 122). Assim, comprova-se que a ala 

Este tem uma cronologia posterior às restantes alas. Na análise a nível do telhado, 

observa-se que as cotas são diferentes nesta ala relativamente às de Norte e Sul. 

A nível do primeiro piso as realidades são igualmente diferentes, com janelas 

pequenas no caso das arcarias Norte, Sul e Oeste, ladeada por pedras de basalto com 

uma ligeira decoração que suportavam as portadas das janelas dos dormitórios das 

religiosas e uma pedra de cantaria de tufo vulcânico, afeiçoada de forma rectangular por 

debaixo das respectivas janelas. Facto que não se observa na ala Este, onde em vez das 

referidas janelas existem portas. 
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Figura 88 – Ala Este 

 

Também a nível do telhado foi possível perceber diferenças de cotas entre as 

arcarias. No início da intervenção observou-se que as colunas da ala Norte estavam em 

muito mau estado de conservação, porém já com sinais de intervenções de estabilização 

anteriores. O facto de esta ala estar mais degradada que as outras, poderá ser explicada 

por estar mais exposta à ressalga marítima que  

Relativamente a trabalhos de subsolo, foi aberta uma sondagem arqueológica 

com o objectivo de perceber os níveis de ocupação do espaço. Porém, não foram 

identificados contextos arqueológicos. Após a finalização destes trabalhos, foi levantado 

o pavimento de lajes de basalto que constituía o nível de circulação do claustro de forma 

a proceder à abertura das valas para as infra-estruturas domésticas. Posteriormente, o 

pavimento foi recolocado de modo a regularizar a cota de circulação do espaço exterior 

(fig. 89).  

 



78 
 

 

Figura 89 – Vista geral do claustro após remoção do pavimento de lajes após colocação do novo telhado 
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3. A evolução da estrutura religiosa 

 

Os estudos sobre a arquitectura monástica feminina são esporádicos em 

Portugal, comparativamente com os estudos que se desenvolveram nas últimas décadas 

sobre os conventos masculinos. Acresce o facto de grande parte da informação que 

permitiria uma caracterização do espaço monástico feminino estar em obras reservadas, 

não documentadas ou de difícil acesso em bibliotecas e arquivos regionais e nacionais 

(Silva, 2008: I, 25). Estes são estudos concentrados em grande parte no território 

continental português, observando-se uma grande lacuna nos estudos não só 

arqueológicos mas também arquitectónicos dos espaços conventuais insulares (Moura: 

1998, 2000, 2010; Lalanda: 1987, 1995; Sousa, 2010). 

Recentemente, novos estudos de inventariação e caracterização morfotipológica 

surgiram em Portugal. Um desses estudos compila e analisa doze mosteiros de clarissas 

em território continental construídos até 15637 (Duarte, 2006), enquadrando-se 

cronologicamente com o objecto de estudo da presente tese. O referido estudo aponta 

para três aspectos que contribuíram para as grandes alterações dos conjuntos monásticos 

ao longo dos tempos: necessidades do próprio espaço conventual; novas utilidades e/ou 

adaptações após a extinção das Ordens Religiosas; e as obras de restauro ao abrigo das 

novas políticas do património (Duarte, 2006: 14). Em termos de distribuição dos 

espaços, denota-se alguma uniformização nos mosteiros de um claustro, porém parecem 

não existir normas obrigatórias para a arquitectura na Regra de Santa Clara (Duarte, 

2006: 14).  

Em termos arquitectónicos é importante entender como se organizam e articulam 

as dependências de um convento, que se distribuem em redor de um claustro e que eram 

fundamentais: igreja; sala do capítulo; refeitório; dormitório e restantes dependências. O 

próprio claustro tem em si um significado muito para além da sua estrutura física. 

Wolfgang Braunfels afirma-o como um "horto comunitário, que serve de recreio, lazer 

meditação, e onde se podem cultivar plantas (...) carregadas de valor simbólico" 

(Duarte, 2006: 13 apud Braunfels, 1945: 154). Contudo, também os espaços de 

actividades secundárias são importantes, os quais poderiam existir ou não, consoante as 
                                                 
7 Mosteiros estudados por Teresa Durão: Mosteiro de Santa Clara, Santarém; Mosteiro de Santa Clara, 
Coimbra; Mosteiro de Santa Clara, Vila do Conde; Mosteiro de Santa Clara, Porto; Mosteiro de Santa 
Clara, Portalegre; Mosteiro de Santa Clara, Évora; Mosteiro das Chagas, Vila Viçosa; Mosteiro da Madre 
de Deus, Lisboa, Mosteiro de Jesus, Setúbal; Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição, Beja; Mosteiro de 
Santa Iria, Tomar; Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção, Faro. 
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dimensões da comunidade religiosa que acolhiam. Assim, havia espaços como a sala da 

comunidade, a sala de estudo, a sala de trabalho, a sala do noviciado, espaços de apoio, 

o vestíbulo8, a sacristia, a torre mirante, a cozinha, a rouparia/lavandaria, a enfermaria 

ou a sala de profundis9. A sala do capítulo, normalmente ligada ao claustro localizava-se 

próxima da Igreja. O refeitório, normalmente também ligado ao claustro tinha uma área 

de acesso, a cozinha e os dormitórios ou celas estavam localizadas no piso superior 

(Valente, 2007:37-39).  

Contudo, um dos grandes problemas que se identifica no estudo da arquitectura 

dos conventos da Ordem de Santa Clara é a ausência de investigações conjuntas dos 

espaços. Isto permitiria compreender se haveria uma regra ou padrão construtivo inicial, 

que se foi alterando ao longo dos séculos. Nas últimas décadas têm surgido estudos e 

teses universitárias em que a insuficiência da documentação histórica é colmatada com 

dados arqueológicos (Carvalho, 1992; Corte-Real, 2001; Fernandes, 1987; Mourão, 

2004; Lopes, 2001; Sebastian, 2008/2009; Silva, 2008). Porém, considera-se existir 

ainda um longo caminho a percorrer na investigação deste tema de forma a preencher 

lacunas histórico-sociais como também ajudar a própria caracterização do edificado 

monástico. 

Assim, o que se compreende da arqueologia da arquitectura destes conventos é 

que, ao longo dos séculos, as alterações e demolições transformaram os edificados, que 

são reconstruídos adoptando novos traçados, denunciando estes, consciências e hábitos 

da respectiva época. 

No caso concreto do convento de São Gonçalo, compreende-se uma 

transformação no edificado não só pelas exigências sociais, mas também em 

consequência das intempéries naturais e eventos bélicos (anexo II, tabela 1). Os 

episódios históricos que ficaram registados nas paredes e subsolo ressurgiram com a 

intervenção arqueológica. As grandes catástrofes naturais e humanas – sismos, 

tempestades, pestes, guerras – que ocorreram na ilha Terceira, desde a fundação do 

convento aos nossos dias, transformaram um quotidiano de silêncio e clausura. São 

vários os episódios registados que podem ajudar na compreensão das realidades 

arqueológicas identificadas no convento. No caso dos sismos, os mais expressivos e 

passíveis de terem provocado modificações na estrutura do convento foram os de 1571, 

                                                 
8 Espaço composto pela portaria e locutório, a qual distribuía o acesso à porta regular, roda, locutório, 

entre outros espaços. 
9
 Destinada a velar cadáveres. 
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1614, 1647, 1690,1698, 1801, 1811, 1841 e, mais recentemente, o de 1980. Porém, 

também os episódios bélicos do século XVI e XIX foram relevantes, destacando-se a 

Guerra da Restauração e as Guerras Liberais. Outro factor foi sem dúvida as exigências 

sociais, com o crescente número de clarissas ao longo das centúrias que obrigou a uma 

expansão do edificado. 

 

Do ponto de vista da construção das paredes o que se observou foram sobretudo 

aparelhos construtivos alvenarias de pedra irregular, de médio e pequeno aparelho, 

grosseiramente trabalhados, com ligações entre pedras ou com um sedimento castanho 

ou com uma argamassa. As alvenarias foram rebocadas com argamassa de cal e areia e 

por fim caiadas ou pintadas. Outro tipo de aparelho identificado foi o sub-isódomo, 

considerado mais recente, por estar encostado às paredes de alvenaria. Este seria 

aplicado nas áreas reconstruídas ou em zonas em que há uma readaptação do espaço, de 

forma a aumenta-lo ou a reduzi-lo.  

Outras das observações registadas foi que as alvenarias não são todas iguais, 

com a ligação entre os elementos pétreos a ser efectuada de forma diferenciada, com 

argamassas e sedimentos que ligam as pedras de tufo vulcânico. Como exemplo, 

enuncia-se dois casos: na sala 2, a parede Sul virada ao jardim, regista uma alvenaria 

diferenciada da maioria das paredes das outras salas. Também na parede Sul da sala 13, 

registou-se uma clara separação entre os aparelhos construtivos, deste modo, a diferença 

entre as alvenarias deixa antever um episódio de remodelação da fachada, 

provavelmente, pelo colapso da estrutura em consequência de um terramoto ou guerra, a 

qual mantém apenas cerca de um metro de estrutura, erguendo-se a nova parede com 

outra argamassa. 

Assim, durante os trabalhos de análise parietal foram identificados três tipos de 

aparelho construtivo no piso 0, o que constituiu a área do primitivo convento10. Assim, 

temos: aparelho sub-isódomo – parede constituída por blocos de pedra em forma de 

paralelepípedo de médias e grandes dimensões, que constituem fiadas lineares 

horizontais e desencontradas em altura, ligadas por argamassa de cor branca. 

Identificada nas salas 3, parede Norte; sala 6, parede Sul; sala 9, parede Sul e parte da 

Este; sala 15, parede Este; sala 16, parede Norte; sala 27, parede Este; sala 28, paredes 

Sul e Oeste; aparelho em alvenaria – parede constituída em blocos de pedras de tufo 

                                                 
10

 Ver planta de aparelhos construtivos no anexo IV, figura 4 
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vulcânico de formas irregulares, de dimensões diferentes, ligados por diferentes tipos de 

argamassa, consoante os momentos construtivos. Este tipo de aparelho estrutura todas 

as paredes das salas: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 31 e 34. Observa-se de igual modo 

na sala 3 paredes Sul e Oeste; sala 4, paredes Norte, Este e parte da Oeste; sala 9, 

paredes Norte e Oeste e parte da Este; sala 13, paredes, Norte, Sul e Oeste; sala 14, 

paredes Norte, Este e Oeste; sala 15, paredes Norte, Sul e parte da Este; sala 16, paredes 

Sul e Oeste; sala 28, paredes Sul e Este; sala 29, paredes Norte e Sul; e finalmente um 

aparelho em alvenaria insossa – parede constituída por blocos de pedra de formas e 

dimensões irregulares, travados entre si pelo modo como estão dispostos, sem qualquer 

tipo de ligação. Este aparelho identifica-se apenas no muro [603] da sala 6.  

O significativo conjunto de dados arqueológicos identificados, alguns de difícil 

compreensão, levou à opção de distribuir a informação histórica e arqueológica, desde o 

século XVI ao século XXI, estabelecendo balizas cronológicas, tendo por base os 

grandes acontecimentos que afectaram directa ou indirectamente a estrutura do 

monumento. 

