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Desenhos Arquitectónicos – Mapas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

 

A fig. 354 foi obtida a partir de um postal ilustrado, sem referência autor / editor / data. 

A fig. 270 é uma fotografia gentilmente cedida pelo P.
e 

Frei João Sannig Guardião do 

Convento de Santo António do Recife. 

As figs. 543 a 556 são de fotografias generosamente cedidas pelo Professo Doutor Nuno 

Senos.  

As figs. 832 a 837, 841 a 843, 845 a 850 são imagens que foram cortesia dos vários 

Institutos do Património Histórico Arquitectónico Nacional (IPHAN), de Salvador da 

Baía, de Aracaju-Se, do Recife-Pe e de Maceió-Al, com a gentil intervenção dos seus 

directores, técnicos superiores e administrativos. 

As figs. 404 e 405 e 844, são imagens amavelmente cedidas pela Departamento do 

Património Histórico da Fundação do Património Histórico e Artístico de Pernambuco 

(DPH/FUNDARPE), do Recife, na pessoa do Arqueólogo Dr. Ulysses Pernambucano 

de Mello Neto.  

As figs. 838, 851 a 855 e 857 a 865, são esboços de plantas, autoria de J. C. 

As figs. 1 a 269, 271 a 279, 281 a 353, 355 a 403, 406 a 542, 557 a 654, 656 a 829, são 

fotografias, nossa autoria. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografias, Gravura e Desenho arquitectónico 
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Relação das fotografias desenhos arquitectónicos referentes às Ordens 

Terceiras na Zona da Mata 

 

João Pessoa-Pb 

Fig. 1. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: Largo de São Francisco 

com cruzeiro, adro e frontispício da igreja. 

Fig. 2. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa. Vista a partir do Largo de 

São Francisco: adro com muros de limite, frontispício da igreja, corpo da capela da 

Ordem Terceira à esquerda, ala conventual à direita. 

Fig. 3. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: pormenor do muro do adro 

com quadro azulejar de passo processional. 

Fig. 4. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: pormenor do muro do adro 

com leão de Fó (guardião). 

Fig. 5. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: galilé com duas portas de 

acesso ao interior da igreja à direita, seguida da de acesso à portaria conventual. 

Fig. 6. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: arcaria da galilé, com 

portadas em madeira, de balaústres e frontão recortado em treliça. 

Fig. 7. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: trecho da nave com 

tribunas no registo superior, arco de triunfo com altares adossados ao alçado exterior, 

capela-mor. 

Fig. 8. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: trechos da cabeceira e do 

tecto em falsa abóbada em arco pleno, de caixotões com painéis de pintura figurativa. 

Fig. 9. Igreja do Convento franciscano de João Pessoa: trecho da nave com silhares 

azulejares; coro-alto com guarda-corpo alto, com painéis em treliça, assente em duas 

pilastras; sub-coro com portais de acesso à igreja. 
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Fig. 10. Igreja do Convento de São Francisco de João Pessoa: tecto da nave e coro-alto 

em falsa abóbada com pintura de quadratura; à direita, trecho do arco de acesso à capela 

da Ordem Terceira; à esquerda o púlpito. 

Fig. 11. Igreja do Convento de São Francisco de João Pessoa: vistas parcelares da nave 

da igreja e da Capela da Ordem Terceira, à direita, e do arco de ligação entre ambas.  

Fig. 12. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa. Vista tomada a partir do arco de separação dos dois templos: ilharga esquerda, 

altar-mor de camarim, tecto em falsa abóbada de arco abatido. 

Fig. 13. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: nave, arco de ligação à igreja dos frades e trecho da ilharga da Epístola com 

púlpito.. 

Fig. 14. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: tecto em falsa abóbada em arco abatido, com caixotões. 

Fig. 15. Igreja do Convento de São Francisco de João Pessoa: trecho da ilharga do 

Evangelho, com vão de acesso ao claustro conventual. 

Fig. 16. Convento de São Francisco de João Pessoa: trecho do claustro conventual, 

com galerias, arcarias e quadra. 

Fig. 17. Convento de São Francisco de João Pessoa: trecho do claustro conventual, 

ilharga esquerda da igreja dos frades, trecho do frontão do frontispício e da torre sineira. 

Fig. 18. Convento de São Francisco de João Pessoa: pormenor do arranque da 

escadaria de acesso às galerias do piso superior, tomado de corredor térreo. 

Fig. 19. Igreja e Convento de São Francisco de João Pessoa: vista parcelar da cerca e 

de fachada lateral de ala do convento. 

Fig. 20. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: vista tomada a 

partir do adro com ilharga esquerda do muro do adro conventual e ilharga exterior (do 

Evangelho) da Casa da Oração. 

Fig. 21. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: pátio a céu 

aberto e ilharga exterior (do Evangelho) da Casa de Oração e corredor lateral. 
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Fig. 22. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: na Casa de 

Oração, vista tomada da porta de acesso à sacristia, com ilharga do Evangelho, capela-

mor e tecto com pintura de quadratura; portas para o pátio a céu aberto. 

Fig. 23. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento São Francisco de João 

Pessoa. Vista tomada a partir  da porta de ligação à sacristia: ilharga da Epístola, altar-

mor de camarim; tecto em falsa abóbada de berço, com pintura de quadratura; janelas de 

sacada abertas para a cerca conventual.. 

Fig. 24. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: trecho da capela-mor com teia de separação da nave, tecto em falsa abóbada de 

berço, com pintura de quadratura; altar lateral do lado da Epístola. 

Fig. 25. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento São Francisco de João 

Pessoa: grande parcela da nave; à direita, portas de acesso ao pátio; janelas de sacada 

rasgadas sobre a cerca, à esquerda; em fundo, arco de acesso à sacristia; tecto em falsa 

abóbada de berço, com pintura de quadratura. 

Fig. 26. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: tecto em falsa abóbada de berço, com pintura de quadratura. 

Fig. 27. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: altar-mor da e trecho da pintura de quadratura do tecto em falsa abóbada de 

corte em berço. 

Fig. 28 Casa de Oração da. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: altar da ilharga da Epístola flanqueado por janelas de sacada, a darem para a 

cerca conventual.  

Fig. 29. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: vista com acesso ao carneiro aberto a meio da nave, com resguardo de madeira, 

em treliça. 

Fig. 30. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: sacristia; arco 

de ligação entre esta e a Casa da Oração. 

Fig. 31. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: altar sobre 

arcaz na sacristia da Casa de Oração. 

Fig. 32. Casa de Oração da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João 

Pessoa: lavabo da sacristia embebido no muro da cerca.. 
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Fig. 33. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: ilharga 

exterior da sacristia na continuação do flanco da Epístola da Casa de Oração; vãos das 

janelas de sacada com guardas de balaustrada em madeira; cerca conventual. 

Fig. 34. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa: vista, das 

ilhargas exteriores, de trecho da sacristia e da Casa de Oração (da Epístola), e da série 

de vãos de sacada com guardas de balaustrada em madeira. 

Fig. 35. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de João Pessoa. Vista tomada 

da cerca conventual: ilhargas posteriores da sacristia e da Capela da Ordem Terceira, 

com alçado da escadaria para o piso superior e topo da torre sineira.  

 

Salvador-Ba 

Fig. 36. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: muro separador do 

adro, frontispício da capela, fachada do edifício dos Terceiros, ilharga esquerda da 

igreja e torre sineira conventuais.  

Fig. 37. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: portão de acesso ao 

adro e trecho da ilharga esquerda da igreja e da torre sineira conventuais. 

Fig. 38. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: ilharga exterior de 

edifício dos Terceiros e trecho do muro de resguardo do seu adro. 

Fig. 39. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: muro com portões de 

acesso ao adro e fachada de edifício dos Terceiros. 

Fig. 40. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: adro, frontispício da 

capela flanqueada por fachadas de edificações dos Terceiros; à direita, porta de acesso 

às suas instalações. 

Fig. 41. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía. Vista 

tomada a partir do coro-alto: nave, com altares retabulares adossados às ilhargas, arco 

de triunfo e capela-mor; tecto de saias encurvadas, com caixotões com pintura. 

Fig. 42. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía. Vista 

tomada a partir de tribuna (ilharga direita): trechos da nave, da capela-mor e do arco de 

triunfo de separação entre ambas. 
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Fig. 43. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía. Vista 

tomada a partir da nave: altar-mor de cibório na capela-mor, trecho do arco de triunfo. 

Fig. 44. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: pormenor 

das falsas abóbadas de lunetas da capela-mor e trecho superior do retábulo do altar-mor. 

Fig. 45. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: coro-alto, 

com órgão de tubos; sub-coro com empena rasgada por três portais coberto por arco em 

asa de cesto assente em pilastras embebidas nas ilhargas. 

Fig. 46. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: pormenor 

do tecto único em plano de saia encurvada, da nave e coro-alto; tardoz do órgão. 

Fig. 47. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: tecto da 

nave e do coro-alto em tecto plano com saia encurvada, com caixotões apainelados 

policromos; pormenor superior da talha do arco de triunfo. 

Fig. 48. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: ilharga do 

Evangelho com corredor lateral de acesso aos altares retabulares (adossados ao muro); 

em fundo, porta de acesso às instalações dos Terceiros.  

Fig. 49. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: ilharga da 

Epístola animada pelos altares retabulares adossados ao muro, teia em madeira e trecho 

do coro-alto. 

Fig. 50. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: tribuna 

rasgada no registo superior da ilharga do Evangelho, tomada a partir da tribuna oposta; 

trecho da capela-mor e do seu altar. 

Fig. 51. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía. Vista tomada a partir 

do adro: parcela das duas fachadas dos Terceiros; à esquerda, porta de acesso principal, 

à direita, porta e janelas da Casa dos Santos.  

Fig. 52. Casa dos Santos da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: 

lateralmente, série de altares das imagens processionais; em fundo, altar-mor; tecto 

plano com medalhão centralizado com pintura perspética. 

Fig. 53. Casa dos Santos da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: 

pormenor do medalhão do forro do tecto, com pintura perspética.  
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Fig. 54. Casa dos Santos na Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: 

vista parcelar da ilharga esquerda com os altares para santos processionais separados da 

nave por teia em ferraria; porta de ligação ao corredor de circulação entre instalações. 

Fig. 55. Casa dos Santos da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: 

ilharga direita com altares de nichos com santos processionais separados da nave por 

teia de ferraria. 

Fig. 56. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: janelas de 

sacada para a cerca; lavabo à esquerda; ao fundo, altar flanqueado por armários de 

sacristia; à direita, porta de acesso à capela, arcaz com altar sobreposto; no tecto, 

medalhão com pintura perspética. 

Fig. 57. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: medalhão 

com pintura perspética, representativa da elevação de São Francisco aos céus, em tecto 

plano. 

Fig. 58. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: lavabo 

em pedra de embutidos, embebido no muro; trecho do silhar azulejar historiado. 

Fig. 59. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: vista de corredor 

aberto paralelo à capela; à direita, arco sobre o patamar de arranque de escadaria, para o 

segundo piso. 

Fig. 60. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: vista de lance de 

escada de acesso às salas administrativas, do segundo piso; alçados ornamentados com 

painéis azulejares historiados. 

Fig. 61. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: janelas conversadeiras, altar retabular ao fundo, porta de acesso a outras 

instalações administrativas; tecto plano de caixotões. 

Fig. 62. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: tecto plano em caixotões apainelados, com pinturas figurativas. 

Fig. 63. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: parede revestida a silhares de azulejos historiados, tecto de caixotões com pinturas 

figurativas; ao fundo, porta para o vestíbulo flanqueada por armários. 
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Fig. 64. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor de caixotão do tecto, com pintura figurativa do imaginário franciscano, 

ornamentação em talha de madeira dourada. 

Fig. 65. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor dos silhares azulejares historiados. 

Fig. 66. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor dos silhares azulejares historiados. 

Fig. 67. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor dos silhares azulejares com paisagens. 

Fig. 68. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: ilharga com janelas conversadeiras para a cerca e revestimento azulejar historiado. 

Fig. 69. Antessala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: vista parcelar com vão de porta de circulação entre ambos os espaços. 

Fig. 70. Sala do Consistório da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: altar retabular. 

Fig. 71. Claustro da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: trecho 

com corredor de circulação e arcadas abertas no muro exterior. 

Fig. 72. Claustro da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: trecho 

com galeria e quadra divididas entre si por murete onde assenta a colunata arquitravada. 