 

3.1. A fundação em meados do século XVI 

 

A Ordem de Santa Clara também denominada Segunda Ordem Franciscana, foi 

fundada em 1212 no Convento de S. Damião, em Itália. Esta Ordem tem como 

orientação religiosa Santa Clara e S. Francisco tendo como ideal a pobreza evangélica, a 

clausura e a contemplação. Rapidamente esta Ordem expandiu-se pela Europa, 

chegando a Portugal em 1254, inaugurando em 1258 o seu primeiro convento em 

Lamego (Silva, 2008: I, 34). Porém, foi durante o século XVI que se deu um expressivo 

desenvolvimento e expansão da congregação, com a fundação de 42 conventos – 

Lisboa, Vila Viçosa, Évora, Porto, Faro, Trancoso, Tomar, Abrantes, Guimarães, 

Alenquer, Caminha – 11 dos quais nos Açores. No arquipélago o primeiro mosteiro 

fundado foi o da Caloura, em Água de Pau, ilha de São Miguel, em 1522. 

Na sua fundação, as casas religiosas da Ordem de Santa Clara vão adoptar a 

arquitectura da congregação masculina, com adaptações face às novas exigências de 

género e a uma demarcada preocupação na clausura feminina (Silva, 2008: I, 33).  

As clarissas viviam, como já se referiu, segundo o ideário da pobreza, o que 

inviabilizava grandes desenvolvimentos arquitectónicos, sendo a maioria dos edifícios 
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conventuais desta ordem de dimensões modestas (Silva, 2008: I, 33). Porém, ao longo 

das centúrias percebe-se que cada vez mais estes adquirem uma monumentalidade 

directamente relacionada com a importância e riqueza do seu patrono. O mosteiro não 

era apenas uma casa, era ao mesmo tempo um lugar que albergava todas as funções 

necessárias ao quotidiano, funcionando como uma pequena cidade, para que as 

religiosas não necessitassem de sair para o “mundo exterior” (Silva, 2008: I, 20). 

Os mosteiros tinham uma estreita ligação à aristocracia, através das heranças que 

a maior parte das religiosas comportava (Silva, 2008: I, 16). A comunidade dos 

conventos femininos representava a esfera privada, doméstica, feminina ao contrário do 

mundo exterior (Silva, 2008: I, 18). A regra básica para a construção destes espaços era 

definida pela estreita ligação entre o espaço interior e o mundo fora do convento. Esta 

relação espacial dos conventos com o mundo exterior modifica-se com o tempo, assim 

como o seu enquadramento cultural. A fronteira entre estes dois mundos é visível na 

maioria dos casos na igreja do convento (Silva, 2008: I, 20). Na Regra de Santa Clara de 

forma a afirmar o valor da clausura é referida a importância da colocação de uma grade 

de separação no espaço da igreja e outra grade no locutório, fazendo uma clara 

separação entre o espaço da clausura feminina e o espaço do locutório como ligação ao 

exterior. (Teixeira, 2007:40-41 apud Santa Clara de Assis, 1996: 316).  

Um dos elementos diferenciadores de um mosteiro feminino é a posição da 

igreja em relação ao conjunto monástico e a forma como os cidadãos exteriores ao 

convento a ela acedem. Este aspecto estrutural está presente em conjuntos monásticos 

em Portugal, Espanha, França e nos pais germânicos onde grande parte destas igrejas 

tem a porta pública na fachada lateral da igreja, com os outros lados confrontados com o 

restante monumento. Na maior parte dos casos, um lado é ocupado pela capela-mor, o 

oposto pelo coro das freiras e o terceiro frente à entrada dos cidadãos em contacto com 

o claustro, já na área de clausura (Silva, 2008: I, 21). O coro das freiras localizava-se 

normalmente no extremo oposto do altar, separado da nave por grades. Durante o século 

XV e XVI, surgem transformações com a afirmação de novos modelos construtivos, 

como exemplo o aparecimento do coro-alto nas igrejas (Teixeira, 2007: 316-317). 

Porém, em Itália identificam-se primitivos mosteiros com coros noutras posições, nas 

laterais ou abertos directamente na capela-mor (Silva, 2008: I, 21). 

De uma forma geral, as igrejas implantavam-se com as cabeceiras viradas a Este, 

até ao Concilio de Trento em 1563, prática que se modificou após o Concílio (Duarte, 

2006: 14). De igual modo, nota-se alguma uniformização na implantação das igrejas dos 
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conventos femininos, com a escolha do quadrante Sul para a implantação da igreja, face 

à estrutura conventual (Valente, 2007: 101). Assim, observa-se o desenvolver da 

estrutura longitudinalmente à rua, formando uma frente urbana da rua ou do espaço que 

lhe é confinante, no caso de São Gonçalo um terreiro (Valente, 2007: 100). Em termos 

organizacionais e de um modo geral, a igreja teria uma planta rectangular com nave e 

capela-mor de planta quadrangular, na maioria dos casos a nascente, com os dois coros 

sobrepostos na zona oposta. Na ligação entre a nave e a capela-mor poderia haver um 

arco triunfal (Valente, 2007: 103). 

Relativamente à escolha do local para implantação do convento, a sua 

localização num território específico estava directamente relacionada não só com a 

religiosidade de uma comunidade mas também com a salvação espiritual de uma 

aristocracia, sem a qual um convento de clausura não sobreviveria. Este patrocínio de 

cidadãos de alto estatuto social teria como contrapartida o enterramento deste grupo no 

interior de igrejas e capelas dos conventos (Silva, 2008: I, 24).  

 

O convento de São Gonçalo datado da 1ª metade do século XVI foi, como 

referido anteriormente, um mosteiro da Ordem de Santa Clara, construído em Angra do 

Heroísmo durante o período expansionista desta Ordem (Fontoura, 2000: 46). O 

monumento de São Gonçalo surge nas descrições históricas denominando de duas 

formas, convento e mosteiro. Porém, não há uma cronologia exacta para enquadrar as 

duas nomenclaturas e perceber quando acaba uma e começa outra. Frei Manuel da 

Esperança diferencia-as da seguinte forma: “mosteiro”, deriva da palavra grega que 

significa solidão, ou o lugar solitário, para as freiras ou os frades que vivem em 

clausura, separados do mundo; por sua vez "convento", isto é comunidade, quando eles 

estão "juntos dentro das suas paredes" (Duarte, 2006: 13 apud Esperança, 1656: s/p). Os 

mosteiros estavam normalmente implantados fora dos aglomerados urbanos, 

destacando-se no edificado monástico a igreja, com o alçado lateral virado normalmente 

ao eixo viário, com um fácil acesso dos cidadãos à igreja, sendo este o único espaço 

verdadeiramente público do mosteiro. A separação entre o interior e o exterior era 

completamente demarcada, com a excepção da portaria que fazia esta ligação (Duarte, 

2006: 162).  

A fundação do mosteiro ou convento de São Gonçalo foi concedida por Breve 

Apostólico do Papa Paulo III, em 7 de Outubro de 1541, a Brás Pires do Canto, para a 

construção do primeiro convento de freiras clarissas da ilha Terceira, que se veio tornar 
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um dos maiores nos Açores. Brás Pires do Canto era sobrinho de Pero Anes do Canto, o 

primeiro provedor das armadas, estando registado pela primeira vez nos Açores, em 

1537 como confrade do Hospital de Angra (Gregório, 2007: 71). 

A construção do convento terá sido iniciada por volta de 1537, ficando pronto a 

habitar a partir de 1545. As primeiras ocupantes foram nove freiras, entre elas, duas 

filhas do patrono, Inês de Deus e Susana de Cristo. Inicialmente sob obediência do 

bispo do Porto, passou depois, para o prelado de Angra do Heroísmo, por breve 

apostólico do papa Gregório XIII, a 17 de Dezembro de 1580 (Oliveira, 1942: 365). 

 O cronista Padre Luís Maldonado refere na Fenix Angrense que "[...] impetrou 

Bulla da See Appostolica pera poder fundar em Angra hũ Mosteiro de Freiras da 

Ordem de Santa Clara da Invocação de Nossa Senhora da Esperança com a 

perrogatiua de que seria o unico que ouuesse em rezão da pequena povoação da Ilha, e 

a sua estreiteza. Consta ser a Bulla passada em nome do Papa Paulo Terceiro no 

outauo anno do seu Pontificado; e como este Pontífice entrou a reger a Igreja 

Catholica no anno de 1542" (Maldonado, 1997: III, 179). Afirma ainda este autor que a 

“fundação deste Mosteiro pellos annos de 1552 em diante” (Maldonado, 1997: III, 179), 

defendendo uma data de fundação mais tardia relativamente a outros cronistas.  

 Na descrição da fundação do Convento de São Gonçalo, Brás Pires do Canto, 

contrariando o documento da Bula, onde era referida a Invocação de Nossa Senhora da 

Esperança, mandou gravar na “verga da porta principal hũas letras que dezião 

Mosteiro de São Goncallo. Parece que dezestindo do Titulo da Madre de Deos da 

Esperança que na Bulla se continha” (Maldonado, 1997: III, 179). 

 O documento da doação data de 10 de Maio de 1559, (anexo II) tem sido 

redigido por Brás Pires do Canto e sua esposa Barbara Gonçalves de Antona, repartindo 

os seus bens pelas quatro filhas – Isabel do Carmo, Maria do Canto, Inês de Deus e 

Susana de Cristo – sendo as duas últimas as religiosas fundadoras do Convento, uma 

ocupando o cargo de abadessa (Inês de Deus) e a outra de vigária (Susana de Cristo) 

(Maldonado, 1997: III, 180). A construção e doação do convento foram asseguradas na 

totalidade por Brás Pires do Canto, detentor e responsável pela “ dita Herdade em que o 

dito Mosteiro está feito, e assim todas as despesas que sobre elle tem gastado assim nas 

obras, como nas Bullas e outras couzas” (Maldonado, 1997: III, 181). A doação incluiu, 

para além do espaço do convento, outros terrenos pertencentes ao patrono nos arredores 

da cidade, atribuídos, às referidas duas filhas religiosas, ficando deste modo pertença do 

convento (Maldonado, 1997: III, 181). 
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 O patrono contribuiu com uma renda anual de oito moios e meio de trigo das 

suas terras de Vale de Linhares (junto a São Bento), renda que terminaria com a sua 

morte em 14 de Maio de 1570 (Maldonado, 1997: III, 185). Porém, ao que parece o 

patrono não terá cumprido com a prestação, já que por altura da sua morte as religiosas 

tentaram a cobrança em dívida de “coatrocentos, e tantos mil reis cahidos” 

(Maldonado, 1997: III, 185). A sua esposa, Barbara Gonçalves Antona, faleceu por 

volta do ano de 1562, sendo enterrada no convento de São Gonçalo. Nesse ano foi 

realizado o inventário dos bens do casal, para que fosse retirado a Terça parte, de modo 

a ser aplicado nas propriedades (Maldonado, 1997: III, 183). Porém já em 1559, na 

altura da doação e repartição dos bens pelas suas filhas, esta ordenara que aquando da 

sua morte fossem construídas “sinco cazinhas no lugar que hoie se chama a 

Marcenaria que existe na rua da Boa noua a parte de São Gonçallo, as quais cazas se 

darião a sinco mulheres pobres grátis de que não pagarião alugel com obrigação de 

sinco padre nossos e sinco Ave marias que rezarião todos os dias pela alma della 

instituidora” (Maldonado, 1997: III, 182). Por esta altura, o autor da época, Gaspar 

Frutuoso refere que o convento teria como patrono o genro de Brás Pires do Canto, 

Dom Diogo, com o espaço conventual a acolher trinta religiosas (Frutuoso, 2005: VI, 

13).  