Fig. 73. Quadra do claustro Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: 

muretes de assento da colunata interior das galerias, capela de São Roque ao fundo; à 

direita, trecho da ilharga da igreja dos frades (do Evangelho) e torre sineira. 

Fig. 74. Claustro da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: trecho 

com colunata arquitravada; murete com revestimento azulejar, silhar historiado no muro 

exterior da galeria. 

Fig. 75. Claustro da Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: tomada 

parcelar da colunata arquitravada, com platibanda e frontão com estuque ornamental; 

tardoz da igreja e topo da torre sineira dos frades. 

Fig. 76. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: fachada traseira de 

edifício com acesso ao seu quintal. 
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Fig. 77. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: corredor de circulação 

entre as instalações dos Terceiros e o quintal; porta de acesso ao ossário, à esquerda. 

Fig. 78. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: lance de escada de 

acesso ao ossário aberto em cave. 

Fig. 79. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: vista do interior do 

ossário, com pequeno altar ao fundo. 

Fig. 80. Ordem Terceira no Convento de São Francisco da Baía: adro com muro de 

separação da rua, com dois portões; à esquerda, muro da capela; ao fundo, a torre da 

igreja dos frades. 

Fig. 81. Igreja do Convento de São Francisco da Baía: adro com cruzeiro e frontispício 

da igreja. 

Fig. 82. Igreja e Convento de São Francisco da Baía: vista do frontispício da igreja, 

tomada do cruzeiro. 

Fig. 83. Igreja e Convento de São Francisco da Baía: vista parcelar do muro da torre da 

igreja, à esquerda, e fachadas da portaria e da ala conventual, à direita. 

Fig. 84. Igreja do Convento de São Francisco da Baía: galilé com tecto de caixotões 

apainelados com pinturas figurativas; nave e altar-mor; à direita, corredor de acesso à 

portaria conventual. 

Fig. 85. Igreja do Convento de São Francisco da Baía: nave lateral direita, com teia 

separadora da galilé; tecto em abóbada de cruzarias; à esquerda, vista parcelar da nave 

central. 

Fig. 86. Igreja do Convento de São Francisco da Baía: nave lateral direita, com teia de 

separação da galilé; à direita, porta de acesso à portaria. 

Fig. 87. Igreja e Convento de São Francisco da Baía: altar da portaria conventual 

adossado a muro com silhar azulejar. 

Fig. 88. Claustro do Convento de São Francisco da Baía: ilharga de dois registos, 

trecho da quadra; galeria de arcaria no piso térreo e colunata arquitravada no superior; 

vista de trecho superior da ilharga direita da igreja. 

Fig. 89. Claustro do Convento de São Francisco da Baía: trecho de galeria com silhar 

de azulejos nos muros exteriores; à esquerda, porta de acesso a salas conventuais.  
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Fig. 90. Convento de São Francisco da Baía: sala e lance de escada para o piso superior 

do claustro; porta de acesso à igreja; muro com silhares azulejares historiados. 

Fig. 91. Convento de São Francisco da Baía: corredor de acesso à sacristia, ao refeitório 

e à antiga ligação da Ordem Terceira, ao claustro dos frades. 

Fig. 92. Sacristia do Convento de São Francisco da Baía: arcazes de espaldar em talha 

a flanquear altar retabular central; tecto plano de caixotões apainelados. 

Fig. 93. Sacristia do Convento de São Francisco da Baía: lavabo embebido na ilharga 

para a cerca, flanqueado por janelas de peito; ao fundo, armário de sacristia; tecto plano 

de caixotões apainelado com pinturas figurativas. 

Fig. 94. Sacristia do Convento de São Francisco da Baía: lavabo embebido em muro 

revestido a azulejos decorativos. 

Fig. 95. Convento de São Francisco da Baía: corredor de ala conventual no piso térreo. 

Fig. 96. Convento de São Francisco da Baía: ilharga da ala conventual da banda da 

cerca. 

Fig. 97. Convento de São Francisco da Baía: jardim com Memorial aos antigos frades 

defuntos. 

Fig. 98. Convento de São Francisco da Baía: painel de anúncio das obras de 

conservação e restauro em curso. 

 

Penedo-Al 

Fig. 99. Igreja e Convento de Santa Maria dos Anjos do Penedo ista tomada a partir 

do largo de São Francisco: frontispício da igreja; à esquerda, a Ordem Terceira; à 

direita, a fachada da portaria conventual. 

Fig. 100. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: muro 

de separação viária e de resguardo do edificado da Ordem; à direita, excerto do alçado 

esquerdo da igreja dos frades. 

Fig. 101. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista 

tomada a partir da entrada do complexo: galeria de acesso à sacrista; porta da Capela. 
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Fig. 102. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista 

tomada da porta de acesso ao complexo dos Terceiros: corredor de acesso à galeria que 

leva à sacristia.  

Fig. 103. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada do arco de separação da igreja dos frades: nave, alçado do arco de 

triunfo e capela-mor; tecto em falsa abóbada em berço, com pintura de quadratura .. 

Fig. 104. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: capela-mor com altar de camarim; trechos das tribunas laterais com sanefas em 

madeira, tecto em falsa abóbada de berço com pintura ilusionista arquitectural e 

medalhão central; alçado exterior do arco de triunfo recoberto a talha. 

Fig. 105. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: ilharga esquerda da capela-mor, porta de acesso à galeria que leva à sacristia, 

tribunas com guarda-corpo. 

Fig. 106. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: tecto da capela-mor em falsa abóbada de berço, com pintura perspéctica de 

falsa arquitectura e medalhão central com as insígnias franciscanas; vista parcelar das 

tribunas abertas para os corredores laterais, com sanefas em madeira. 

Fig. 107. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: ilharga direita da capela-mor com porta para galeria de acesso à sacristia; 

tribunas superiores com anteparo, abertas nos flancos, dando para corredor lateral. 

Fig. 108. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: nave com tribunas rasgadas no registo superior que dão para os corredores de 

circulação laterais; capela-mor; tectos em falsa abóbada de berço, com pintura de 

quadratura. 

Fig. 109. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: trecho do alçado exterior do arco de triunfo (ilharga direita), porta de acesso à 

galeria que leva á sacristia; no registo superior, tribuna aberta no corredor lateral e 

púlpito. 

Fig. 110. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: vista parcelar, do alçado esquerdo do arco de triunfo, da capela-mor e de porta 

de acesso a galeria que leva à sacristia; tribuna superior de corredor lateral. 



.Penedo Vista tomada do arco de separação dos dois templos: 
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Fig. 111. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada do arco de separação dos dois templos: ilharga esquerda da nave, 

com tribunas rasgadas no registo superior a darem sobre corredor lateral; arco de triunfo 

e capela-mor; tecto em falsa abóbada em berço, com pintura de quadratura;. 

Fig. 112. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

 ilharga direita da nave 

com tribunas rasgadas no registo superior que dão para corredor lateral; trecho do tecto 

com pintura de quadratura; arco de triunfo com nichos e capela-mor . 

Fig. 113. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: pormenor do arco de separação entre a nave da igreja dos frades e a capela da 

Ordem Terceira, tomado na nave da igreja; trechos da pintura de quadratura dos 

respectivos tectos. 

Fig. 114. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: pormenor do tecto com pintura de quadratura com quadro recolocado, ao 

centro. 

Fig. 115. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: nave, com tribunas laterais, alçado interior do arco de separação entre os dois 

templos; púlpito aposto na ilharga da Epístola da igreja dos frades. 

Fig. 116. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: trecho da nave da capela com teia divisória da área da igreja conventual; 

púlpito aberto no flanco da Epístola da igreja dos frades. 

Fig. 117. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: altar devocional retabular adossado ao muro; pormenor da intercepção dos 

alçados do arco de triunfo com o da ilharga esquerda da nave. 

Fig. 118. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: altar devocional retabular adossado ao muro; pormenor da intercepção dos 

alçados do arco de triunfo com o da ilharga direita da nave. 

Fig. 119. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: trecho da nave com porta para a galeria de acesso à sacristia. 

Fig. 120. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: arcaz encostado ao alçado da cabeceira da capela, e porta de acesso à galeria.  



19  

 

 

Fig. 121. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: lavabo pétreo embebido na parede fronteira ao arcaz. 

Fig. 122. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: janela para a cerca. 

Fig. 123. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: janelas de peito que dão sobre a cerca; à direita, porta de acesso a corredor. 

Fig. 124. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: vista de urna funerária. 

Fig. 125. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: escada 

de acesso aos corredores superiores que correm lateralmente ao longo da capela. 

Fig. 126. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

corredor do segundo andar ao longo da ilharga esquerda da capela com janelas de 

sacada das tribunas; janelas de peito que dão sobre o jardim e a cerca. 

Fig. 127. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

corredor no segundo andar, aberto ao longo da ilharga esquerda da capela, tribunas com 

janelas de sacada. 

Fig. 128. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: arco de 

separação entre a capela dos Terceiros e a igreja dos frades; trecho da nave desta com 

altar com nicho, aberto no alçado (da Epístola) do arco de triunfo; porta, janela de 

sacada e óculo, abertos no mesmo eixo a darem para o claustro. 

Fig. 129. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista parcelar da cerca com 

trecho do alçado do miradouro conventual no registo sobre o corredor, estabelecendo 

ângulo recto com a ilharga exterior esquerda da nave e da capela, e da sacristia da 

Ordem Terceira; em fundo, topo da torre sineira conventual. 

Fig. 130. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista tomada a partir da 

cerca: alçado exterior da sacristia e outros cómodos da Ordem Terceira. 

Fig. 131. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada da ilharga do Evangelho: trecho da nave, com ilharga com porta 

de acesso à galeria que leva à sacristia. 
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Fig. 132. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

pormenor da entrada para a sala do ossário. 

Fig. 133. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: jardim da Ordem Terceira, 

ilharga das galerias do lado direito da capela dos terceiros e torre sineira do convento. 

Fig. 134. Igreja e Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista tomada do 

largo fronteiro ao convento: fachadas da igreja e da portaria. 

Fig. 135. Igreja e Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista tomada do 

topo das escadas que descem para a igreja: trechos das fachadas da igreja, da ala 

conventual, do muro da cerca, da ampla chaminé do lar (da cozinha conventual).. 

Fig. 136. Igreja e Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: terreiro 

franciscano com cruzeiro. 

Fig. 137. Igreja do Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vãos de arcadas 

com portadas para a galilé, no frontispício da igreja. 

Fig. 138. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: porta de acesso à portaria 

aberta na fachada principal do convento. 

Fig. 139. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo: sub-

coro, com pilares de suporte do coro-alto; nave com tribunas abertas no registo superior, 

púlpito à direita, arco de triunfo com alçado rasgado por nichos; capela-mor. 

Fig. 140. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo. Vista 

tomada da nave: alçado exterior do arco de triunfo, ilharga direita da capela-mor e de 

trecho da cobertura da nave. 

Fig. 141. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo: nave, 

coro-alto, galilé e tecto plano de saia encurvada, com pintura de quadratura cenográfica. 

Fig. 142. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo: 

balaustrada do coro-alto e tecto plano de saia encurvada com pintura de quadratura 

cenográfica, da nave e do coro-alto. 

Fig. 143. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo. Vista 

tomada do coro-alto: tecto plano de saia encurvada com pintura cenográfica e quadro 

recolocado.  
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Fig. 144. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo: 

pormenor da pintura do tecto em pintura de quadratura com quadro recolocado. 

Fig 145. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do Convento franciscano do Penedo: 

capelas profundas rasgadas no muro lateral esquerdo da galilé. 

Fig. 146. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista tomada de porta 

lateral da igreja: trecho do claustro com galerias abertas e quadra ajardinada; arcada no 

piso térreo e colunata arquitravada, no superior. 

Fig. 147. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: trecho de galerias 

inferiores do claustro; ao fundo, porta de acesso à galeria lateral direita da capela-mor 

da igreja, que conduz à sacristia. 

Fig. 148. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: sacristia com altar retabular 

flanqueado por dois arcazes; ao fundo, arco cego com imaginária, ladeado por janelas 

de peito que dão sobre a cerca. 

Fig. 149. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: lavabo da sacristia, 

embebido no muro, flanqueado por janelas de peito que abrem sobre a cerca. 

Fig. 150. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: muros em ângulo recto da 

sacristia, com janelas sobre a cerca. 

Fig. 151. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista da porta de acesso ao 

ossário dos frades, tomada do corredor lateral de acesso à sacristia. 