Relativamente à primitiva estrutura conventual, ela aparece pela primeira vez 

documentada num desenho da imagem da cidade em 1595, feito por J. H. Van 

Linschoten (fig. 90) (ver planta completa no anexo I), aquando da sua estadia de dois 

anos nos Açores, na viagem de regresso do Estado da Índia (Linschoten, 1596). Nesta 

apresentação, percebe-se que, nos finais do século XVI, o convento tinha apenas um 

claustro de forma quadrangular com uma cerca a sul. A esta estrutura se refere Luís 

Maldonado com uma “dilatada cerca amurada e confrontada com rua publica” 

(Maldonado, 1997: III, 187). Na fachada, virada a Sul, existem duas estruturas 

diferenciadas, ambas com duas janelas e uma porta. Talvez o autor assim o tenha feito 

com um caracter meramente ilustrativo, porque numa planta tão extensa como esta, um 

pormenor como este poderia não ser importante para representar.  
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Figura 90 – Localização do Convento de São Gonçalo na planta da cidade de J.H. Van Linschoten em 

1595 (Linschoten , 1596) 

 
  Repare-se que os edifícios mais importantes, como o Convento de São Gonçalo, 

o Convento da Esperança ou a Igreja da Sé, estão representados com um maior 

pormenor relativamente às restantes habitações. Desta forma, coloca-se a dúvida, se 

estes pormenores, por exemplo das portas e janelas, correspondem à realidade ou são 

aspectos de uma ilustração padronizada.  

 Porém, o facto de surgirem dois corpos diferenciados na fachada Sul, um mais 

alto que outro, gera interrogações. Levantamos pois, como hipótese que o edifício mais 

alto da fachada, à esquerda, possa corresponder à primitiva igreja, frente à qual existia 

um cruzeiro e o da direita à área da portaria. A identificação do espaço sepulcral nesta 

área ajuda a apoiar esta hipótese, o qual acompanhou a mudança da igreja para Este 

durante o século XVIII. Também os dados sobre a arquitectura conventual feminina que 

anteriormente se referiu, ajudaram a formulação desta ideia. 

Observa-se que entre a fundação do convento e a criação da referida planta da 

cidade, existem três importantes acontecimentos, os quais poderão ter tido influências 

no quotidiano conventual, assim como na estrutura do próprio monumento. Em 1571 e 

1591 registam-se dois sismos na cidade e entre 1580-1583 decorreu o conflito bélico 

filipino (anexo IV, tabela 1).  

Analisando os dados referidos anteriormente poder-se-á colocar como hipótese 

que a primitiva estrutura da igreja de São Gonçalo teria provavelmente planta 

rectangular com a cabeceira igualmente rectangular, virada a Este e corpo longitudinal 

N 
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de uma nave. Identificam-se paralelos nacionais no Mosteiro das Chagas, Vila Viçosa, 

Mosteiro da Madre de Deus em Lisboa, Mosteiro de Jesus em Setúbal, Mosteiro de 

Nossa Senhora da Conceição em Beja e Mosteiro de Santa Iria, Tomar (Duarte, 2006: 

79, 91, 107, 115). Segundo esta análise, identifica-se uma padronização construtiva a 

qual parece demonstrar que aquando da fundação, os mosteiros de clarissas implantam-

se em redor de um claustro e que só mais tarde com o crescimento da comunidade se 

constrói o segundo claustro (Duarte, 2006: 115). O coro-alto localizar-se-ia no canto 

Sudoeste da ala Sul, com acesso directo aos dormitórios localizados no primeiro andar 

na ala Oeste do claustro.   

No piso térreo localizam-se, para além da igreja, a sacristia, a sala do Capítulo, a 

portaria e o parlatório, o refeitório, a cozinha, dormitórios e salas de trabalho, porém 

sem obedecer a uma regra na sua disposição. Ainda no piso térreo, eram feitos os 

enterramentos, em áreas como o coro da igreja, a galeria do claustro ou junto à igreja. 

No piso superior, situavam-se os dormitórios e as enfermarias (Duarte, 2006: 115). 

Haveria uma ligação directa entre o coro da igreja e o dormitório, para atenuar os 

rigores do Inverno.  

Em redor do espaço de entrada do convento, no designado vestíbulo 

desenvolviam-se espaços como o palratório, o que supõe a presença de uma grade e a 

portaria. Era neste espaço de entrada que se localizavam as rodas, através das quais se 

comunicava indirectamente com o exterior (Silva, 2008: I, 22). A primeira referência a 

uma roda surge no documento da Regra de Inocêncio IV de 1247 (Teixeira, 2007: 40-41 

apud Santa Clara de Assis, 1996: 316). 

Seguindo a linha de análise anteriormente descrita para a arquitectura conventual 

de clarissas e adicionando os factos e os dados possíveis – arqueologia, documentação 

gráfica e fontes históricas – coloca-se como hipótese para esta fase de fundação do 

convento de São Gonçalo, a existência de um claustro composto por dois pisos, térreo e 

1º andar. Nestes dois pisos distribuíam os referidos espaços obrigatórios, essenciais ao 

funcionamento de um convento de clausura. No piso térreo, localizavam-se na ala Sul: 

a igreja, sacristia e capela-mor – salas 1, 2 e 5; vestíbulo que agregava a portaria, a 

“roda dos enjeitados” e o palratório, o que obrigava à existência de uma grade de 

separação algures neste espaço – salas 13 e 27. Na ala Oeste: a sala do capítulo – sala 8; 

uma zona de passagem para o exterior, cerca Norte e ao mesmo tempo para a zona do 

refeitório – sala 19 e 20. O sistema de caleiras identificado na sala 19 poderá indicar a 

localização de uma zona de tanque ou bica, provavelmente para a lavagem das mãos 
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antes da entrada no refeitório. Na ala Norte: refeitório e cozinha – salas 7, 10, 11, 12, 

34. Coloca-se como hipótese não existirem as paredes Este e Oeste da sala 10. 

Finalmente na ala Este: as salas de trabalho – salas 3, 6, 14, 16, 31. A área da sala 32 

seria provavelmente uma zona de passagem entre a portaria e o interior do claustro com 

acesso pela larga porta de cantaria identificada na parede Norte da sala 27.  

Como anteriormente indicado, a cozinha e o refeitório ocupariam um dos corpos 

do claustro, fronteiro à igreja. Encontram-se paralelos no Mosteiro da N. Srª da 

Conceição de Beja, Mosteiro das Chagas, Vila Viçosa e no Mosteiro de N. Sr.ª da 

Assunção, Faro (Duarte, 2006: 165) (fig. 91). 

Na planta de 1595, na fachada vêem-se dois edifícios, a igreja a Oeste e outro 

que seria provavelmente o vestíbulo que albergava a portaria e o palratório 
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Figura 91 – Hipótese de estudo para a planta do piso térreo do claustro do século XVI  

N 
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No piso 1, as alas estariam ocupadas por dormitórios, com áreas entre com 

oratórios. Na ala Sul, na área Oeste, estaria localizado o coro alto da igreja, onde as 

religiosas assistiam à missa, com o acesso através da ala Oeste. Numa destas alas do 

piso superior localizar-se-ia a enfermaria do convento, contudo não dispomos de dados 

que nos permitiam afirmar uma localização concreta (fig. 92). 

 

  

Figura 92 – Hipótese de estudo para a planta do piso 1 do claustro do século XVI  

 

Relativamente aos dados arqueológicos, deve referir-se desde logo que numa 

primeira abordagem, pouco subsiste in situ desta época inicial. Na sala 7 foram 

identificadas estruturas de uma área da cozinha, provavelmente as mais antigas. Na sala 

N 

Grade 
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6 e 31, identificaram-se de igual modo, estruturas de cronologia recuada e que 

provavelmente se integram nesta fase, contudo não foi possível compreender as suas 

funcionalidades. 

 

Porém, pela sua fundação durante a segunda metade do século XVI e pelo 

significativo conjunto de elementos manuelinos identificados, uns reaproveitados, 

outros destruídos ou entaipados, pode-se afirmar que este convento seguiria 

inicialmente um traçado manuelino, aliás uma manifestação tardia. O estilo manuelino, 

por vezes também chamado de gótico português tardio ou flamejante, é um estilo 

arquitectónico, escultórico e de arte móvel que se iniciou durante o reinado de D. João 

II (1481 - 1495). Porém, foi no reinado de D. Manuel I que atingiu o seu esplendor e 

criou particularidades que o distinguem historicamente. O termo "Manuelino" foi criado 

por Francisco Adolfo Varnhagen na sua Notícia Histórica e Descriptiva do Mosteiro de 

Belém, de 1842 (Pereira, 2011: 414). A arquitectura manuelina é portadora de um ideal 

de poder régio, com o uso repetido de motivos simbólicos como a coluna torsa 

salomónica, a romã, a vinha ou a alcachofra, associados aos símbolos de Cristo 

quaisquer deles portadores de um sentido regenerador, religioso e mítico (Pereira, 2011: 

447). Seguindo este padrão construtivo foram muitos os edifícios religiosos, e não só, 

que se implantaram em diversas regiões continentais e insulares.  

 Entre os elementos de cariz manuelino identificados nas salas e áreas 

circundantes do antigo claustro, registou-se um fragmento pétreo reaproveitado na 

parede Norte da sala 5, no actual vão de porta de acesso ao claustro apresentando 

decoração de torcido com pequenos arcos, que terminam com um conjunto de três 

bolas, provavelmente motivos vegetais (fig. 93). 
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Figura 93 – Elemento manuelino 

  

 Também no canto Noroeste da sala 25, no primeiro piso do claustro, se 

observavam grandes blocos de calcários decorados, estruturando o canto entre os dois 

edifícios da fachada (fig. 94), desde do topo junto ao telhado, até ao seu alicerce. 

 

 

Figura 94 – Canto da sala 25 

 

Estes blocos apresentam um cordão ou porção longitudinal arredondada, 

semelhantes a troncos, associadas a um torcido. Pelas suas dimensões estas pedras 

estariam colocadas num local de destaque, provavelmente numa das entradas do 
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convento ou da igreja. Parecem ser fragmentos de ombreiras de vão/molduras de um 

pórtico, que podem ou não ser associadas à base de colunelos (fig. 95 e 96). 