Fig. 152. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: ossário dos frades, com a 

ilharga, à direita, adossada à sacristia. 

Fig. 153. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista tomada da entrada do 

ossário: pormenor do arranque da escadaria que leva à galeria do dormitório. 

Fig. 154. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: escadaria de acesso à 

galeria do dormitório. 

Fig. 155. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: pormenor do topo da 

escadaria no pequeno vestíbulo do dormitório. 

Fig. 156. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: escada de acesso a salas 

abertas sob o forro. 
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Fig. 157. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: espaço de convívio com 

janelas de peito que dão sobre a cerca; tecto de travejamento, de telha vã. 

Fig. 158. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: biblioteca conventual 

aberta sob tecto de travejamento de telha vã; ao fundo, janelas para a cerca. 

Fig. 159. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: galeria superior do 

claustro. 

Fig. 160. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: corredor de circulação de 

acesso ás celas dos frades. 

Fig. 161. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: pormenor de cela de frade. 

Fig. 162. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: lavabo pétreo embebido no 

muro, do “de profundis”. 

Fig. 163. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: interior da chaminé do lar 

da cozinha.  

Fig. 164. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: chaminé da cozinha 

erguida no corpo do lar da cozinha; fachadas laterais do convento e cerca. 

Fig. 165. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: quintal da cerca; à 

esquerda, ilharga dos dormitórios; em frente, os corpos da escadaria para o segundo 

andar e da sacristia, com arco entaipado. 

Fig. 166. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista da cerca, tomada de 

janela da biblioteca. 

Fig. 167. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: vista tomada de janela da 

biblioteca, sobre a cidade e o Rio São Francisco. 

 

Olinda-Pe 

Fig. 168. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: vista do cruzeiro, adro e 

frontispício da igreja conventual. 

Fig. 169. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: Ladeira de São Francisco, 

frontispício da igreja dos frades, corpo da portaria e da sala do Consistório da Ordem 

Terceira, à esquerda. 



restauro). 
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Fig. 170. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: salas da 

portaria e da recepção. 

Fig. 171. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: portaria 

com acesso para corredor que leva à sacristia. 

Fig. 172. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

Vista tomada da portaria: trecho da Capela do Senhor / Casa da Oração; altar 

adossado à ilharga esquerda. 

Fig. 173. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

restauro): pormenor do tecto com pintura de quadratura da Capela do Senhor / Casa da 

Oração. 

Fig. 174. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

restauro): pormenor do tecto com pintura de quadratura com falsa arquitectura da 

Capela do Senhor / Casa da Oração. 

Fig. 175. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: Capela 

do Senhor /Casa da Oração com paramentos resguardados; janela a dar para o corredor 

de acesso á sacrista. 

Fig. 176. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: 

corredor de arcadas para o pátio ajardinado; porta de acesso à sacristia e janela para a 

Capela do Senhor / Casa de Oração. 

Fig. 177. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: vão do 

corredor de acesso à sacristia, aberto para pátio ajardinado; ao fundo, ilharga esquerda 

da capela-mor. 

Fig. 178. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: vista geral tomada do arco de separação da igreja dos frades, com a nave, dois 

altares laterais, capela-mor; nas ilhargas, à direita, porta de acesso à sacristia; à 

esquerda, porta para corredor de circulação. 

Fig. 179. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda. Vista tomada do arco de triunfo: altar-mor e trecho da cobertura de caixotões 

com pintura figurativa.. 



(em restauro). 
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Fig. 180. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: tecto da capela-mor em falsa abóbada de berço, em caixotões apainelados, com 

pintura figurativa. 

Fig. 181. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: ilharga da Epístola da nave, com excerto do alçado exterior do arco de triunfo 

com nicho; porta de acesso à sacristia; tribuna no registo superior, púlpito e excerto de 

altar lateral. 

Fig. 182. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: vista parcelar da ilharga da Epístola, com púlpito, altar lateral e tribuna 

sobreposta, e excerto do cadeiral. 

Fig. 183. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: alçado exterior do arco de triunfo com nicho para imaginária, ilharga do 

Evangelho da nave com tecto plano em caixotões apainelados com pinturas; tribunas do 

corredor superior. 

Fig. 184. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda. Vista tomada do arco de ligação com a igreja dos frades: tecto plano da nave, 

em caixotões apainelados com pintura figurativa. 

Fig. 185. Igreja e Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves 

de Olinda: vista parcelar da nave da igreja, arco de separação entre os dois templos, 

ilharga do Evangelho, capela-mor e portas para os corredores laterais à nave. 

Fig. 186. Capela da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

tomada da capela-mor: trecho da capela e arco de passagem para a nave do 

templo dos frades; porta para corredor lateral. 

Fig. 187. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda Vista tomada da porta da ilharga direita da capela-mor: sacristia 

com tecto de pintura fantasiosa com quadro recolocado, ao centro; janelas a darem para 

a cerca.  

Fig. 188. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: pormenor da pintura do tecto, com quadro recolocado ao centro com figuração 

de imaginário franciscano. 
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Fig. 189. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves em 

Olinda: Vista tomada da porta do corredor (por onde se acede vindo da portaria): lance 

de escada de acesso ao cemitério a céu aberto.. 

Fig. 190. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves em 

Olinda (em restauro): excerto de ilharga com lavabo embebido no alçado do muro que 

dá para o cemitério. 

Fig. 191. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves em 

Olinda (em restauro): ossário junto do acesso para o cemitério.. 

Fig. 192. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora das Neves: vista do cemitério, 

tomada do topo do lance de escadas de acesso à sacristia. 

Fig. 193. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda. Vista tomada a partir da 

ladeira de São Francisco: muro exterior do cemitério e, na sequência, edifício da 

portaria dos Terceiros, com as janelas do Consistório no segundo piso. 

Fig. 194. Igreja e Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: Vista tomada a 

partir do cruzeiro: alçados principais da igreja e da portaria conventual, com edifício da 

Ordem Terceira à esquerda. 

Fig. 195. Igreja e Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: Vista tomada a 

partir da ladeira de São Francisco: trecho do frontispício da igreja dos frades; fachadas 

principais do edifício da portaria conventual, do corpo da ala conventual com porta de 

acesso à portaria dos frades. 

Fig. 196. Igreja e Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: Vista tomada a 

partir da porta da entrada (fronteira à da portaria da Ordem Terceira),.a actual portaria 

dos frades, com ligação à sala do “de profundis”. 

Fig. 197. Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: lavabo pétreo embebido no 

muro do “de profundis”. 

Fig. 198. Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: Vista da tomada à saída da 

sala do “de profundis”: galeria com arcadas abertas para o terraço/miradouro; em fundo, 

acesso à cerca  

Fig. 199. Convento de Nossa Senhora da Neves de Olinda: alçado conventual com 

galeria de arcadas abertas sobre o terraço/miradouro, pequeno trecho do poço da 

cisterna, à esquerda. 
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Fig. 200. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista da tomada da galilé da 

igreja: trecho da nave, pano do arco triunfal e capela-mor; à esquerda, arco de acesso à 

Capela dos Terceiros (rasgado do seu lado do Evangelho). 

Fig. 201. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: capela-mor com altar-mor 

retabular; tribunas laterais rasgadas nas ilhargas do piso superior. 

Fg. 202. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: tecto em falsa abóbada em arco 

abatido, de caixotões apainelados com pintura figurativa devocional. 

Fig. 203. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: trechos da nave do lado do 

Evangelho e do arco de separação com a Capela da Ordem Terceira. 

Fig. 204. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: altar em chanfro, no ângulo 

formado pelo pano do arco de triunfo com o alçado direito da igreja. 

Fig. 205. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: porta aberta no alçado direito 

da igreja, deixando vislumbrar trecho do claustro conventual. 

Fig. 206. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista tomada a partir da nave 

da igreja: pormenor do arco de separação entre os templos franciscanos, trechos das 

pinturas das respectivos coberturas, em caixotões apainelados.. 

Fig. 207. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista tomada a partir da nave 

da igreja dos frades: pormenor do arco de separação entre os templos franciscanos e 

trechos das pinturas dos respectivos tectos. 

Fig. 208. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista tomada a partir da nave 

da igreja dos frades: pormenor do arco de separação dos templos franciscanos. 

Fig. 209. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: púlpito aposto no flanco direito 

da nave. 

Fig. 210. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: pormenor azulejar da ilharga 

direita da nave, com trecho inferior do púlpito. 

Fig. 211. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista tomada do arco de 

triunfo: nave, coro-alto e galilé, com tecto em falsa abóbada de arco abatido. 

Fig. 212. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda Vista da tomada a partir do 

sub-coro: pintura de quadratura do tecto do arco de suporte do coro-alto 
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Fig. 213. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: estrutura de suporte do coro-

alto que separa a galilé da nave. 

Fig. 214. Igreja de Nossa Senhora das Neves de Olinda: trecho da galilé com portadas 

corta-vento e tecto de caixotões. 

Fig. 215. Claustro do Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: : trecho  

superior da torre sineira da igreja dos frades  

Fig. 216. Claustro do Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: trecho de 

galeria, com muro revestido a silhares de azulejos historiados. 

Fig. 217. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: altar da Casa do Capítulo, 

com janelas para corredor de acesso ao “de profundis” e à cerca. 

Fig. 218. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: tecto plano de caixotões 

apainelados com pinturas figurativas, da Casa do Capítulo. 

Fig 219. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: portaria conventual com 

altar devocionário a Santa Ana, cobertura plana com pintura de quadratura; porta para o 

claustro.  

Fig. 220. Convento de Nossa Senhora das Neves de Olinda: cerca do convento e alçados 

de edifícios conventuais, com alçado da sacristia, ao fundo. 

 

Recife-Pe 

Fig. 221. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista das fachadas 

do Hospital / Asilo da Ordem Terceira no Recife, Igreja e Museu. 

Fig. 222. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista das fachadas 

do Hospital / Asilo da Ordem Terceira no Recife, Igreja e Museu. 

Fig. 223. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: frontispícios da 

Casa da Oração e do Museu; à direita, topo da torre sineira da igreja dos frades. 

Fig. 224. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

ilhargas da nave com altares laterais, tribunas abertas para os corredores laterais, púlpito 

e capela-mor.  
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Fig. 225. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com, púlpito na ilharga da Epístola, altares laterais, tribunas no registo superior; 

em fundo, galilé sobreposta pelo coro-alto; tecto único plano de saia curva. 

Fig. 226. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

capela-mor com altar-mor de camarim; cobertura em falsa abóbada de cruzarias. 

Fig. 227. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

capela-mor, com vista parcelar da ilharga esquerda rasgada por duas tribunas. 

Fig. 228. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga do Evangelho, púlpito e tribuna sobrepostos, entre dois 

arcos pouco profundos de capelas retabulares. 

Fig. 229. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga do Evangelho, com arco raso de capela retabular. 

Fig. 230. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga do Evangelho, com arco raso de capela retabular, aberto 

entre duas tribunas do registo superior. 

Fig. 231. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga do Evangelho, com arco pouco profundo de capela 

retabular, aberto entre duas tribunas do registo superior. 

Fig. 232. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga da Epístola, com arco pouco profundo para capela retabular, 

aberto entre duas tribunas do registo superior. 

Fig. 233. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga da Epístola com arco pouco profundo para capela retabular. 

Fig. 234. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com ilharga do Evangelho com arcos pouco profundos para capelas retabulares; 

púlpito; em primeiro plano, porta para corredor; tribunas no corredor do piso superior. 

Fig. 235. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga da Epístola, com arcos pouco profundos para alares 

devocionais; púlpito, porta para corredor e tribunas no segundo registo. 
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Fig. 236. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

tecto único sobre nave e coro-alto, plano com saia curva, com pintura em medalhão. 

Fig. 237. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

nave com porta lateral esquerda, de acesso ao pátio coberto. 

Fig. 238. Casa da Oração da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

vista tomada a partir da recepção do Museu: porta para o claustro. 

Fig. 239. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife. Vista tomada à 

saída da porta lateral esquerda da igreja: pátio de circulação e acesso a diversos espaços; 

à esquerda, lances de escada para o piso superior. 

Fig. 240. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: pátio formado pelos  

muros do Asilo (à direita) e da igreja (à esquerda); telheiro no acesso à sacristia da 

Capela Dourada.  

Fig. 241. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: portão de acesso 

aos edifícios administrativos e à biblioteca; edifício do Asilo, com lojas de comércio no 

piso térreo. 

Fig. 242. Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: trecho do 

frontispício da igreja dos frades, cruzeiro em adro delimitado por gradeamento; ilharga 

direita do edifício do Museu dos Terceiros. 

Fig. 243. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

vista geral tomada da sua nave. 

Fig. 244. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

altar-mor flanqueado por portas para a sacristia. 

Fig. 245. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

Vista tomada a partir da capela-mor dos Terceiros: nave, coro-alto sobre o arco de 

transição para a igreja dos frades. 

Fig. 246. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

capela em arco pouco profundo, retabular, do lado do Evangelho. 

Fig. 247. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

capela em arco pouco profundo, retabular, do lado do Evangelho. 
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Fig. 248. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

altar retabular em arco pouco profundo, na ilharga da Epístola.  

Fig. 249. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

altar retabular em arco pouco profundo, na ilharga da Epístola. 

Fig. 250. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

altar retabular em arco pouco profundo, na ilharga da Epístola e teia lateral. 

Fig. 251. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

painel azulejar com paisagem de trabalhos do campo. 

Fig. 252. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

quadro azulejar com natureza e trabalhos da terra. 

Fig. 253. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

ilharga da Epístola com dois altares retabulares em arcos pouco profundos, teia e 

cadeiral, e trecho do coro-alto. 

Fig. 254. Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: 

ilharga do Evangelho, cadeiral, teia, capela em arco pouco profundo, tribunas e coro-

alto no registo superior. 

Fig. 255. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista 

parcelar, com portas de acesso ao templo. 

Fig. 256. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista 

parcelar, com câmara para lavabo autoportante. 

Fig. 257. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista 

parcelar da câmara do lavabo autoportante. 

Fig. 258. Sacristia da Capela Dourada da Ordem Terceira no Convento de Santo 

António do Recife: vista parcelar da sacristia, com tecto com trabalho artístico em 

estuque, portadas para o exterior.  

Fig. 259. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista 

de pormenor do trabalho de estuque artístico do tecto. 

Fig. 260. Claustro da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: trecho 

de arcarias, jardim, e da torre sineira da igreja dos frades. 
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Fig. 261. Claustro da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: duas 

ordens de galerias de arcadas sobrepostas em redor do jardim com cruzeiro centralizado.  

Fig. 262. Claustro da Ordem Terceira no Convento de Santo António do Recife: vista 

parcelar, galeria com arcaria de suporte e jardim; ao fundo, porta para o Museu. 

Fig. 263. Claustro da Ordem Terceira no Convento franciscano do Recife: nicho com 

cenografia da morte de São Francisco de Assis e veneração dos seus irmãos 

franciscanos. 

Fig. 264. Igreja e Convento de Santo António do Recife: vista parcelar do frontispício, 

adro gradeado com cruzeiro. 

Fig. 265. Igreja e Convento de Santo António do Recife: leão chinês guardião, em pedra, 

guardião da entrada (lado esquerdo). 

Fig. 266. Igreja e Convento de Santo António do Recife: leão chinês, em pedra, guardião 

da entrada (lado direito). 

Fig. 267. Convento de Santo António do Recife: porta e passagem de acesso à portaria 

conventual. 

Fig. 268. Convento de Santo António do Recife: porta e passagem de acesso à portaria 

conventual, com sineta de chamada dos frades. 

Fig. 269. Convento de Santo António do Recife: vista tomada a partir da portaria; 

corredor de acesso ao claustro  

Fig. 270. Igreja do Convento de Santo António do Recife. Vista tomada do coro-alto: 

capela-mor com o arco de comunicação com a Capela Dourada dos Terceiros (rasgada 

na perpendicular da igreja dos frades). 

Fig. 271. Igreja do Convento de Santo António do Recife: nave, galilé e coro alto; tecto 

plano com saia encurvada, com medalhão central em pintura perspéctica.  

Fig. 272. Igreja do Convento de Santo António do Recife Vista tomada da nave da 

igreja dos frades: trecho da ilharga do Evangelho com arco aberto no muro, para 

articulação dos dois templos franciscanos, com portal em ferraria  

Fig. 273. Convento de Santo António do Recife: vista parcelar do claustro, ilharga 

direita da igreja dos frades e o trecho da sua torre sineira.  
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Fig. 274. Convento de Santo António do Recife: porta de acesso à Casa do Capítulo 

aberta numa galeria do claustro. 

Fig. 275. Convento de Santo António do Recife: interior da sala do Capítulo com muros 

recobertos a silhares azulejares e tecto plano. 

Fig. 276. Igreja e Convento de Santo António do Recife: câmara do lavabo da sacristia, 

em pedra trabalhada, embebido no pano murário. 

Fig. 277. Igreja e Convento de Santo António do Recife: vista parcelar da sacristia, com 

arcaz em madeira e alçado ornamental, com painéis pintados com imaginária 

devocional, e nicho ao centro com um Cristo crucificado. 

Fig. 278. Igreja e Convento de Santo António do Recife: armário de sacristia, de 

gavetas. 

Fig. 279. Convento de Santo António do Recife. Vista tomada do cimo do prédio da 

actual Biblioteca dos Franciscanos da Província de Santo António: telhados do 

complexo franciscano, ala conventual, à esquerda, adossada à igreja dos frades, com o 

tardoz do frontão; torre sineira; alçado exterior direito da Capela Dourada e a sua 

sacristia; à direita, Igreja / Casa de Oração com o tardoz do frontão, adossada à direita, 

ao asilo.. 

Fig. 280. Convento de Santo António do Recife: Gravura com vista do complexo 

franciscano do Recife, junto à borda de água [pintura de R. Schmidt (c.1826-1832)]. 

Fonte: Provincialado Franciscano. Província Franciscana de Santo António do Brasil, 

1657-1957, vol. 1, Recife, Pernambuco. 

 

Cairu-Ba 

Fig. 281. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar do complexo da igreja dos frades, muro e acesso ao adro da Ordem Terceira, 

trecho superior do arco de triunfo. 

Fig. 282. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: muro do 

espaço dos Terceiros, com vista dos trechos superior do arco de triunfo e superior do 

corpo da capela da Santa Rosa de Viterbo. 



. 
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Fig. 283. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: muro e 

acesso ao adro da Ordem Terceira com vista do arco de triunfo. 

Fig. 284. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: corredor 

intermédio, a céu aberto, entre a igreja dos frades à esquerda, e a capela dos Terceiros, à 

direita; em fundo, a ilharga exterior direita da capela da Santa Rosa Viterbo; em 

primeiro plano, à esquerda, a ilharga exterior do ossário dos frades; à direita o suporte 

do arco de triunfo dos Terceiros. 

Fig. 285. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: vão de 

acesso à capela-mor, na ilharga da Epístola; vista de trecho do arco triunfal (através do 

vão de tribuna). 

Fig. 286. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu Vista 

tomada do corredor (a céu aberto), junto à ilharga exterior do ossário: arco de acesso à 

capela-mor pela ilharga da Epístola  

Fig. 287. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: espaço da 

capela-mor (paralela à igreja dos frades); ilhargas de dois registos com tribunas rasgadas 

ao nível do superior; cabeceira com arco cego. 

Fig. 288. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar da capela-mor – ilharga do Evangelho, portas (a darem para o espaço exterior 

da Ordem),vãos de tribunas. 

Fig. 289. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar da capela-mor com ilharga da Epístola – porta para corredor a céu aberto; em 

fundo, trecho da ilharga exterior do ossário conventual; tribunas abertas no registo 

superior. 

Fig. 290. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: ilharga 

exterior da Epístola, corredor a céu aberto, fronteiro ao ossário dos frades. 

Fig. 291. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu Vista 

tomada da porta de acesso à capela-mor dos Terceiros: ilhargas esquerdas, do ossário 

(fronteiro à capela da Ordem Terceira) e da sacristia da igreja dos frades; registo 

superior com varanda para iluminação lateral da capela-mor da igreja (através das 

tribunas). 
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Fig. 292. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar da fachada da igreja, com torre sineira recuada; corpo da capela lateral da 

galilé, muro da Ordem Terceira com portão de acesso ao seu adro. 

Fig. 293. Braço de mar no Recôncavo da Baía margeando a cidade de Cairu: mata e 

mangues. 

Fig. 294. Igreja e Convento de Santo António de Cairu Vista tomada de uma das 

em Terceira à esquerda  

Fig. 295. Igreja e Convento de Santo António de Cairu: adro com cruzeiro, frontispício 

da igreja, muro da cerca conventual com portão à direita. 

Fig. 296. Igreja e Convento de Santo António de Cairu. Vista tomada a partir da igreja: 

adro e cruzeiro. 

Fig. 297. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: galilé com arcadas à esquerda; 

ao fundo (no lado do Evangelho), porta de oratório lateral; à direita, dois portais de 

acesso à igreja. 

Fig. 298. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: galilé; à esquerda, porta de 

acesso à portaria conventual; à direita, arcadas para o adro; em fundo, porta do oratório 

do lado da Epístola. 

Fig. 299. Igreja do Convento de Santo de António de Cairu: tecto plano com 

ornamentação pictórica na portaria conventual. 

Fig. 300. Convento de Santo António de Cairu: galeria do claustro com arcadas para o 

pátio; em fundo, porta de acesso à portaria. 

Fig. 301. Convento de Santo de António de Cairu: vista parcelar dos dois registos do 

claustro, de arcadas no piso térreo e de colunata arquitravada, no superior; quadra. 

Fig. 302. Convento de Santo de António de Cairu: corredor de acesso à sacristia; à 

esquerda, portas para a capela-mor, sendo a do fundo, para entrada na sacristia. 

Fig. 303. Convento de Santo de António de Cairu: arranque de escadaria para o piso 

superior. 

Fig. 304. Convento de Santo de António de Cairu: porta de acesso à sacristia envolta por 

azulejaria ornamental. 
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Fig. 305. Convento de Santo de António de Cairu: sacristia com arcaz de espaldar 

apainelado com pintura figurativo e altar retabular. 

Fig. 306. Convento de Santo de António de Cairu: tecto da sacristia, plano, com pintura 

de quadratura cenográfica e quadro recolocado; trechos superiores do retábulo, do 

alçado do arcaz e do frontão do armário de sacristia. 

Fig. 307. Convento de Santo de António de Cairu: câmara da sacristia, para o lavabo 

embebido na parede, envolto por azulejaria decorativa e ilhargas com janelas para a 

cerca. 

Fig. 308. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: vista parcelar do arco de 

triunfo; à direita, excerto da capela-mor e tribuna do corredor aberto no piso superior; à 

esquerda, a nave com tecto em telha vã. 

Fig. 309. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: capela-mor com altar retabular 

e tribunas nas ilhargas a darem sobre corredores laterais. 

Fig. 310. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: à esquerda, trecho da teia de 

separação da nave para a capela-mor; à direita (lado do Evangelho), pilastra do arco da 

capela de Santa Rosa de Viterbo. 

Fig. 311. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: trechos do silhar de painel 

azulejar da ilharga da Epístola; à esquerda, arranque da teia. 

Fig. 312. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: nave e coro-alto assente em 

pilares; em fundo, no sub-coro, portal para a galilé. 

Fig. 313. Igreja do Convento de Santo António de Cairu: capela de Santa Rosa de 

Viterbo (do lado do Evangelho) com janela sobre o adro da Ordem Terceira. 

Fig. 314. Igreja e Convento de Santo António de Cairu: ossário, cuja ilharga (à direita) é 

em paredes-meias com a capela-mor; ao fundo, porta para a sacristia. 

Fig. 315. Igreja e Convento de Santo António de Cairu: registo azulejar de um Senhor 

Crucificado, em galeria do claustro. 

Fig. 316. Convento de Santo António de Cairu: vista parcelar da Casa do Capítulo, com 

imagens musealizadas. 

Fig. 317. Convento de Santo António de Cairu: pormenor do tecto da Casa do Capítulo, 

em caixotões apainelados, com pintura imagética. 



. 
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Fig. 318. Convento de Santo António de Cairu: pormenor do tecto de caixotões da Casa 

do Capítulo com imaginária do culto Mariano. 

Fig. 319. Convento de Santo António de Cairu: vista parcelar de galeria do claustro, 

com porta para a sala do “de profundis”. 

Fig. 320. Convento de Santo António de Cairu: a sala do “de profundis” com janela para 

o claustro - vista tomada a partir da porta do refeitório. 

Fig. 321. Convento de Santo António de Cairu: refeitório com janelas sobre a cerca – 

vista do tomada a partir da porta da sala do “de profundis”. 