 

      

Figura 95 e 96 – Blocos decorados após o desmonte do canto da sala  25 

 
 Servindo de alicerce à estrutura do canto da fachada, foram identificados outros 

dois blocos decorados. O que estava no topo apresentava motivos vegetalistas, com um 

tronco de árvore seca (astwerk) associado a um torcido, os quais parecem ter sido 

esculpidos num bloco inacabado. Na zona lateral deste bloco há uma decoração 

semelhante à identificada no vão de porta da sala 5, porém maior. Esta consiste num 

torcido associado a pequenos arcos que terminam com três bolas, provavelmente 

motivos vegetalistas. Esta época é caracterizada por uma decoração mais realista, com a 

representação de símbolos nacionais, motivos vegetalistas, seres fantásticos e 

simbologia cristã (Pereira, 2011: 446-447). Os troncos ou raízes de árvores secas, são 

um elemento característico do tardo-gótico e remetem para a estética franciscana, de 

cariz marcadamente naturalista e austera. Regista-se a sua presença na porta da sacristia 

do Mosteiro de Alcobaça, na janela do Capítulo de Tomar, na Igreja de Vilar de Frades, 

no Paço de Sintra e no claustro da Igreja de Santa Cruz de Coimbra (Pereira, 2011: 446) 

(fig. 97 e 98). 
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Figura 97 – Bloco reaproveitado no alicerce                        Figura 98 – Pormenor de decoração astwerk 

 

Sob este bloco, que estava coberto por uma espessa argamassa, foram 

identificadas duas bases de colunas esculpidas no mesmo bloco. Estas são 

provavelmente bases de colunelos geminados de um arco de acesso ao altar-mor; ou o 

do próprio altar-mor, outra hipótese é corresponderem às bases de colunas de um portal 

ou do arco triunfal, junto à capela-mor. Há paralelos deste tipo de bases de coluna no 

nos arcos da nave da igreja do Mosteiro de Jesus em Setúbal (Pereira, 1995: 47-50; 

Pereira, 2011: 426-428) (fig. 99 e 100). 

 

    

Figura 99 e 100 – Elementos manuelinos reaproveitados no alicerce da fachada virada a Sul 
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Na continuação dos trabalhos de rebaixamento de cota no jardim, junto às janelas da 

sala 2 foram identificados novos elementos construtivos. Assim, no alicerce da parede 

que assentava directamente no geológico, foram registados dois vãos, integrados nos 

aparelhos construtivos de alvenaria composta por grandes pedras de tufo vulcânico e 

argamassa. Estes dois vãos, pelas suas dimensões são provavelmente um de porta e o 

outro de janela, estando o mais pequeno integrado dentro do maior (fig. 101). 

  

 

Figura 101 – Vãos de janela/porta reaproveitados no alicerce da fachada 

 

Nem só no interior do convento foram identificados elementos decorativos desta 

época. No Museu Regional de Angra do Heroísmo a exposição permanente "Pedras que 

contam histórias" tem dois importantes elementos arquitectónicos: uma verga de porta e 

um fontanário, este último com uma cronologia provavelmente mais tardia. Estes terão 

sido encontrados por volta dos anos 50 do século XX, na zona do jardim do Convento e 

transportados inicialmente para o Palácio Bettencourt, e só mais tarde para o actual 

Museu de Angra do Heroísmo11 (fig. 102 e 103). Este conjunto de peças estaria 

eventualmente relacionado com a antiga igreja do convento, localizada na ala Sul. 

 

 
                                                 
11

 Segundo a informação cedida pelo museólogo Dr. Maduro Dias 
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Figura 102 – Verga de porta de sacristia 

 

 

Figura 103 – Fontanário 

 

Relativamente aos dados arqueológicos do espaço da necrópole, da época da 

fundação integram-se as 23 sepulturas da fase 1 (Ferreira, 2008) e provavelmente 

algumas das reutilizações integradas na fase 2, descritas no ponto 2. A documentação 

histórica relativa à necrópole indica-nos uma importante referência do cronista Pedro de 

Merelim, apontando para enterramentos na igreja do convento numa primeira fase de 

ocupação da necrópole. As duas filhas do patrono Brás Pires do Canto, Inês de Deus e 

Susana de Cristo faleceram em 1559 e 1560, respectivamente. O pai faleceu a 4 de Maio 

de 1571, sendo "sepultado na igreja do mosteiro de S. Gonçalo, junto dos covais em 

que jaziam as filhas, primeiras abadessas do convento" (Merelim, 1997: 154). Este 
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autor refere também que, no âmbito de obras efectuadas na zona da portaria, tinha sido 

identificado em tempos um esqueleto que se julgou ser de Brás Pires do Canto 

(Merelim, 1997: 154). Esta mera hipótese da identificação do patrono cede-nos pistas e 

parece apontar para as consequências destrutivas que tiveram as obras que decorreram 

nos anos 60 do século XX, as quais foram mais intrusivas do que inicialmente se previa. 

Relativamente às estruturas de subsolo, junto à parede Norte identificou-se um 

antigo alicerce de parede que se implantava no sentido Norte-Sul, perpendicular à 

parede interior virada para o claustro. Contudo não há uma posição exacta da estrutura, 

a qual poderia possibilitar mais dados e ajudar a compreender se seria ou não parte da 

antiga igreja. Uma das hipóteses colocadas é que a estrutura poderia ser o alicerce da 

parede perpendicular à ala Sul, que ligava a zona dos dormitórios na ala Oeste, ao coro-

alto onde as religiosas assistiam à missa (fig. 104). 

 

 

Figura 104 – Alçado da estrutura [133] 

 

 Ainda como elemento atribuível a esta primeira fase, foi identificada na ala Este, 

mais concretamente no canto Nordeste da sala 19, junto ao claustro, uma base de coluna 

com argamassa associada [1974/1977] e um pavimento de lajes de basalto. A 

observação arqueológica parece sugerir que estratigraficamente a base de coluna assenta 
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sobre o pavimento e não o integra. Contudo, a abertura da vala foi reduzida, o que não 

permitiu compreender se haveria uma continuação do lajeado. Pela mesma razão não se 

pode garantir se existiriam mais bases de coluna. A existência destas estruturas poderia 

suportar a teoria de haver uma continuação da arcaria para este espaço. O lajeado 

identificado era semelhante ao utilizado nas actuais galerias do claustro, porém com 

cotas diferenciadas. Observou-se também que na parede Norte da sala 20, existia 

entaipado um largo arco de cantaria de basalto, o que parece sugerir uma área de acesso 

ao exterior. Assim, coloca-se como hipótese que a área onde se localizam as salas 19 e 

20 possa ter funcionado como um espaço de acesso ao exterior que se estendia a Norte, 

mas também à zona do refeitório a Este. No que respeita à diferente cota de circulação 

identificada e mais antiga, registaram-se nas salas 6 e 7, estruturas a cerca de 1,5 metro 

de profundidade, que apontam para existência de um piso inferior, o qual se acederia 

por uma escada. Porém a destruição dos depósitos arqueológicos em obra não permitiu 

fazer relações estratigráficas entre os sedimentos e as estruturas, pelo que apenas se 

lança a hipótese.  

Também nas salas 6, 7 e na 10, foram identificadas vestígios que poderão 

corresponder a esta fase de fundação. Estes corresponderiam a um nível de calçada de 

seixos que se encontrava conservado na sala 7 [700], e destruído com apenas vestígios 

no nível de entulho das salas 6 e 10. No caso da sala 7, para além da referida calçada 

[700], foram identificadas várias realidades arqueológicas, as quais parecem apontar 

para um antigo espaço de cozinha (Pinto, 2010: 23). Este conjunto de estruturas 

identificado a uma cota abaixo do actual piso de circulação parece apontar para um piso 

inferior ou uma cave, à semelhança do que se verificava na sala 6. A estrutura [701], 

que se encontrava encostada à parede Norte, pode ser interpretada como uma possível 

bancada de apoio aos trabalhos efectuados na cozinha. Esta estrutura é contemporânea 

de uma outra no canto Nordeste, porque ambas estão cobertas por uma argamassa de 

tonalidade acinzentada (Pinto, 2010: 23). Refira-se que os depósitos identificados na 

sala, à excepção do [706], apresentam na sua composição vestígios de cinzas e carvões, 

o que ajuda a comprovar a interpretação funcional proposta para esta sala. Identificou-se 

a estrutura de uma lareira com os ladrilhos com marcas de fogo, da qual se conserva a 

zona inferior e os ladrilhos de cerâmica sobre o qual era feito o fogo. Anexado a esta 

estrutura havia uma outra estrutura, muito danificada, o que não permitiu compreender a 

sua total dimensão e funcionalidade.  
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Figura 105 – Estrutura de lareira 

 
Em termos de elementos construtivos identificados nas paredes e que podem 

estar relacionados com a primeira estrutura do convento, foram identificados um vão de 

porta e um vão de janela. O primeiro caso, identificado na parede Norte da sala 27, 

correspondia a uma larga porta de acesso da área da portaria ao claustro, numa divisão 

entre o exterior e interior da zona de clausura. No segundo caso, observou-se na parede 

Norte da sala 31 uma ampla janela entaipada. Pela sua localização na ala Norte, mais 

concretamente no canto Nordeste, poder-se-á colocar como hipótese que esta seria uma 

janela virada para o exterior do convento, para a provável área de cerca. Consideram-se 

estes dois elementos contemporâneos, não só pela sua estruturação, mas também pelo 

tipo de entaipamento observado. Este processo demonstra um trabalho cuidado de selar 

as estruturas, com silhares bem cortados e bem aparelhados entre si, ligados por uma 

argamassa de cor acinzentada composta por areia e cal. No caso da janela, parece haver 

ainda outra argamassa de coloração esbranquiçada, que posteriormente foi pintada com 

cal (fig. 106 e 107). 
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Figura 106 – Janela, parede Norte da sala 31               Figura 107 – Porta, parede Norte da sala 27 

 

 

3.2. Da segunda metade do século XVI ao século XVII 

 

 As primeiras mutações registadas na estrutura do convento de São Gonçalo 

remontam aos finais do século XVI e inícios da centúria seguinte. Depois da União 

Dinástica de 1580, e não obstante a resistência inicial dos terceirenses, os espanhóis 

consolidaram o estatuto dos Açores e de Angra em particular como ponto-chave na 

defesa das carreiras ultramarinas. Em terra houve também uma preocupação com a 

defesa, investindo-se na reparação e construção de fortalezas. Assim, entre as décadas 

de 50 e 80, foram construídas pequenas fortalezas na linha de costa das ilhas (Braga, 

2008: 252). Também neste período de domínio filipino, foram construídas outras 

importantes estruturas militares, como por exemplo o Hospital Militar da Boa Nova e a 

Fortaleza de São João Baptista (ou São Filipe), ambas em Angra do Heroísmo. A 

primeira referência que se conhece relativa a um hospital de carácter militar na ilha 

Terceira data de 1583, associado ao hospital de campanha do Marquês de Santa Cruz; 

foi Juan de Urbina, o primeiro governador militar dos Açores, que durante a ocupação 

espanhola mandou aqui instalar um hospital para a infantaria (Menezes, 1987: 348-349). 
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Quanto à fortaleza esta implantou-se como ponto imponente sobre a paisagem da 

cidade, em representação da ocupação espanhola do território. Para a construção destes 

pólos de afirmação castelhana, localizados um no acesso ao Monte Brasil (hospital) e 

outro no próprio Monte (fortaleza), foi necessário criar uma via de acesso mais directa 

do que aquela que havia frente ao convento. Desta forma, atravessando as hortas junto 

ao convento, foi criado este novo caminho desde o Alto das Covas até ao Monte Brasil, 

denominado actualmente Rua de Gonçalo Velho. Esta rua aparece na planta de 

Linschoten como S. Gonçalo (fig. 108).  

 

 

Figura 108 – Pormenor da planta de J. H. Linschoten, com a localização da Rua S. Gonçalo 

 

 A 22 de Abril de 1602, o herdeiro de Brás Pires do Canto, seu neto Dom 

Rodrigo Lobo, renunciou ao seu papel de patrono (Maldonado, 1993: III, 231). Deste 

modo, em 1605, as religiosas “tratarão (…) da redificação do seu mosteiro, e Igreja 

como couza própria sua (…) pretendo redeficar a nova Capela da Igreja sendo lhe 

forcozo valerem se de hua parte da Sacrestia”. A partir deste momento parece haver um 

conflito entre as quatro filhas do patrono, as duas religiosas clarissas e as duas que não 

eram freiras, como consta no documento assinado por Francisco Botelho a 6 de Março 

de 1606 (Maldonado, 1993: III, 186). Neste documento há a referência a uma 

remodelação na capela-mor da Igreja “do ditto Mosteiro as RR. lhe mandarão derrubar 



103 
 

hũ pedasso tirando a Sacrestia, no que lhe havião feiro Força”.12 O que terá acontecido 

à primeira capela, e qual a necessidade desta primeira remodelação? A ausência de 

dados documentais e arqueológicos, não deixa compreender quais as consequências 

deste episódio na estrutura conventual. 

 Por volta de 1617, estaria concluída a obra do dormitório, denominado novo, na 

entrada do qual existiria uma inscrição “1617- Esta obra se fez no tempo, que serviu 

d’Abbadessa a Madre Catharina de Nazareth”(Silva, s/d: 61). Contudo, em termos 

arqueológicos e históricos não existem vestígios ou outras referências que permitam 

identificar a localização exacta deste dormitório.  

 Com o fim da União Ibérica a 1 de Dezembro de 1640, Portugal recuperou a sua 

autonomia. Porém, nos Açores a rendição da guarnição castelhana da Fortaleza de São 

Filipe no Monte Brasil só acontece a 2 de Março de 1642. Este período de conflito teve 

consequências no quotidiano das freiras e na estrutura construtiva do convento de São 

Gonçalo, obrigando certamente a uma reorganização do espaço. Na noite de 2 para 3 de 

Maio de 1641 o convento sofreu um bombardeamento filipino, com tiros do Castelo de 

São João Baptista. Este episódio foi descrito na Historia Insulana da seguinte forma 

"...chovendo continuamente tantas as balas, que da artilharia deram muitas no 

fronteiro convento de S. Gonçalo, e lhe fizeram grande dano." (Merelim, 1974: 121 

apud Cordeiro, 1717).  

 Poucos anos depois, em 1649, Johannes Lodovicus representou a Baía de Angra 

do Heroísmo com as suas estruturas portuárias e embarcações fundeadas. Nesta planta o 

autor mostra um convento de um só claustro, mas com uma organização diferente 

relativamente à planta de J. H. Van Linschoten de 1595. Esta mudança na fisionomia 

estrutural do convento estará relacionada com a destruição provocada pelo ataque 

filipino, mas também pela crescente número de clarissas que se regista durante o século 

XVII. Assim, verifica-se que a Norte, parece existir uma nova zona de hortas, 

delimitada por pequenas construções, num movimento de alargamento do complexo 

para este flanco, que se veio a materializar posteriormente. Outro aspecto é o 

desaparecimento das estruturas que estavam a Oeste, as quais se desconhece a 

funcionalidade. A Sul mantém-se a área de jardim, desaparecendo o cruzeiro. Apesar de 

se registarem pequenas alterações na representação da estrutural primordial, o que 

inicialmente era um convento de um claustro com fachada constituída por dois edifícios 

                                                 
12 No documento surgem duas siglas: AA. para definir as duas filhas não freiras do patrono e a sigla RR. 
para designar as duas filhas religiosas 
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distintos, passa a uma fachada com uma estrutura central ladeada por dois outros 

edifícios. Desta forma, impõe-se uma pergunta, terá a destruição provocada pelos tiros 

da esquadra espanhola de 1641, sido tão significativo que obrigou a uma restruturação 

profunda na fachada? Porém infelizmente, a ausência de dados arqueológicos não 

permite corroborar esta informação gráfica e as fontes iconográficas devem também ser 

consideradas com as devidas cautelas. 

 

 

Figura 109 – Baía de Angra do Heroísmo em 1649 por Johannes Lodovicus13 

 

 Entre a fundação do convento e o domínio filipino as freiras teriam as suas 

hortas junto ao mesmo, a Norte e provavelmente a Este. No último caso, se assim fosse, 

a abertura da rua junto ao convento cortou o acesso às hortas na zona da arcaria Norte. 

  Relativamente ao espaço sepulcral, este continuaria em utilização durante esta 

fase, com a reutilização de algumas sepulturas e a criação de ossários (fase 2 e 3). 

Durante esta época a ilha Terceira foi afectada pela peste bubónica (1599-1600) e mais 

                                                 
13 Garcia, 2008, p. 246 
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tarde pela varíola (1656), o que justificaria a identificação do enterramento [2141], em 

caixão com uma elevada presença de cal no interior (fase 4), caso único identificado. 

Em muitos conventos haveria um número estabelecido de freiras, o denominado 

“numerus clausus”. A documentação demonstra dados desta imposição, por exemplo no 

caso o convento de Madre de Deus em Lisboa, que em 1511 tinha estabelecido 20 

religiosas, número que aumenta para 33 em 1567 (Silva, 2008: I, 62). Nos Açores, esta 

regra aplicar-se-ia em pelo menos oito conventos, no caso de São Gonçalo não haveria 

esta imposição, registando 98 religiosas em 1695 (Silva, 2008: I, 62).  

Em termos de elementos construtivos nas paredes, integra-se o lavabo decorado 

com motivos zoomórficos e vegetalistas identificado na parede Este da sala 6. A sua 

colocação na parede destruiu o vão de janela, numa fase em que este já estava 

entaipado, provavelmente na segunda metade do século XVII (Pinto, 2010: 22). A 

janela e o nicho seriam estruturas contemporâneas de finais do século XVI inícios do 

XVII (fig. 110 e 111). 

 

      

Figura 110 – Parede Este                                                    Figura 111 – Lavabo 

 
No final do século XVII, registam-se na ilha Terceira dois grandes sismos, um 

em 1690 e outro em 1698, porém a documentação histórica não cede informação se 



106 
 

houve consequências no edificado da malha urbana de Angra do Heroísmo. Contudo, 

como anteriormente se verificou, o significativo número de religiosas registado no final 

do século XVII, obrigou a mudanças estruturais no complexo conventual do século 

XVI, um processo que parece ter sido continuo. 

 

3.3. A reformulação do complexo conventual no século XVIII 

 

 A terceira fase construtiva desenvolve-se com a ampliação e a transformação do 

primitivo espaço conventual em consequência da mudança e construção da nova igreja. 

 Entende-se como sendo desta fase o abandono da antiga igreja, da qual se podem 

integrar dezasseis fragmentos de um Cristo em barro cru identificados nos depósitos de 

entulho junto da parede Oeste. Recorrendo às fontes documentais mais recentes, 

identificou-se uma referência à importação de um Cristo para o Convento de São 

Gonçalo. Assim, refere-se que “também se encontram peças da América do Sul, como 

um Cristo claramente barroco, provavelmente mexicano, destinado à igreja do 

Convento de São Gonçalo de Angra" (Braga, 2008: 404).  

Porém, do que se compreende da análise e estudo dos dados existiu durante o 

século XVIII uma grande modificação do espaço conventual, não só no antigo claustro, 

mas também na igreja. Quais as causas para esta profunda reformulação do complexo 

conventual? Terá o terramoto 1755 atingindo a ilha de forma a afectar 

significativamente a estrutura conventual? Ou terá o número de clarissas continuado a 

aumentar?   

A documentação histórica da época, mais concretamente a obra Fenix Angrense 

do Pª Maldonado de 1717, descreve que o convento se estruturava com claustros e 

oficinas interiores espaçosas, com provisão de água do “Cano Real da Cidade com 

deferentes chafarizes correntes em todo o tempo do anno” (Maldonado, 1997: III,188). 

Com esta descrição, percebe-se que no início do século XVIII, o convento teria já dois 

claustros, não se compreendendo a data exacta para a construção do segundo claustro. 

De igual modo, temos a referência ao locutório na zona Oeste, “rematado em hũ 

gravíssimo locutório dedicado as mayñs e parentes das professas” (Maldonado, 1997: 

III,188).  

A transferência da antiga igreja para o actual local, a Este do antigo claustro, terá 

acontecido a partir da primeira metade do século XVIII, sendo inaugurada em 1776 

(PINTO, 2010: 12). Com a construção da nova igreja a Este, modificou-se também o 
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espaço funerário, sendo visível actualmente, antigas pedras de sepultura incluídas no 

lajeado, o que demonstra que não só o espaço religioso como também o espaço 

sepulcral se deslocaram durante o século XVIII. Uma das hipóteses desta mudança, 

poderá ter sido pelo facto de estar na linha de fogo da artilharia da Fortaleza de São 

João Baptista, porém, esta suposição não tem base arqueológica e/ou histórica que a 

comprove. Porém, também as paredes das salas que funcionavam na ala Este do claustro 

foram afectadas, com a abertura de portas para novas dependências que se criam entre o 

claustro e nova igreja. Durante esta época, transfere-se a cozinha para a ala Este, espaço 

que se manteve em funcionamento até à obra de requalificação em 2007. 

 Como anteriormente foi referido, percebe-se que foram muitos os danos 

provocados por intempéries ao longo dos séculos nos monumentos açorianos. Deste 

modo, há igrejas que, tendo sido reconstruídas, ficaram claramente com uma feição 

barroca, como são os casos do Convento de São Gonçalo e da Misericórdia (Braga, 

2008: 403). Facto que não será abordado na presente análise por estar fora do domínio 

espacial do objecto de estudo, fora do claustro intervencionado.  

  Segundo o registo arqueológico, as mudanças registadas em algumas paredes, 

nomeadamente a localização das portas e a colocação de janelas, pode estar relacionado 

não só com episódios destrutivos, mas com adaptações a novas exigências sociais, como 

acima se referiu. Os dados arqueológicos que dispomos, principalmente na ala Sul do 

claustro – salas 1, 2, 5 e 27 – sugerem que as paredes foram erguidas após o abandono 

do espaço sepulcral localizado no interior da antiga igreja. Facto comprovado e referido 

anteriormente na análise da necrópole – ponto 2.1.2. 