Fig. 322. Convento de Santo António de Cairu: lavabo da sala do “de profundis”. 

Fig. 323. Convento de Santo António de Cairu: bacia e potes em cerâmica do sistema de 

filtragem da água das chuvas (para consumo do refeitório).  

Fig. 324. Convento de Santo António de Cairu Vista tomada da janela da sacristia: 

ilhargas exteriores da cozinha, com a ampla chaminé do lar. 

Fig. 325. Convento de Santo António de Cairu: vista interior da chaminé do lar da 

cozinha. 

Fig. 326. Convento de Santo António de Cairu Vista tomada de janela da sacristia: 

vegetação da cerca; casario da cidade de Cairu; em fundo, braço de mar.. 

 

Ipojuca-Pe 

Fig. 327. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: morro da cidade com 

convento no topo. 

Fig. 328. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: ladeira de acesso ao convento, 

com muro de suporte do terrapleno do adro. 

Fig. 329. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: escadaria e complexo 

franciscano. 

Fig. 330. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: adro e complexo conventual 

com a casa da portaria à esquerda. 

Fig. 331. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: adro com cruzeiro em vista 

tomada da galilé. 
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Fig. 332. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: galilé de arcaria; em fundo, a 

porta de acesso à portaria. 

Fig. 333. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: galilé com os três portais de 

acesso à igreja; em fundo, a porta para a portaria. 

Fig. 334. Convento de Santo António de Ipojuca: portaria, com porta para a galilé, à 

esquerda. 

Fig. 335. Convento de Santo António de Ipojuca: trecho do claustro com corredor de 

ligação à portaria. 

Fig. 336. Convento de Santo António de Ipojuca: trecho do claustro com quadra, de dois 

pisos de galerias, com arcaria no térreo e colunata arquitravada, no superior. 

Fig. 337. Convento de Santo António de Ipojuca. Vista de tomada da nave: porta de 

comunicação entre o claustro e a igreja.. 

Fig. 338. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: capela-mor, tribunas laterais 

no registo superior; pilastras de suporte do arco de triunfo; dois altares colaterais em 

chanfro, no canto formado pelo alçado exterior do arco de triunfo e as ilhargas da igreja. 

Fig. 339. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: ilharga do Evangelho com 

vista de trecho da capela-mor e do arco de triunfo; altar colateral, na intercepção do 

muro da nave com o do alçado exterior daquele arco. 

Fig. 340. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: ilharga da Epístola com 

trecho da capela-mor, do arco de triunfo; altar em chanfro, na intercepção do muro da 

nave com o do alçado daquele arco; porta de acesso à Capela dos Milagres (à direita). 

Fig. 341. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: Capela dos Milagres com 

um Senhor Morto sobre esquife protegido por balaustrada em madeira. 

Fig. 342. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: trecho da ilharga da nave 

(lado da Epístola); altar na intercepção de muros; porta de acesso à Capela dos Milagres 

e á do Sagrado Coração de Jesus. 

Fig. 343. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: capela do Sagrado Coração 

de Jesus – vista tomada a partirda nave da igreja. 
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Fig. 344. Igreja do Convento de Santo António de Ipojuca: nave, coro-alto com 

balaustrada, sobre pilastras; na ilharga da Epístola, arco de acesso à Capela do Sagrado 

Coração de Jesus. 

Fig. 345. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: vista parcelar da sacristia, 

com arcaz de espaldar. 

Fig. 346. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: lavado da sacristia em pedra, 

incrustado no muro. 

Fig. 347. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: bacia e pote do sistema de 

captação e filtro de águas pluviais, no refeitório dos frades. 

Fig. 348. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: lavabo em pedra, incrustado 

no muro do refeitório. 

Fig. 349. Convento de Santo António de Ipojuca: trecho de corredor no segundo piso da 

ala conventual, com guarda-corpos da escada de articulação dos pisos. 

Fig. 350. Convento de Santo António de Ipojuca: corredor do piso superior do claustro. 

Fig. 351. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: vista panorâmica da cerca, 

cidade e arrabalde, tomada a partir de janela da biblioteca. 

Fig. 352. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: telheiro sobre a porta de 

acesso principal à cerca. 

Fig. 353. Igreja e Convento de Santo António de Ipojuca: ilharga da ala conventual e 

trecho da cerca. 

 

São Francisco do Conde-Ba 

Fig. 354. Convento de São Francisco do Conde: vista aérea do complexo franciscano, 

com a Ordem Terceira desenvolvida à direita engastada a meio da nave da igreja do 

convento. Fonte: Postal ilustrado, anónimo, [s. N. : s. L. : s. d.], século XX (finais). 

Fig. 355. Convento de São Francisco do Conde: alameda urbana, frontispício da igreja, 

trechos dos edifícios da Ordem Terceira adossados á ilharga direita do templo; à 

esquerda, as instalações do convento. 
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Fig. 356. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: frontispício da 

igreja e, trechos dos edifícios da Ordem Terceira adossados á ilharga direita do templo 

e, os dos convento, à esquerda. 

Fig. 357. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: vista parcelar do 

arco extremo direito da galilé, muro de resguardo da Ordem Terceira, trechos das suas 

edificações - capela adossada à ilharga direita da igreja dos frades e, em ângulo recto, o 

edifício do ossário e consistório. 

Fig. 358. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: muro de resguardo 

do espaço dos Terceiros; em fundo, ilharga direita da capela e sacristia; à direita, ilharga 

do ossário (registo térreo) e do consistório (registo superior). 

Fig. 359. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: trecho da galilé 

com porta de ligação entre o adro e o espaço dos Terceiros. 

Fig. 360. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: trecho da galilé 

com porta de acesso ao espaço dos Terceiros. 

Fig. 361. Ordem Terceira no Convento de São Francisco: vista tomada da ilharga do 

consistório – trecho do pátio enquadrado por torre e ilharga exterior (da Epístola) da 

igreja dos frades; topo de segunda torre. 

Fig. 362. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: pátio e ilharga da 

capela e sacristia estabelecendo ângulo recto com o flanco do ossário e consistório (à 

direita). 

Fig. 363. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Conde: articulação em 

ângulo recto dos edifícios da capela (à esquerda) e da igreja dos frades (à direita). 

Fig. 364. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: pátio e ilharga da capela e 

sacristia; flanco do edifício do ossário com óculos de arejamento sobrepujados pelas 

janelas do consistório. 

Fig. 365. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: espaço (alterado) da antiga 

capela. 

Fig. 366. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: espaço da antiga capela, 

(alterado).  
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Fig. 367. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: espaço da antiga capela, 

(alterado).  

Fig. 368. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: espaço da antiga sacristia 

(alterado).  

Fig. 369. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: lavabo da antiga sacristia, 

tomada de flanco.  

Fig. 370. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: lavabo da antiga sacristia. 

Fig. 371. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: vista parcelar interior do antigo 

ossário. 

Fig. 372. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: espaço da antiga Sala do 

Consistório, no segundo piso, com tecto em telha vã. 

Fig. 373. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: vista panorâmica com arvoredo 

e outra vegetação da cerca, e arrabalde com braço de mar. 

Fig. 374. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: vista tomada do exterior das 

instalações sobre o pátio e os edifícios (capela e sacristia, ossário e consistório). 

Fig. 375. Ordem Terceira de São Francisco do Conde: alameda de acesso ao complexo 

conventual - vista tomada a partir da galilé. 

Fig. 376. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: frontispício da igreja com os 

edifícios da Ordem Terceira à sua ilharga direita e, os conventuais à esquerda. 

Fig. 377. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: galilé, com arcaria à direita e 

arco entaipado, em fundo. 

Fig. 378. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: portal de acesso à igreja 

rasgado no muro interno da galilé. 

Fig. 379. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: portaria com altar 

(deslocado) de Santo António  

Fig. 380. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: claustro de arcarias, de dois 

pisosregistos. 

Fig. 381. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: vista parcelar do registo 

superior do claustro, da portaria, da torre e da ilharga da igreja do lado do Evangelho. 
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Fig. 382. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: vista do alçado do arco de 

triunfo com altares laterais e altar-mor. 

Fig. 383. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: vista parcelar da nave, alçado 

do arco de triunfo com altares laterais, capela-mor, trecho da pintura do tecto em falsa 

abóbada em arco de asa de cesto, com pintura de quadratura; à direita, trecho de um 

arco entaipado (antiga ligação à Capela da Ordem Terceira). 

Fig. 384. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: tecto em falsa abóbada de asa 

de cesto com pintura de quadratura com quadro recolocado, ao centro, sobre a nave e o 

coro-alto. 

Fig. 385. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: nave, com púlpito (ilharga do 

Evangelho) frente ao arco entaipado (antiga ligação à capela da Ordem Terceira); coro-

alto de balaustrada de madeira; tecto em falsa abóbada em asa de cesto com pintura de 

quadratura. 

Fig. 386. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: pormenor de silhar de 

azulejos historiados da ilharga do Evangelho. 

Fig. 387. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: trecho da ilharga do 

Evangelho (junto ao arco de triunfo) com porta de ligação ao claustro sobrepujada por 

tribuna aberta no corredor do piso superior. 

Fig. 388. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: pormenor da ilharga da 

Epístola, com painel azulejar historiado. 

Fig. 389. Igreja do Convento de São Francisco do Conde: vista parcelar da ilharga da 

Epístola, com porta para a cerca. 

Fig. 390. Igreja e Convento de São Francisco do Conde: vista da ilharga da igreja e 

sacristia; à esquerda, muro da capela da Ordem Terceira; vegetação da cerca e braço de 

mar. 

 

Igaraçu-Pe 

Fig. 391. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: largo e ladeira de acesso ao 

complexo conventual.  
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Fig. 392. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: adro da igreja com cruzeiro, 

muro da cerca conventual, com arvoredo em fundo, frontispício e torre da igreja.  

Fig. 393. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu Vista tomada do cruzeiro: 

adro da igreja, muro da cerca e seu arvoredo, frontispício da igreja e torre. 

Fig. 394. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: adro e frontispício da igreja, 

torre sineira recuada; à direita, trecho da ala conventual. 

Fig. 395. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: vista parcelar da galilé; em 

fundo, porta de acesso a oratório; à direita, um dos três portais da igreja. 

Fig. 396. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: vista parcelar da galilé; à 

direita, porta de acesso à antiga área da Ordem Terceira; à esquerda, trecho do muro da 

cerca e seu arvoredo. 

Fig. 397. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: pormenor do tecto de 

caixotões em estrelas, apainelado com pinturas alusivas à Ordem. 

Fig. 398. Igreja e Convento de Santo António de Igaraçu: trecho da galilé com portal de 

acesso à igreja e do seu tecto em caixotões apainelados com pintura. 

Fig. 399. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Igaraçu: vista da área 

outrora ocupada pela capela dos Terceiros, com marcação do antigo arco de ligação com 

a igreja dos frades; frestas de iluminação e porta de acesso à igreja. 

Fig. 400. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Igaraçu: vestígios de ruínas 

da Capela da Ordem Terceira, com indícios de muro. 

Fig. 401. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Igaraçu: espaço das ruínas 

da Capela da Ordem Terceira com vestígios de lajedo no chão. 

Fig. 402. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Igaraçu: ilhargas exteriores 

(da Epístola) da nave, da capela-mor e da sacristia dos frades. 

Fig. 403. Vista do largo da cidade de Igaraçu tomada do cruzeiro de São Francisco, 

com ladeira de acesso ao convento. 

Fig. 404. “Foto do convento de Santo António de Igarassu do Livro Monteiro, M. Álbum 

de Pernambuco – Gravuras de P. Marinho, Lisboa. Officinas Typograficas do Arquivo 

do Annuario Commercial, 1913”: vista do cruzeiro, fachadas da igreja com torre 

recuada; à direita, alas conventuais; à esquerda, em primeiro plano, edifício de antiga 
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escola e, por trás dela, a capela da Ordem Terceira (Arquivos da FUNDARPE do 

Recife). 

Fig. 405. Ordem Terceira, escola e complexo conventual franciscano de Igaraçu: 

desenho arquitectónico a três dimensões, com a “reconstituição presumida da 

volumetria que apresentava no início do século XX” (Arquivos da FUNDARPE do 

Recife). 

 

São Cristóvão-Se 

Fig. 406. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: adro com 

cruzeiro, frontispício da igreja dos frades; à esquerda, fachadas dos edifícios dos 

Terceiros. 