 Recuando até ao século XVII, percebe-se que a população de Angra do 

Heroísmo teria uma estatura mais pequeno que o actual, sendo este facto visível em 

vários vãos de casas da cidade. As paredes exteriores e interiores são construídas 

travadas entre si o que permitia uma resistência maior de toda a estrutura habitacional. 

Assim, a fachada era construída conjuntamente com as paredes interiores, que lhe 

integravam de forma a criar uma forte união entre as estruturas. Pela observação dos 

dados parietais, denota-se que as portas eram mais baixas que as actuais, caracterizadas 

por largas ombreiras/molduras em cantaria de basalto, construídas normalmente no 

canto da parede interior. Este facto pode ser observado nas salas: 1, 2, 13 e 15; no caso 

da sala 1 e 2 o vão de porta corresponde à mesma estrutura (fig. 112). Nas salas 1, 13 e 

15, observa-se que o fragmento do vão de porta identificado corresponde ao lado 
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esquerdo da estrutura. Porém, nas referidas salas 1, 2 e 5 as paredes que as compõem 

enquadram-se no século XVIII. 

 

 

Figura 112 – Pormenor do vão de porta na parede Oeste da sala 2 

 

O acesso da sala seria então, feito por esta porta mais baixa, localizada junto à 

parede exterior da fachada. Mais tarde, na fase de estruturação durante o século XVIII, a 

porta é desmontada parcialmente e construída uma nova porta, a meio da parede, 

provavelmente ainda sem janelas. Estas pequenas janelas são construídas a posteriori 

(fig. 113); esta construção é demonstrada pelo recorte feito na parede de alvenaria, 

denotando-se uma nova alvenaria de tufo vulcânico com pequenas pedras e argamassa 

de cor cinzenta. 
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Figura 113 – Parede Este da sala 1 

 
 

No caso da sala 1, a observação estratigráfica permitiu compreender que as 

paredes Norte e Este são contemporâneas e construídas durante o século XVIII, após o 

desmonte da estrutura da primitiva igreja do convento. A esta parede estaria associado o 

fragmento de vão de porta cortado pelas pequenas janelas de cantaria, provavelmente de 

finais do século XVIII/princípios do XIX.  

Na sala 13 na parede Norte foi identificado outro fragmento de vão de porta em 

cantaria de basalto [1308], conservando 5 blocos, a qual foi cortada pelo actual vão de 

porta de acesso à sala 32 (fig. 114). Esta porta daria acesso da portaria para o interior do 

claustro, cortada para a colocação de uma larga porta que parece ter a mesma utilidade, 

desta forma não se compreende o porquê do seu abandono.  
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Figura 114 – Fragmento de vão de porta em cantaria [1308]  

 
 Na sala 15, que constitui uma das actuais entradas do convento, a picagem dos 

rebocos da parede Norte, revelou um vão de porta [1514]; porém na parede Este a 

construção de um vão de escadas de acesso ao piso 1, tapou parte deste vão não 

permitindo perceber a sua total dimensão (fig. 115). Este elemento terá sido fechado 

aquando da construção da ala de ligação entre o antigo claustro e a nova igreja na 

segunda metade do século XVIII. 
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Figura 115 – Parede Norte com um vão de porta entaipado [1514] 

 
 Os fragmentos de porta identificados e representados anteriormente podem ser 

justificados pelo facto de ao longo das centúrias, a população da Terceira aumentar de 

estatura e com ela a necessidade de readaptação das estruturas habitacionais, o que se 

vem a registar durante o século XVIII. Com a transformação da consciência construtiva 

a partir do século XVIII, as portas mais baixas são, ou parcialmente desmontadas ou 

entaipadas. Em sua vez, constroem-se largas e altas portas a meio das paredes, 

acompanhadas a maior parte das vezes por janelas, obedecendo à simetria da parede. 

Esta mudança corta os contrafortes feitos entre as paredes-mestras e as interiores, 

mexendo com a sólida estrutura anterior, o que teve consequências durante os 

terramotos que abalaram a ilha.  

 Assim, durante o século XVIII e continuando pelo século XIX, regista-se em 

algumas casas mais antigas do aglomerado citadino, estruturas entaipadas e a construção 

de novas de forma a adaptarem-se às novas exigências. Como por exemplo na sala 2, a 

parede Este demonstra que as pequenas janelas construídas durante o século XVIII, 

foram inutilizadas e fechadas no século XIX (fig. 116). 
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Figura 116 – Parede Este: elementos construtivos entaipados 

 

No caso da sala 10, no canto Noroeste o vão identificado parece ter funcionado 

em primeiro lugar como porta e posteriormente adaptado a janela. Esta abertura dava 

acesso à zona exterior do antigo claustro, para as instalações do novo claustro. 

Construída nos finais do século XVIII, com a construção das novas dependências.   

Na sala 12 na parede Norte identificou-se um vão de janela [1215], que 

inicialmente seria uma janela para o exterior, que com a construção do novo claustro na 

segunda metade do século XVII/princípios do seculo XVIII, terá sido entaipada. Neste 

momento de reformulação terá sido aberta uma larga porta com uma viga de madeira no 

topo [1210] de acesso ao novo claustro, que foi em parte fechada para a construção da 

lareira e já no século XX entaipada com blocos de cimento. A pequena janela 

identificada está a uma cota inferior em relação ao nível de circulação actual. Esta é 

mais antiga que a porta e estaria associada a uma antigo nível de circulação mais baixo 

(fig. 117). 
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Figura 117 – Parede Norte da sala 12 

 
Na sala 7, foram identificados nichos embutidos na cantaria dos vãos de porta, 

da parede Sul, que dava à arcaria do claustro. Estes pormenores construtivos estão 

associados à iluminação do espaço (fig. 118). Este elemento foi apenas identificado 

nesta porta de acesso à antiga área de cozinha e refeitório. 
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Figura 118 – Nichos no vão de porta da sala 7 

 

Na sala 25, no piso 1, observou-se após a picagem que a parede Oeste era 

construída em gaiola pombalina, elemento construtivo que tem a sua cronologia 

posterior ao terramoto de 1755. Este elemento construtivo estruturado em madeira com 

um enchimento de alvenaria de argamassa de cinzenta com elementos pétreos de tufo 

vulcânico (fig. 119). Esta foi a única parede deste tipo identificada nas salas 

intervencionadas, separando a sala 25 da sala 35. 
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Figura 119 – Parede Oeste  

 

Relativamente à necrópole temos então uma fase de abandono, caracterizada 

pela abertura de valas de fundação no substrato geológico, para erguer as paredes dos 

novos espaços, nomeadamente as salas 1, 2 e 5. Assim, como se entende pelos 

exemplos das sepulturas enunciados na análise dos dados da sala 2, as paredes Norte, 

Sul e Este cobrem sepulturas das fases mais antigas. As referidas paredes terão sido 

construídas nesta fase de reestruturação do espaço durante este século XVIII. Com a 

construção da nova igreja transitou também o espaço sepulcral. 

Por fim no claustro, aquando do levantamento gráfico do piso, foi identificada 

numa das lajes da ala Sul uma inscrição, porém incompleta, por se observar o corte das 

letras (figs. 120 e 121). Este elemento revela um período de modificação e 

reaproveitamento das antigas estruturas conventuais a novas funcionalidades. Este 

fragmento de laje faria parte da tampa de uma sepultura e relacionada provavelmente 

com os enterramentos no interior da antiga igreja. Este facto é ainda observado nas 

tampas de sepulturas presentes no piso de circulação da actual igreja. 
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Figura 120 e 121 – Localização da laje com inscrição na ala sul do claustro 

 

3.4. Da extinção do convento à actualidade 

 
 Com a extinção das Ordens Religiosas em Portugal em 1832, inicia-se a fase de 

abandono dos espaços conventuais em território português. A história de São Gonçalo 

prolonga-se até ao ano de 1885 quando encerra definitivamente como espaço 

conventual de clausura com a morte da sua última clarissa.  

A última fase de análise corresponde então, a uma fase em que o monumento 

não funciona já como espaço conventual, como outrora, mas com novas 

funcionalidades.  

Relativamente à documentação histórica desta época, e para o caso específico do 

cemitério de São Gonçalo, o cronista Pedro de Merelim, cede uma lista de nome de 

clarissas sepultadas neste espaço. Porém tal como a escavação antropológica revelou 

este não era um espaço exclusivo às religiosas clarissas. Porém, não se percebe qual a 

datação da lista, se diz respeito à antiga necrópole ou a um novo espaço sepulcral, 

provavelmente a este último. Contudo, não é só durante os séculos de XVI a XVIII que 

se enterravam indivíduos do sexo masculino dentro do espaço conventual, mas esta 

prática verifica-se durante o século XIX, no lajeado da nova igreja. Também as fontes 
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escritas indicam este facto; assim, a 16 de Abril de 1824 faleceu o Dr. João Cabral de 

Melo, com 84 anos, sendo sepultado no convento, onde repousava a sua primeira 

mulher, Dona Luiza (Merelim, 1974: 152). 

 Poucos anos após as guerras liberais, como se disse, no ano de 1832, dá-se a 

extinção das Ordens Religiosas em Portugal. Contudo, o decreto nº 25 de 17 de Maio 

mantém o convento como é referido no Titulo III “ficará conservado, na ilha Terceira, 

o mosteiro de S. Gonçalo, em Angra…”14, que só encerraria a 20 de Junho de 1885 

(Merelim, 1974: 139). 

 Já enquadrado na fase de extinção das Ordens, é inaugurado em São Gonçalo um 

novo cemitério, "aos 18 dias do mês de Abril de 1834 se Benzeu no lugar chamado 

Jericó deste Mosteiro para servir de cemitério às Religiosas" (Merelim, 1974: 170). 

Apesar desta referência, a documentação histórica nada mais acrescenta do topónimo 

Jericó, e actualmente não nos é possível localizar este espaço sepulcral.   

 Nos registos de sismos dos finais do século XIX, há um no ano 1841, este parece 

ter danificado muito um dos claustros, o de planta quadrangular, obrigando à demolição 

de uma das alas, provavelmente décadas depois. Por alturas de 1889, é demolida uma 

das alas do antigo claustro. Será ainda uma consequência do sismo de 1841? Porém, o 

restauro desta ala não manteve o traço arquitectónico primitivo, por incapacidade do 

responsável da obra, que substituiu as antigas colunas por pilastras rectangulares 

(Merelim, 1974: 122). Esta informação documental é corroborada com a observação da 

ala Este do claustro, a única que é diferente, com as referidas pilastras rectangulares a 

destacarem-se das restantes três alas erguidas com colunas. 

 Durante a 1ª Guerra Mundial, estiveram aquarteladas no espaço de São Gonçalo 

entre Junho de 1916 e Fevereiro de 1920, a 1ª e 2ª companhias e o Regimento de 

Reserva (Merelim, 1974: 154). Foram quase quatro anos, em que militares ocuparam o 

monumento e que certamente modificaram espaços de forma a adapta-los às suas 

necessidades logísticas.  