Fig. 407. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: volumetrias 

dos edifícios dos Terceiros, com portal; à direita, trecho da ilharga exterior (do 

Evangelho) da igreja conventual e do arco da galilé. 

Fig. 408. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: sala da 

portaria, com acesso para a capela, ao fundo. 

Fig. 409. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: sala da 

portaria; à direita, acesso ao andar superior; à esquerda, acesso à capela. 

Fig. 410. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: sacristia com 

janela conversadeira a dar para a cerca. 

Fig. 411. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: sacristia com 

janelas conversadeiras a darem sobre a cerca; à direita, pequeno trecho do lavabo. 

Fig. 412. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: lavabo pétreo 

da sacristia. 

Fig. 413. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão

Vista tomada a partir de meio da nave: trecho com duas capelas em chanfro na 

intercepção das ilhargas e do alço do arco de triunfo; capela-mor. 

Fig. 414. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

vista parcelar do altar-mor com cibório. 



Vista tomada a partir de tribuna (lado do Epístola): trecho da capela

. 
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Fig. 415. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

pormenor do retábulo do altar-mor, flanqueado por dois óculos de iluminação. 

Fig. 416. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

vista parcelar da nave; altar lateral em chanfro na ilharga da Epístola; trechos do arco de 

triunfo e da capela-mor. 

Fig. 417. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

pintura do tecto em falsa abóbada de berço da capela-mor, com quadro recolocado, 

reprodução da Senhora dos Anjos. 

Fig. 418. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão

Vista tomada a partir da capela-mor: arco de triunfo e ilharga do Evangelho da nave. 

Fig. 419. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão

-mor com porta de 

acesso à sacristia sobrepujada por tribuna para o corredor do segundo registo. 

Fig. 420. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

nave, portas de acesso aos corredores laterais e para o ossário; púlpito na ilharga da 

Epístola, tribunas superiores, coro-alto com guarda-corpo de ferraria; em fundo, arco 

(envidraçado) de ligação à nave da igreja dos frades (ilharga do Evangelho); tecto em 

falsa abóbada de berço, com pintura arquitectónica. 

Fig. 421. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

coro-alto, com guarda-corpo em ferraria a dar sobre a nave; em fundo, a capela-mor. 

Fig. 422. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

vista parcelar do sub-coro, ilhargas da nave e tecto de falsa abóbada em berço, com 

pintura de quadratura interrompida por lanternim de iluminação. 

Fig. 423. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

tecto em falsa abóbada de berço, com pintura de quadratura e quadro recolocado, ao 

centro; lanternim. 

Fig. 424. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista da igreja 

conventual, tomada do sub-coro da capela, através do arco de ligação, fechado com 

painéis de vidro. 

Fig. 425. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista tomada 

da portaria com acesso ao andar superior. 
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Fig. 426. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: escadaria de 

articulação entre os dois pisos. 

Fig. 427. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: corredor do 

piso superior com portadas abertas para a cerca conventual. 

Fig. 428. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

vista tomada de uma tribuna no segundo piso (ilharga do Evangelho) sobre a nave; 

púlpito, porta de acesso ao ossário (do lado da Epístola). 

Fig. 429. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista tomada 

de tribuna da ilharga do Evangelho, sobre a nave e trecho do arco de triunfo e a capela-

mor. 

Fig. 430. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

guarda-corpo de tribuna do piso superior (lado do Evangelho). 

Fig. 431. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

acesso ao púlpito (ilharga da Epístola) no corredor das tribunas, no segundo piso. 

Fig. 432. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

acesso ao púlpito e vislumbre da nave tomada do corredor da ilharga da Epístola. 

Fig. 433. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

Vista tomada a partir de uma tribuna para o flanco oposto: ilharga da nave (da Epístola); 

porta de acesso ao ossário, púlpito e tribunas superiores. 

Fig. 434. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

corredor no segundo andar com janelas de sacada para o templo. 

Fig. 435. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

corredor do segundo andar, com vãos para a cerca, traçado paralelo à ilharga exterior 

(do Evangelho) da igreja conventual. 

Fig. 436. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: corredor do 

segundo andar, aberto ao longo da ilharga do Evangelho da igreja conventual, com 

janelas abertas para a cerca; ao fundo, porta de acesso ao Salão de Reuniões. 

Fig. 437. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: Salão de 

Reuniões, no segundo andar, aberto sobre a sacristia da igreja conventual, com janelas 

para a cerca. 



. 
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Fig. 438. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: ossário com 

pequeno altar ao fundo. 

Fig. 439. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: ossário com 

porta de acesso para a cerca.  

Fig. 440. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: Ossário com 

vão gradeado para iluminação e arejamento, dando sobre a cerca  

Fig. 441. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: tardoz do 

complexo dos Terceiros, vendo-se os dois óculos da cabeceira da capela-mor, muro da 

cerca e via urbana de acesso ao adro. 

Fig. 442. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão Vista tomada a 

partir da rua de acesso ao adro franciscano: muro da cerca; em fundo, à direita, fachadas 

dos Terceiros – com corpo de cinco janelões abertos no corredor de acesso à Sala de 

Reuniões. 

Fig. 443. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de São Cristóvão Vista tomada 

da estrada de acesso à cidade: tardoz do complexo franciscano; em primeiro plano; 

muro da cerca.  

Fig. 444. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: largo fronteiro ao 

complexo conventual, vista das fachadas principais da Ordem Terceira, da igreja dos 

frades, da torre sineira lateral e da ala conventual. 

Fig. 445. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão Vista tomada da galilé da 

igreja: cruzeiro erguido no largo fronteiro ao complexo franciscano e casas térreas. 

Fig. 446. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista parcelar da fachada 

dos Terceiros, com adossamento à ilharga esquerda da igreja; arco lateral da galilé. 

Fig. 447. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: galilé com arcada aberta 

sobre o adro; ao fundo, porta entaipada. 

Fig. 448. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: capela-mor, com tecto 

em falsa abóbada de berço com quadro recolocado ao centro, em medalhão; em 

primeiro plano, pilastras do arco de triunfo. 

Fig. 449. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: medalhão com quadro 

recolocado com alegoria de São Francisco, no tecto da capela-mor. 
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Fig. 450. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: capela colateral em 

chanfro, na intercepção do ilharga do Evangelho com o alçado exterior do arco de 

triunfo. 

Fig. 451. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: ilharga esquerda nave, 

com arco de ligação à capela dos Terceiros; tribunas superiores e porta (cerrada, antigo 

acesso ao ossário daqueles). 

Fig.452. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: arco de articulação da 

igreja conventual com a capela dos Terceiros; guarda-corpo do coro-alto dos Terceiros. 

Fig. 453. Igreja do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: nave com tribunas no 

segundo registo; coro-alto com balaustrada de barriga, em madeira; portal da igreja no 

sub-coro; tecto plano com saia encurvada, com medalhão pictórico figurativo, ao centro. 

Fig. 454. Sacristia do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: arcaz duplo a 

flanquear altar retabular com edícula; janela para a cerca. 

Fig. 455. Sacristia do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: cubículo profundo 

para o lavabo; janelas de peito para a cerca. 

Fig. 456. Sacristia do Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: lavabo pétreo com 

iluminação zenital, em cubículo. 

Fig. 457. Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: fachada da ala conventual com 

chaminé alta do lar – vista tomada de janela da sacristia. 

Fig. 458. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: porta de articulação entre a 

igreja e o corredor do claustro. 

Fig. 459. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: claustro de dois registos; 

no inferior, arcadas com quadra ajardinada; no superior, colunata arquitravada; ilharga 

exterior da igreja (da Epístola); torre sineira. 

Fig. 460. Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: galerias inferiores do claustro com 

quadra ajardinada. 

Fig. 461. Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: segundo andar do claustro (acesso 

às celas) com colunata no muro exterior, assente em murete. 

Fig. 462. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista da cerca do convento 

e casario no arrabalde, tomada de janela de cela. 
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Fig. 463. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: vista do largo fronteiro ao 

complexo franciscano, com o cruzeiro e casario. 

Fig. 464. Igreja e Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: curso fluvial (rio 

Paramopama) – uma das vias de acesso ao convento. 

 

Marechal Deodoro-Al 

Fig. 465. Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: complexo 

franciscano com adro, cruzeiro, fachada da capela da Ordem Terceira, à esquerda; à 

direita, frontispício da igreja com torre e ala conventual. 

Fig. 466. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: frontispício da capela (em restauro). 

Fig. 467. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vista parcelar do frontispício da capela, com aba delimitadora do jardim da 

Ordem. 

Fig. 468. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: pormenor do vão de janela de avental no frontispício da capela. 

Fig. 469. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista da ilharga exterior da Epístola, e trecho do frontispício; à 

direita, trecho de uma capela profunda da igreja dos frades. 

Fig. 470. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro Vista tomada da área exterior dos Terceiros: ilharga exterior da 

capela (da Epístola), corredor exterior de separação entre os dois templos. 

Fig. 471. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: à direita, ilharga exterior (da Epístola) da capela; à esquerda, ilhargas da 

sacristia, igreja e capela profunda, do convento. 

Fig. 472. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro Vista tomada do sub-coro: nave e capela-mor, ilharga do Evangelho 

com porta de acesso lateral; tribunas superioresc. 
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Fig. 473. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: capela-mor e trecho da pilastra do arco de triunfo; porta para o 

exterior e tribunas superiores. 

Fig. 474. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: capela-mor com altar retabular e tecto em falsa abóbada em arco 

abatido. 

Fig. 475. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista parcelar da ilharga do Evangelho da nave e do arco de triunfo; 

porta de acesso lateral e tribunas superiores. 

Fig. 476. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga da nave, da Epístola; porta de acesso ao exterior; duas 

tribunas superiores flanqueiam o vão aberto para o púlpito; capela-mor. 

Fig. 477. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista de pormenor do arco de triunfo trilobado, tomada da nave. 

Fig. 478. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista de pormenor do arco de triunfo, tomada da nave, na vertical. 

Fig. 479. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: nave, coro-alto com balaustrada de barriga em madeira, portal, com 

três janelões de iluminação; tecto plano sobre a nave e o coro-alto. 

Fig. 480. Capela da Ordem Terceira no de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: coro-alto com balaustrada de barriga, tudo em madeira. 

Fig. 481. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: pormenor do sub-coro com vão aberto para futuro encaixe da 

escada de acesso. 

Fig. 482. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga do Evangelho com porta de acesso pelo jardim, tribunas 

superiores. 

Fig. 483. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: tecto único plano em madeira sobre a nave e o coro-alto; trecho 

superior do arco de triunfo, trilobado. 
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Fig. 484. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga do Evangelho da capela-mor com porta de acesso à 

antessacristia; tribunas abertas no segundo registo. 

Fig. 485. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga da capela-mor (da Epístola) com porta de acesso ao exterior 

(corredor a céu aberto, de separação da igreja dos frades); tribunas superiores. 

Fig. 486. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: antessacristia com porta de acesso ao jardim – vista tomada da porta de acesso 

à capela-mor do lado do Evangelho. 

Fig. 487. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: pormenor da antessacristia, com escada de acesso ao tardoz do altar-mor. 

Fig. 488. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: espaço entre o tardoz da capela-mor e o muro do vão com escada para acesso 

ao consistório (à esquerda, ao fundo, colónia de morcegos residentes). 

Fig. 489. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: sacristia com lavabo, seguido de porta de acesso ao exterior e da porta que 

abre para a escada que leva ao consistório; ao fundo, porta para a antessacristia. 

Fig. 490. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: lavabo pétreo da sacristia. 

Fig. 491. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vista parcelar da sacristia; em primeiro plano, à direita, abertura de acesso à 

escada para o consistório; porta de acesso ao exterior, e lavabo. 

Fig. 492. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vista de lance de escadas para o consistório, tomada da sacristia. 

Fig. 493. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vista de lance de escadas para o consistório, tomada da sacristia. 

Fig. 494. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: último lance de escada para o consistório, vindo da sacristia. 

Fig. 495. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vão das escadas com tecto em telha vã; frestas de iluminação. 
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Fig. 496. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: sala do Consistório, com janelas para o jardim e para a rua lateral à capela. 

Fig. 497. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: tribunas do consistório, do lado esquerdo da capela-mor, vislumbrando-se 

através dela, uma tribuna da ilharga direita. 

Fig. 498. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: Vista tomada de janela do consistório: ilharga exterior esquerda da capela; 

trecho do vão de porta de acesso lateral à igreja, vindo do jardim; em fundo, aba de 

limite do jardim. 