 Na documentação fotográfica relativa a esta época, identificaram-se três 

fotografias tiradas no Monte Brasil no sentido Sudeste-Nordeste, que cedem informação 

importante relativa ao piso térreo do convento. A primeira e mais antiga, a dos irmãos 

Goulart (c.1897/1899) (fig. 122), mostra na fachada do jardim nove janelas no piso 

                                                 
14 Estatutos do Recolhimento de São Gonçalo, Preâmbulo 
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superior e no piso térreo duas pequenas e uma porta, relativa à portaria. Apontando aqui 

o facto de não existirem as janelas no piso inferior que actualmente existem. 

 

 

Figura 122 – Edição irmãos Goulart (c.1897/1899) 

 

Na fotografia datada dos anos 40, vê-se no canto Sudoeste, virada para a Rua 

Gonçalo Velho, uma estrutura de transformação de electricidade15. No âmbito das obras 

de requalificação do Recolhimento, a estrutura foi desmontada. Na fachada mais 

recuada, da sala 13, aparecem duas janelas, porém na restante estrutura, salas 1, 2, 5 e 

27 denota-se a ausência destes elementos (fig. 123).  

 
 

                                                 
15

 Segundo informação oral do historiador angrense Dr. Francisco Maduro Dias 
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Figura 123 – Imagem posterior aos anos 40 

 

Nos anos 60 procedeu-se à construção das infra-estruturas sanitárias; no caso da 

sala 27, após a picagem das paredes, observaram-se os canos colocados nessa época, 

que cortaram o aparelho construtivo das paredes da sala.  

Outro aspecto construtivo de importante referência é o aparecimento das janelas 

na fachada Sul ao nível do piso térreo. A interrogação que se impõe na observação desta 

documentação fotográfica é porque razões em cerca de 20 anos são construídas sete 

janelas no rés-do-chão da ala Sul, virada ao jardim e de diferentes tipologias ou estariam 

estas entaipadas? Na figura 124 duas delas não são visíveis porque estão tapadas pela 

estrutura de electricidade, desmontada como se referiu durante as obras de 

requalificação do Recolhimento. 
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Figura 124 – Imagem dos finais de 50, princípios de 60 

 

Na observação realizada ao aparelho construtivo da parede Sul no interior da 

sala 13, observou uma clara linha de separação entre alvenarias e rebocos, denunciando 

um momento anterior de destruição e reconstrução (fig. 125). Teriam estas janelas 

entaipadas sido e abertas novamente nos anos 50? Actualmente o que se observa na 

fachada são três tipologias distintas de janelas distribuídas de uma forma não 

padronizada nas duas fachadas viradas a Sul. 
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Figura 125 – Parede Sul, onde é visível a linha divisória entre alvenarias 

 

No registo arqueológico foram identificados contextos desta época, grande parte 

deles como níveis de entulho caracterizados pela coloração castanha escura. Na sala 1, a 

abertura das valas junto às paredes possibilitaram a identificação de vários níveis de 

aterro associados ao nivelamento do espaço, com maior incidência na extremidade 

Oeste da sala, local onde se verifica um desnível do terreno. Estes aterros encostam às 

paredes da sala pelo que são contemporâneos ou posteriores à sua construção (Pinto, 

2010: 29). Registou-se também no canto Noroeste da mesma uma estrutura [2086], que 

poderá corresponder a um momento de alteração do edifício existente. Esta estrutura 

encontrava-se muito destruída, mas aparentava corresponder a um muro com orientação 

Noroeste-Sudeste. A construção da estrutura afectou o enterramento da sepultura 10. A 

sua orientação, completamente diferente das orientações dos enterramentos, poderá 

indiciar a construção de uma estrutura com funções distintas das anteriores (Ferreira, 

2008: 28-29). 
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No caso da sala 4, observou-se que a porta da parede sul foi fechada e a entrada 

da sala feita na parede Este. Desta forma, a sala 4 e 28 podem ter sido uma só, na qual 

foi acrescentada posteriormente a parede Sul, tornado a 4 mais pequena e criando a sala 

28. 

Finalmente, na sala 27 há registo de uma remodelação nos finais dos anos 60 do 

século XX. Nestas obras, foram provavelmente construída a parede Norte, parede de 

blocos de concreto de cimento que faz a separação entre a sala e o claustro, criando um 

corredor entre a sala 5 e 13. Nesta altura quando são feitas as obras de requalificação 

das instalações sanitárias. Também as aberturas feitas nas paredes para a colocação das 

tubagens da água e a cobertura da sala com azulejos brancos, datam destas obras. A 

documentação escrita para a realização destas obras inicia-se por volta do ano de 1963, 

sendo contudo o último documento de 25 de Maio de 196816. 

Os pavimentos de lajes de basalto foram identificados na maior parte das salas, 

por vezes sob uma camada de cimento, mas na maior parte dos casos constituindo o 

actual nível de circulação do monumento. Este cobre, na maior parte dos casos um 

antigo depósito de entulho, muito semelhante em todas as salas. Caracterizado por um 

sedimento de coloração castanha escura, o qual cobre um outro depósito avermelhado 

mais homogéneo que assenta no nível geológico. Foram identificados pavimentos de 

basalto nas salas 4, 8, 12, 14, 15, 16 e claustro.  

Porém, em diversas aberturas de valas que foram observados outros níveis de 

circulação caracterizados por pisos de argamassa de cal e areia. 

A ala Norte parece estar associada com as zonas de cozinhas e onde foram 

identificadas estruturas de lareiras e fornos ainda em utilização nas salas 10, 11 e 12.  

Por fim um dos últimos episódios destrutivos foi o terramoto de 1 de Janeiro de 

1980 e as suas consequências, assim como as obras de remodelação levadas a cabo. 

Desta época persiste no registo arqueológico o depósito de entulho [3106], na sala 31, 

que segundo informação oral terá servido nos últimos 30 anos como depósito de lixos 

(fig. 126).  

 

                                                 
16 SIPA, 1º volume, ofícios de dispersos  
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Figura 126 – Depósito de entulho [3106] 

 
 
 Em Dezembro de 1991, o Eng. José Correia Guedes faz uma primeira vistoria ao 

Convento, de forma a relatar as áreas mais afectadas pelo sismo e propor soluções para 

a sua recuperação. Assim, registou as principais necessidades nos cantos SW e NW do 

claustro. As obras decorreram entre Fevereiro de 1989 e Agosto de 199017. Nesta altura 

era detentora do imóvel a Comissão Administrativa do Recolhimento de São Gonçalo, 

onde funciona ainda hoje uma escola infantil a cargo das Irmãs Missionárias 

Reparadoras do Sagrado Coração de Jesus. 

  Desta última fase de ocupação e obras estarão relacionados os níveis de 

circulação em cimento registados nas salas 10, 11, 12, 14 e 16 que cobriam a maior 

parte das vezes pavimentos de lajes de basalto, assentando também directamente sobre 

os níveis de entulho, como por exemplo nas salas 10 e 11. Outro tipo de pavimento do 

século XX foi identificado na sala 1, com ladrilhos de cor verde e branca.  

 

 

 

 

                                                 
17 Documento: Historial e reconstrução das igrejas de S. Gonçalo e S. Francisco 
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4. Conclusão 

 

  A história insular continua hoje em dia a ser considerada lacunar para os 

primeiros níveis de ocupação humana do espaço atlântico. A documentação histórica é 

escassa e os trabalhos de arqueologia terrestre são quase inexistentes. Nos últimos anos, 

surgiram importantes projectos com base científica credível e com novos dados que 

pretendem colmatar cada vez mais as inúmeras interrogações da história das ilhas. A 

intervenção arqueológica no Convento de São Gonçalo marcou o início da tomada de 

consciência para a importância dos trabalhos arqueológicos nos edifícios históricos da 

malha urbana. O estudo destas realidades construtivas permitiria observar e 

compreender a história do território e das primeiras construções numa linha evolutiva 

até aos nossos dias. 

A intervenção no Convento de São Gonçalo permitiu através da visão 

arqueológica o conhecimento parcial da evolução construtiva do edificado. Este reflecte 

nas suas estruturas, tendências de uma época, episódios de destruição, adaptação e 

construção. Porém, a complexidade e ausência de mais dados arqueológicos 

dificultaram a interpretação e a formulação de ideias concretas, deixando apenas 

caminho aberto para a formulação de hipóteses sobre a evolução estrutural do complexo 

conventual. 

 O convento de São Gonçalo foi fundado por Brás Pires do Canto durante o 

século XVI, segundo o ideário da pobreza e clausura característico da Ordem de Santa 

Clara. O original convento teria apenas um claustro com um piso térreo – igreja, 

vestíbulo, sala do capítulo, refeitório/cozinha – e um piso superior – coro-alto, 

dormitórios e oratórios. A igreja localizar-se-ia na ala Sul seguindo todo o espaço 

provavelmente um traçado construtivo segundo o estilo manuelino. Encontramos no 

momento da fundação uma preocupação em seguir a padronização construtiva da 

maioria dos mosteiros de clarissas, implantando-se em redor de um claustro. 

A primeira gravura do convento conhecida até à data é a de J.H. Van Linschoten 

de 1595, que permitiu reconhecer o primitivo convento. Assim, comparando a 

documentação histórica com os resultados da análise arqueológica efectuada no edifício 

concluiu-se que pouco resta do edifício original e que são raros os vestígios 

identificados que se mantêm in situ. O século XVII foi frutífero em destruições, 

modificações e construções, não só pelo verificado número de clarissas que o convento 
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registou, mas também em consequências dos fenómenos naturais, doenças e o período 

de guerra durante o domínio filipino. 

Da estrutura actual, grande parte é uma construção do século XVIII, altura em 

que todo o conjunto conventual terá sofrido significativas modificações. Nos inícios do 

século XVIII estava já construído o segundo claustro e a partir da 2ª metade do mesmo 

século inicia-se a reformulação das alas Sul e Este do antigo claustro. Com o abandono 

do antigo espaço sepulcral e religioso criam-se novos espaços a Sul e a construção da 

nova igreja, inaugurada em 1776, é então erguida. 

Em 1832 com a extinção das Ordens Religiosas o convento entra na sua fase de 

decadência, encerrando definitivamente como espaço de clausura e silêncio a 20 de 

Julho de 1885. A partir deste momento, o monumento é readaptado a novas 

funcionalidades de cariz educacional, sendo criado por último em 1958 o Recolhimento 

de São Gonçalo que mantém ainda actualmente um importante papel na sociedade 

açoriana. 

Por último, admite-se que a ausência do estudo espólio é uma lacuna na análise da 

arqueologia da arquitectura do monumento o qual será uma mais-valia num futuro 

estudo que se possa concretizar Porém, não obstante as ausências de informação 

encontradas relativamente ao espólio foi mesmo assim possível observar um 

significativo conjunto de cerca de 5000 fragmentos, que evidenciam um universo 

cultural de várias tipologias – cerâmica regional, cerâmica comum, cerâmica vidrada, 

cerâmica pedrada, faiança, porcelana, loiça de Aveiro, formas de açúcar. Conjunto que 

que revela um sistema de importações e conexões com o comércio de com vários pontos 

do território nacional e internacional. 

Apesar das lacunas já assinaladas neste trabalho considero que este estudo é um 

contributo para o melhor conhecimento e interpretação do espaço de Convento de São 

Gonçalo. Ao mesmo tempo, reconhecendo o ineditismo da intervenção arqueológica em 

contexto terrestre insular, principalmente em Angra do Heroísmo, cidade classificada 

como património Mundial. Reconheço também ter sido importante não ter deixado 

passar o necessário estudo deste contexto, que apesar de ser um pequeno contributo 

poderá marcar um ponto de partida para a interpretação arqueológica do povoamento e 

ocupação das ilhas açorianas e da própria cidade de Angra do Heroísmo. 
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6. Anexos 

6.1. Anexo I – Documentação Histórica 

 

 

Mapa 1 – Planta da cidade de J.H. Van Linschoten, 1595 
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Mapa 2 – Planta da cidade de J.H. Van Linschoten, 1595, Versão a cores 

 

 

Mapa 3 – Planta da cidade de Angra do Heroísmo por Johannes Lodovicus em 1649  
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6.2. Anexo II – Documentação Escrita 

 
 
 
 

Doação. 

 

Em nome de Deos Amem, e da Virgem Maria sua Madre. Saibão quantos este 

instromento de Doação, e declaração virem que no anno do Nascimento de Nosso 

Senhor Jesus Christo de mil quinhentos sinconta, e nove annos aos dez dias do mez de 

Majo do dito anno da Cidade d Angra da Ilha Terceira de Jesus Christo em o Mosteiro 

da Madre de Deos na caza de sobre a portaria em que pouza Jzabel do Canto,filha de 

Bras Pires do Canto em prezença de mi tabelião, e das testemunhas ao diante escritas, 

pareceo o dito Bras Pires do Canto, e Barbora Gonçalvez d Antona sua mulher. E per 

ellesambos juntamente foi dito e dicerão que elles em louuor de Deos fizerão o dito 

Mosteiro a sua custa em hũa herdade sua, que ouuerão por titulo de compra de Gaspar 

Affonso Ramos, e de sua mulher e o fizerão para as freiras, e seruentes de Ordem de 

Santa Clara pera em elle meterem suas filhas que queirão ser freiras da dita Ordem, no 

qual tinhão gastado de sua fazenda assim na compra da herdade, como nas obras, e 

Bullas de Roma, que para isso ouuerão com que o fundarão, e nelle tinha já suas filhas 

recolhidas hauia já muitos annos das quais duas em elle professarão couem a saber 

Jgnes de Deos, que hora he Abbadeça, e Susana de Christo Vigaira que tem dado 

obediencia do Bispo da Cidade do Porto, Prellado do dito Mosteiro per virtudes das 

Bullas do Santo Padre E que portanto elle Bras Pires do Canto he Padroeiro e 

Manistrador do dito Mosteiro como se conthem nas ditas Bullas, com poder de mudas 

de Abbadeças, elle por virtude da ditta bulla nomeara a dita sua filha Jgnes de Deos em 

Abbadessa, e ella o aseitara, e se recolhera no dito Mosteiro onde faz profissão, e vive 

annos em recolhimento, e enserramento / / 18 

  

                                                 
18 Maldonado, 1997, 180 
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6.3. Anexo III – Documentação Fotográfica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
Figura - Fachada Sul após as obras de requalificação (Fonte: Google Earth)
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6.4. Anexo IV – Dados Históricos 

 

Tabela 1 – Cronologia de acontecimentos  

Cronologia Acontecimento 
5 Novembro de 1534 Criação do Bispado de Angra do Heroísmo 
7 de Outubro de 1541 Breve Apostólico do Papa Paulo III a Brás Pires do Canto 
c. 1545 Fundação do Convento de São Gonçalo  
10 de Maio de 1559 Documento de Doação a Brás Pires do Canto e sua esposa do título de compra a 

Gaspar Affonso Ramos 
1571 Crise sísmica 
1591 Sismo 
1580-1583 Guerra - Domínio Filipino 

1593 Mau ano agrícola 
1595 Planta da cidade por J.H. Van Linsconten 
1599-1600 Peste bubónica 
22 de Abril de 1602 Revogação do patronato por Rodrigo Lobo, neto de Brás Pires do Canto 
6 Março de 1606 Documento de Francisco Botelho refere a demolição da sacristia da igreja, para a 

construção da nova capela 
1608 Grandes inundações em Angra do Heroísmo 
24 de Abril e 9 de Maio 
de 1614 

Sismos na Terceira 

1617 Inauguração do "novo dormitório" 
1636 Furacão 
2/3 de Maio de 1641 Tiros atingem a igreja do Convento 
1642 Restauração da independência nos Açores 
1647 Crise sísmica e mau ano agrícola  
1649 Planta da cidade por Johannes Lodovicus 
1649 Tempestade e sismo 
1656 Epidemia de varíola na Terceira 
1690 Grande tempestade e sismo 
1698 Crise sísmica na Terceira 
1720 Erupção no Banco D. João de Castro 
1 de Dezembro de 1755 Terramoto de Lisboa 
1801 Terramoto na zona Nordeste da ilha 
1776 Inauguração da nova igreja a Este do claustro 
1811 Epidemia de varíola  
3/4 de Dezembro de 1811 Grande tempestade 
17 de Maio de 1832 Extinção das Ordens Religiosas 
18 de Abril de 1834 Inauguração do novo cemitério  
1841 Crise sísmica  
20 de Julho de 1885 Encerramento do convento com a morte da última clarissa 
1889 Demolição e reconstrução da ala Este do claustro com pilastras rectangulares 
Junho de 1916 a 
Fevereiro de 1920 

Aquartelamento de tropas da 1º Guerra Mundial 

9 de Julho de 1914 Recolhimento de São Gonçalo 
1 de Outubro de 1958 Inauguração do Jardim-Escola Jesus Infante 
Anos 60 do século XX Obras para a construção de infra-estruturas sanitárias 
1 de Janeiro de 1980 Terramoto 
De Fevereiro de 2007 a 
Setembro de 2008  

Intervenção arqueológica nas obras de Requalificação do Recolhimento de São 
Gonçalo 
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Tabela 2: Lista de clarissas entre o século XVII e o século XIX19  

Data da eleição Nome da abadessa 

28/04/1674 Madre D. Hiermina ou Jerónima da Natividade 

30/04/1677 Madre Margarida da Assumpção 

04/05/1679 Madre Margarida da Assumpção 

03/08/1682 Madre Brianda de São Bernardo 

04/08/1685 Madre Susana de Cristo 

05/08/1688 Madre Francisca dos Anjos 

21/07/1691 Madre Josefa da Pureza 

29/06/1695 Madre Ellena da Exaltação 

01/02/1698 Madre Catarina do Sacramento 

09/04/1701 Madre Mariana da Porciúncula 

20/04/1704 Madre D. Isabel dos Anjos 

18/10/1708 Madre D. Catarina da Ressurreição 

08/12/1711 Madre Brísida de Jesus 

10/12/1714 Madre D. Maria de Nazaré 

10/01/1718 Madre D. Joana Inácia de Jesus 

13/01/1720 Madre D. Antónia da Glória 

15/01/1724 Madre Bárbara da Conceição 

15/01/1727 Madre D. Antónia dos Anjos 

15/01/1730 Madre Barbara da Conceição 

09/02/1733 Madre D. Brites Maria de S. Bernardo 

11/02/1739 Madre Maria Antónia da Conceição 

13/02/1742 Madre D. Maria Josefa de Jesus 

13/03/1745 Madre Maria Antónia da Conceição 

04/05/1748 Madre D. Maria Josefa de Jesus 

17/06/1751 Madre D. Maria Josefa de Jesus 

20/06/1754 Madre Michaela Archangela do Sacramento 

23/06/1757 Madre Francisca Inácia de Santa Rosa 

23/06/1760 Madre D. Maria Josefa de Jesus 

23/06/1763 Madre D. Joana Plácida de S. José 

24/07/1766 Madre Teresa Leonarda de Jesus 

25/07/1769 Madre D. Joana Clara do Sacramento 

23/07/1772 Madre Margarida Antónia do Sacramento 

12/06/1777 Madre D. Ana Isabel de S. Bernardo 

16/08/1780 Madre Rita Francisca do Sacramento 

16/08/1783 Madre Isabel Gertrudes da Purificação 
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16/08/1786 Madre Maria Bernarda de Santo António 

17/08/1789 Madre Rita Francisca do Sacramento 

16/08/1792 Madre Maria Bernarda de Santo António 

17/08/1795 Madre D. Rosa Perpétua da Glória 

16/08/1798 Madre Joana Mauricia de Santa Clara 

13/08/1801 Madre D. Rosa Perpétua da Glória 

22/08/1803 Madre Caetana Iria do Amor Divino 

24/09/1806 Madre Felícia Vitória do Sacramento 

29/11/1809 Madre D. Rosa Perpétua da Glória 

23/07/1812 Madre Rita Felícia de Cássia 

22/07/1815 Madre Felícia Vitória do Sacramento 

22/07/1818 Madre Maria Máxima do Sacramento 

23/07/1821 Madre Isabel Delfina do Sacramento 

24/07/1824 Madre Mariana Isabel do Carmo 

23/07/1827 Madre Maria Benedita do Carmo 

29/07/1830 Madre Mariana Custódia do Sacramento 

20/09/1833 Madre Isabel Escolástica do Coração de Jesus 

18/11/1835 Madre Catarina de Sena 

12/08/1873 Madre Francisca Cândida do Sacramento 

18/11/1876 Madre Francisca Cândida do Sacramento 

08/01/1880 Madre Francisca Cândida do Sacramento 

31/01/1883 Madre Maria Constância do Céu 

28/02/1883 Madre Francisca Cândida do Sacramento 

23/10/1883 Madre Maria Constância do Céu 

01/09/1884 Madre Matilde Clementina do Carmo 
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6.5. Anexo V – Levantamento Arquitectónico  

 

 

Figura 1 - Planta do piso 0 (levantamento antes da obra) 

N 
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Figura 2 - Planta do piso 1 (levantamento antes da obra) 

N 
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Figura 3 – Planta do piso 0, com implantação das estruturas identificadas 

N 
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Figura 4 – Planta do piso 0: aparelhos construtivos 

N 

Sub-isódomo 
Alvenaria 

“Roda dos enjeitados” 

Madeira 
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6.6. Anexo VI – Documentação Gráfica  

 

 

Desenho 1 – Sala 3: parede Este 
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Desenho 2 – Sala 4: parede Norte 
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Desenho 3 – Estrutura [400] (Escala 1:20) 

 

N 
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Desenho 4 – Plano das estrutura [600], [601], [603], [604] 

 

[601] 

[600] 

[603] 

[604] 

N 
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Desenho 5 – Alçado Este da estrutura [603] 
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Desenho 6 – Sala 7: estruturas [700] e [701] 

 
 

N 

[700] 

[701] 
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Desenho 7 – Sala 13: Parede Norte 
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Desenho 8 – Sala 13: Pavimento (Escala 1:20) 

N 
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