Fig. 499. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: ilharga da capela com porta de acesso ao jardim, tomada a partir de janela do 

consistório. 

Fig. 500. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: vista de água de telhado da sacristia, tomada de janela do consistório; largo e 

rua urbana paralela à capela. 

Fig. 501. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: tardoz da sacristia com porta para o espaço exterior da Ordem e estaleiro da 

obra em curso. 

Fig. 502. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: tardoz do complexo da Ordem e jardim. 

Fig. 503. Ordem Terceira no convento de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: ilhargas exteriores (da Epístola) do vão da escada para o consistório, da 

capela-mor e da nave; jardim. 

Fig. 504. Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: ladeira que liga 

uma lagoa ao convento; à esquerda, muro de limite da cerca. 

Fig. 505. Igreja e Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: largo 

fronteiro ao complexo franciscano com cruzeiro e muro de limite; fachadas principais 

da capela dos Terceiros, da igreja dos frades e da ala conventual – vista tomada do topo 

da ladeira. 

Fig. 506. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

frontispício da igreja e torre sineira. 
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Fig. 507. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

frontispício da igreja com arcos da galilé sobrepujados pelos janelões do coro-alto e de 

iluminação da torre. 

Fig. 508. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: galilé 

com arcaria para o adro; à direita, trecho de um portal da igreja; ao fundo, à esquerda, 

acesso à área conventual. 

Fig. 509. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: nave e 

capela-mor com tecto em falsa abóbada de berço, com caixotões. 

Fig. 510. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: altar-

mor com camarim de trono de andares. 

Fig. 511. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: nave 

com tecto de falsa abóbada de berço, com quadro recolocado ao centro, com figuração 

alegórica.. 

Fig. 512. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

pormenor do tecto da nave, com quadro recolocado, com motivo alegórico alusivo a São 

Francisco. 

Fig. 513. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: capela 

profunda lateral, rasgada na ilharga do Evangelho, com entrada para carneiro. 

Fig. 514. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: ilhargas 

exteriores da igreja, com corpo saliente de capela lateral (lado do Evangelho). 

Fig. 515. Igreja do Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: ilharga 

da Epístola com arco raso para altar, cavado na espessura do muro, flanqueado por 

púlpito e tribuna; trecho do coro-alto. 

Fig. 516. Igreja e Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: galerias e 

quadra do claustro; topo da ilharga da Epístola da igreja, e torre sineira. 

Fig. 517. Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: pormenor do 

arranque da escadaria de acesso ao segundo andar da ala conventual. 

Fig. 518. Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: vista de fachadas 

laterais de corpos do complexo franciscano, tomada a partir da cerca. 
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Fig. 519. Convento de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: vista de arrabalde, 

tomada a partir de janela do segundo andar do convento. 

 

Paraguaçu-Ba 

Fig. 520. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: braço de mar do 

Recôncavo Baiano (via de acesso ao convento e à cidade). 

Fig. 521. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: rampa de acesso a terra, 

junto a muro do convento. 

Fig. 522. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: escadas de acesso ao cais, 

junto ao convento. 

.Fig. 523. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: complexo conventual, 

com escadaria, cruzeiro, muro de limite do adro em socalcos, frontispício da igreja; à 

esquerda, ala conventual. 

Fig. 524. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: terraplenos do cruzeiro, 

com patamar do escadório que conduz ao topo do adro; muro de delimite e ala 

conventual. 

Fig. 525. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: topo do adro e frontispício 

da igreja. 

Fig. 526. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: pormenor do muro de 

delimite do adro (ilharga esquerda); edifícios conventuais. 

Fig. 527. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: galilé com arcadas abertas 

sobre o adro; ao fundo, porta de acesso à portaria; à direita, portal de acesso à igreja. 

Fig. 528. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: galilé com arco lateral de 

acesso à cerca; arcadas abertas sobre o adro; à esquerda, portal de acesso à igreja. 

Fig. 529. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: nave, suas ilhargas com 

portas para os corredores laterais, capela-mor e tecto em telha vã. 

Fig. 530. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: arco de triunfo e capela-

mor com tecto em telha vã. 
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Fig. 531. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: nave com revestimento 

de silhar de azulejos; ilhargas com tribunas superiores e coro-alto com escada adossada 

ao flanco; portal principal. 

Fig. 532. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: sub-coro com escada de 

acesso ao coro-alto e pormenor do silhar de azulejos em azul e branco, de albarradas. 

Fig. 533. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: corredor lateral (da 

Epístola) com janelas para a cerca. 

Fig. 534. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: corredor lateral (do 

Evangelho) com janelas para o claustro. 

Fig. 535. Convento de São Francisco de Paraguaçu: portaria conventual, com acesso à 

galilé pela porta da esquerda e ao convento pela do fundo. 

Fig. 536. Convento de São Francisco de Paraguaçu: espaços de articulação interior do 

convento com porta de acesso ao claustro. 

Fig. 537. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: ruínas do convento e do 

claustro com as colunatas de assento das galerias. 

Fig. 538. Convento de São Francisco de Paraguaçu: trecho do claustro, com muro 

exterior de três registos. 

Fig. 539. Convento de São Francisco de Paraguaçu: espaço em ruína; parede da direita 

é a exterior do claustro. 

Fig. 540. Igreja do Convento de São Francisco de Paraguaçu: vista parcelar do 

frontispício da igreja; fachada lateral direita com colunata a dar sobre a cerca. 

Fig. 541. Convento de São Francisco de Paraguaçu: fachada lateral direita conventual, 

com colunata a dar sobre a cerca. 

Fig. 542. Igreja e Convento de São Francisco de Paraguaçu: : vista da ala conventual 

esquerda, tomada a partir da cerca do mesmo lado. 

 

Serinhaém-Pe 

Fig. 543. Igreja e Convento de São Francisco de Serinhaém: ladeira de acesso ao 

complexo franciscano; adro com cruzeiro. 
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Fig. 544. Igreja e Convento de São Francisco de Serinhaém: adro e fachadas principais 

da igreja e da ala conventual. 

Fig. 545. Igreja do Convento de São Francisco de Serinhaém: nave, com ilhargas com 

portas e tribunas superiores abertas nas ilhargas; altares colaterais adossados ao alçado 

exterior do arco de triunfo; capela mor; tecto em três planos com travejamento à vista. 

Fig. 546. Igreja do Convento de São Francisco de Serinhaém: nave com silhares 

azulejares figurativos; capela profunda aberta na ilharga do Evangelho e púlpito no 

mesmo flanco; óculos polilobolados de iluminação e arejamento em ambos os flancos; 

teia em madeira; altares colaterais adossados ao alçado do arco cruzeiro; capela-mor; 

tecto em três planos, com travejamento à vista. 

Fig. 547. Igreja do Convento de São Francisco de Serinhaém: teia de balaustrada com 

umbrais ornamentados com figuras femininas; altares colaterais adossados ao alçado 

exterior do arco de triunfo; capela-mor com altar retabular de camarim. 

Fig. 548. Igreja do Convento de São Francisco de Serinhaém: capela lateral rasgada na 

ilharga esquerda da nave, com altar. 

Fig. 549. Igreja do Convento de São Francisco de Serinhaém: pormenor do silhar 

azulejar figurativo da vida mística de São Francisco. 

Fig. 550. Igreja e Convento de São Francisco de Serinhaém: lavabo da sacristia. 

Fig. 551. Convento de São Francisco de Serinhaém: claustro de dois registos, de arcaria 

e colunata; quadra com poço central decorado com arcos assentes no murete do guarda-

corpo. 

Fig. 552. Convento de São Francisco de Serinhaém: primeiro lance de escada para o 

segundo andar da ala do convento. 

Fig. 553. Convento de São Francisco de Serinhaém: galeria do claustro, no segundo 

piso, com colunata de sustentação da cobertura. 

Fig. 554. Convento de São Francisco de Serinhaém: galeria do piso superior do claustro 

de articulação dos cómodos conventuais. 

Fig. 555. Convento de São Francisco de Serinhaém: arvoredo e vegetação da cerca 

conventual. 
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Fig. 556. Convento de São Francisco de Serinhaém: espécime da árvore fruta-pão da 

cerca conventual. 

 

 

Relação de Ordens Terceiras de São Francisco em Portugal 

 

Lisboa 

Fig. 557. Convento de São Francisco da Cidade: vista parcelar da Maqueta da cidade de 

Lisboa, antes de 1755, com o complexo franciscano ao centro (Museu da Cidade em 

Lisboa). 

Fig. 558. Convento de São Francisco da Cidade: pormenor da Maqueta da cidade de 

Lisboa antes de 1755, com o complexo franciscano ao centro (Museu da Cidade em 

Lisboa). 

Fig. 559. Convento de São Francisco da Cidade: vista aérea do espaço e ruínas do 

antigo Convento (Google Earth Convento de São Francisco da Cidade. [Em linha]. 

[Consult. em 14-02-2010]). 

Fig. 560. Convento de São Francisco da Cidade:  alçado do Hospital da Venerável 

Ordem Terceira de São Francisco. 

Fig. 561. Convento de São Francisco da Cidade: pormenor da porta de acesso ao 

Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco. 

Fig. 562. Convento de São Francisco da Cidade: portal de acesso ao convento; muro e 

ala conventual (modificados). 

 

Guimarães 

Fig. 563. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: vista aérea 

com complexo franciscano com a Ordem Terceira à direita. (Fonte: foto propriedade da 

Ordem Terceira de Guimarães). 

Fig. 564. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: Vista tomada 

do adro:.em fundo, frontispício da portaria conventual; à direita, fachada lateral com 
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portal da capela dos Terceiros; entre ambos, corredor de ligação com porta para o 

exterior. 

Fig. 565. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: frontispício da 

capela com portal principal; alçado do edifício dos Terceiros com portal de acesso às 

suas diversas instalações. 

Fig. 566. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: fachadas 

principais da capela e do asilo, com trecho da entrada lateral da capela (lado do 

Evangelho). 

Fig. 567. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: fachada lateral 

do asilo. 

Fig. 568. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: vista da 

traseira da Ordem Terceira, vestígios da vegetação da cerca conventual; trechos do 

edificado da Ordem Primeira. 

Fig. 569. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: arco 

de triunfo e capela-mor com altar retabular de camarim e tecto em abóbada de lunetas. 

Fig. 570. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: 

nave, coro-alto sobre arco em asa de cesto; sub coro com corta-vento do acesso 

principal do templo; tecto em abóbada de berço em tramos. 

Fig. 571. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: tecto da nave e 

coro-alto em abóbada de berço em tramos; em fundo, janelão de iluminação do coro 

alto; à direita, órgão de tubos. 

Fig. 572. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: 

altar lateral aposto em arco raso na ilharga do Evangelho da nave. 

Fig. 573. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: 

ilharga da Epístola revestida integralmente com azulejos azuis e brancos, com trecho de 

arco raso com altar lateral, púlpito e tribuna. 

Fig. 574. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: 

claustro de três andares: o inferior de arcadas, e os superiores fechados com janelas de 

guilhotina; quadra ajardinada, com chafariz, ao centro. 
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Fig. 575. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: galeria do 

claustro fechada por janelas, com acessos a diversos cómodos dos Terceiros. 

Fig. 576. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: espaço de 

articulação entre a zona da Ordem Primeira e a da Ordem Terceira. 

Fig. 577. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: espaço de 

articulação entre a zona da Ordem Primeira para a da Ordem Terceira; à esquerda, arco 

de acesso ao claustro conventual. 

Fig. 578. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: arco de ligação 

entre os espaços das duas Ordens franciscanas. 

Fig. 579. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: cruzeiro 

erguido no largo fronteiro à capela dos Terceiros. 

 

Angra do Heroísmo 

Fig. 580. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

escadório de acesso ao convento, a partir da Ladeira de São Francisco. 

Fig. 581. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: adro, 

igreja do convento; à esquerda, a antiga portaria conventual (Museu de Angra). 

Fig. 582. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

fachada lateral da igreja; ao fundo, ressalto do corpo de uma capela lateral; segue-se-

lhe, em último plano, em corpo também avançado, as instalações dos Terceiros. 

Fig. 583. Igreja do Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: três naves de 

arcarias; a da direita termina na Capela dos Terceiros desenvolvida paralelamente à 

capela-mor da igreja. 

Fig. 584. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: nave lateral direita da igreja dos frades que termina na Capela dos Terceiros 

(em fundo). 

Fig. 585. Igreja do Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: nave, coro-alto 

e portal central da igreja que dá para a galilé; a nave da ilharga da Epístola dá acesso à 

Capela dos Terceiros (a do lado oposto, á antessacristia da igreja). 
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Fig. 586. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: portal da capela com gradil ornamental de madeira; à direita, teia de 

separação de um altar devocional da igreja dos frades.  

Fig. 587. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: nave e capela-mor com teia de madeira em balaustrada; à direita, porta de 

acesso directo à sacristia e a outros cómodos dos Terceiros. 

Fig. 588. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: na capela-mor, porta de acesso directo à sacristia e a outros cómodos dos 

Terceiros; trechos dos silhares de azulejos monocromático que revestem a capela; 

trecho da teia. 

Fig. 589. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: nave, portal de acesso à nave lateral da igreja dos frades (da Epístola); arco 

cego (entaipado ?) no alçado em paredes-meias com a capela-mor da igreja dos frades 

(lado da Epístola). 

Fig. 590. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: arco cego marcado em paredes-meias com a capela-mor da igreja dos frades, 

no lado da Epístola. 

Fig. 591. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: portal de acesso à Capela, a partir da igreja dos frades (lado da Epístola), 

vislumbrando-se, em fundo, a igreja destes. 

Fig. 592. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

fachadas laterais (banda direita) do complexo franciscano; à direita, duas fachadas do 

edifício dos Terceiros; porta de acesso para o corredor que leva à sua sacristia. 

Fig. 593. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

corredor de entrada para os cómodos dos Terceiros, com janelas de capialço horizontais 

que dão para o exterior (antiga cerca). 

Fig. 594. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

corredor de articulação de espaços, com degraus de arranque da escadaria de acesso à 

sala do Consistório e outras salas administrativa; em fundo, porta para a antessacristia. 

Fig. 595. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor da verga da porta de acesso à sacristia - vista tomada da antessacristia. 
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Fig. 596. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: tecto 

plano em madeira artesoada, pontuada por placas pictóricas, com ornamentação floral e 

geométrica. 

Fig. 597. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor do tecto em madeira artesoada, com placa pictórica, ornamental. 

Fig. 598. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

lavabo da sacristia embebido no muro, em cubículo. 

Fig. 599. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

escadaria de acesso à sala do Consistório e outras. 

Fig. 600. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: sala 

do Consistório com tecto de madeira, artezoado, em masseira.  

Fig. 601. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: tecto 

em madeira, artezoado, em masseira. 

Fig. 602. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor da cabeceira da Sala do Consistório, com arco cavado na espessura do muro, 

com pintura a óleo de cena devocional (Pentecostes). 

Fig. 603. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

conversadeiras de janela do Consistório. 

Fig. 604. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: porta 

do Consistório para o patamar no cimo da escadaria. 

Fig. 605. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor da reserva do acervo do Museu, com vasos da botica dos Terceiros. 

 

Porto 

Fig. 606. Convento de São Francisco do Porto: fachadas Sul do complexo franciscano. 

Fig. 607. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: à esquerda, fachada 

da Igreja dos Terceiros; à direita, fachadas principais da antiga portaria conventual e da 

igreja.  
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Fig. 608. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: fachada da igreja 

dos Terceiros e a da sua portaria, à esquerda; à direita, escadório para a igreja 

conventual. 

Fig. 609. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: edifício com acesso 

à portaria; à direita, trecho do frontispício da igreja dos Terceiros. 

Fig. 610. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: portaria com acesso 

ao secretariado; tecto plano com estuques ornamentais . 

Fig. 611. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: portaria com porta 

para os cómodos dos Terceiros; tecto plano com estuques ornamentais. 

Fig. 612. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: sala anexa à 

portaria, com conversadeiras a darem para o adro. 

Fig. 613. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: sala com janela em 

arco de arejamento e iluminação das catacumbas. 

Fig. 614. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: corredor de 

articulação de espaços e andares. 

Fig. 615. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: lance de escada de 

acesso ao coro-alto e ao consistório, e a outras salas da administração; à direita, lance 

para as catacumbas. 

Fig. 616. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: lance de escada para 

as catacumbas. 

Fig. 617. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: lance final da 

escadaria com acesso, em frente para o coro-alto e, à direita, para o vestíbulo das 

diversas salas administrativas. 

Fig. 618. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: vestíbulo das salas 

dos Terceiros; tecto de madeira, em gamela, com pintura decorativa, geométrica. 

Fig. 619. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: vestíbulo dos 

espaços administrativos com tecto de madeira, em gamela; porta de acesso ao 

Consistório. 
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Fig. 620. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: Sala do Consistório, 

com altar em talha dourada, vãos de portas rematadas por sanefas em madeira revestida 

a ouro; tecto de madeira, em gamela, de caixotões, com pintura com douramentos. 

Fig. 621. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: Sala do Consistório, 

com tela pintada na parede oposta à do altar; vãos de portas rematadas por sanefas em 

madeira dourada, tecto de madeira, em gamela, de caixotões pintado em branco com 

dourado. 

Fig. 622. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: vestíbulo dos 

espaços administrativos, com porta para a escadaria. 

Fig. 623. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: sala de catacumba, 

com trecho da escadaria de acesso pelo interior do edifício. 

Fig. 624. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: trecho de altar em 

catacumba, com porta de comunicação com outras salas. 

Fig. 625. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: corredor da 

catacumba; tecto em abóbada de berço. 

Fig. 626. Igreja da Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: nave de 

tramos, ilhargas com capelas laterais, adossadas ao muro; capela-mor com altar de 

camarim, com trono. 

Fig. 627. Igreja da Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: trecho dos 

tramos da nave, do arco de cruzeiro, da capela-mor, tudo coberto por uma abóbada de 

lunetas, em tramos, com estuques ornamentais e pinturas figurativas. 

Fig. 628. Igreja da Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: nave e 

coro-alto com janelões de iluminação; sub-coro com corta-vento do portal. 

Fig. 629. Igreja da Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: alçado do 

lado do Evangelho da capela-mor, com cadeiral. 

Fig. 630. Igreja da Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: porta 

aberta na nave da ilharga do Evangelho de acesso à antessacristia / capela. 

Fig. 631. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: antessacristia / 

capela, com dois altares; em fundo, porta para a sacristia; tecto em abóbada em arco de 

asa de cesto, com estuques ornamentais com medalhão apainelado ao centro. 
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Fig. 632. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: antessacristia / 

capela com coro-alto e tecto em abóbada em asa de cesto, com estuques ornamentais e 

pintura recolocada em medalhão central. 

Fig. 633. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: sacristia com arcaz 

de espaldar apainelado com espelhos; trecho de altar, à esquerda; tecto com estuques 

ornamentais. 

Fig. 634. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: sacristia com 

móveis de parede de alçados apainelados com espelho; trechos de dois altares que se 

afrontam. 

Fig. 635. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: pormenor da pintura 

em tromp l’oeil recolocada em medalhão, ao centro do tecto de estuque ornamental. 

Fig. 636. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: fachadas posteriores 

dos edifícios (sacristia, portaria e consistório e ilharga exterior do Evangelho); topo da 

torre sineira conventual. 

Fig. 637. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto. Vista tomada do 

adro largo fronteiro ao complexo franciscano: Rio Douro e encosta da cidade de Vila 

Nova de Gaia. 

 

Coimbra 

Fig. 638. Convento de São Francisco de Coimbra: fachadas principais do complexo 

erguido a meio da colina na margem direita do rio Mondego, fronteira ao centro 

histórico da cidade. 

Fig. 639. Capela da Ordem Terceira, Igreja e Convento de São Francisco de Coimbra

Vista tomada do largo fronteiro: frontispício da igreja dos frades; à esquerda, fachadas 

da capela dos Terceiros; à direita, trecho da ala conventual.. 

Fig. 640. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

edifícios dos Terceiros adossados à ilharga exterior (do Evangelho) da igreja 

conventual. 
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Fig. 641. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

intercepção do alçado lateral da galilé com arco da igreja dos frades, com a fachada 

principal da capela dos Terceiros. 

Fig. 642. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

fachadas escalonados da nave e capela-mor, em ângulo recto com alçados laterais da 

galilé e do coro-alto da igreja conventual; portal lateral. 

Fig. 643. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

volumetrias com telhados dos corpos da capela, adossados à ilharga esquerda da igreja 

conventual. 

Fig. 644. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

ilharga do Evangelho com silhar de azulejos interrompido por porta de acesso ao 

exterior; à direita, trecho da pilastra do arco triunfal. 

Fig. 645. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra. Vista 

tomada do sub-coro: .nave com portal de acesso, à esquerda; arco triunfal e capela-mor 

com altar retabular de camarim  

Fig. 646. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: nave, 

alçados com silhares de azulejos historiados; púlpito aposto ao arco de apoio do coro-

alto (lado da Epístola); em fundo, cubículo de madeira, com escada para o púlpito e 

coro-alto. 

Fig. 647. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: nave 

com silhares de azulejos; no sub-coro, à esquerda, cubículo de madeira, com escadas 

para o púlpito e coro-alto. 

Fig. 648. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: sub-

coro com trecho do cubículo de madeira com porta de acesso às escadas para o coro-alto 

e púlpito. 

Fig. 649. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: piso 

do coro-alto com vão para o lance de escada; vista de arco entaipado rasgado na ilharga 

da Epístola e vestígios do silhar de azulejos que a sua abertura interrompe. 

Fig. 650. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: no 

sub-coro, dentro do cubículo de madeira, vista parcelar de um arco cego rasgado na 

ilharga da Epístola e, à direita, trecho das escadas de acesso ao coro-alto. 
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Fig. 651. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: porta 

de acesso à sacristia pela ilharga da Epístola, na capela-mor. 

Fig. 652. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

sacristia com janelas para o Quintal de São Francisco (espaço dos Terceiros). 

Fig. 653. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: 

sacristia com vista de silhares de azulejos historiados. 

Fig. 654. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: tecto 

de madeira da sacristia, em masseira. 

 

Funchal (demolido) 

Fig. 655. Convento de São Francisco: Vistas da fachada lateral de igreja com porta 

secundária, do frontispício com portal principal e da torre sineira. Litografia inglesa do 

Álbum, Frank Dillon. The Island of Madeira Views of Funchal & its neichbourhood”, 

“Franciscan Convent, Funchal”, século XIX – 1850. 

 

Tavira 

Fig. 656. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: fachadas da 

portaria e Casa do Despacho dos Terceiros, da igreja conventual, da Casa dos Santos 

dos Terceiros (à direita). 

Fig. 657. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: fachada lateral (rua 

Poeta Isidoro Pires) com janelas da portaria no piso térreo; no superior, as da Casa do 

Despacho. 

Fig. 658. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: antigo portal da 

igreja conventual (séc. XIX) na rua Poeta Isidoro Pires (antiga rua do Aquartelamento). 

Fig. 659. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: fachadas da igreja 

conventual e da Casa dos Santos; portão de acesso para a antiga cerca (jardim público). 

Fig. 660. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: cabeceira da Casa 

dos Santos e muro do jardim da cerca, com passagem para o cemitério dos Terceiros. 

Fig. 661. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: cemitério com 

acesso por jardim público (antiga cerca). 
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Fig. 662. Igreja do Convento de São Francisco de Tavira: nave da igreja conventual, 

com ilhargas com arcos rasos para capelas retabulares; púlpito à esquerda; transepto 

com cúpula sobre os arcos do cruzeiro; capela-mor. 

Fig. 663. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: cruzeiro do 

transepto e capela aberta na cabeceira do braço (da Epístola); à sua direita, arco de 

acesso à capela dos Terceiros. 

Fig. 664. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira. Vista tomada do 

braço do transepto, do lado da Epístola: capela dos Terceiros, coberta por cúpula 

semiesférica.. 

Fig. 665. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: vista parcelar da 

capela dos Terceiros; destaque para a cúpula semiesférica, com lanternim de 

iluminação. 

Fig. 666. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: nave da igreja dos 

frades com ilhargas rasgadas por arcos pouco profundos para altares retabulares; coro-

alto, coberto por cúpula com lanternim de iluminação. 

Fig. 667. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira. Vista tomada do 

coro-alto: nave de abóbada de lunetas, em tramos; cruzeiro do transepto com cúpula; 

capela-mor. 

Fig. 668. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: sub-coro com porta 

de acesso à Casa dos Santos / Santuário (ilharga da Epístola). 

Fig. 669. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: Casa dos Santos 

com altar adossado à cabeceira; nas ilhargas nichos emoldurados em talha dourada com 

imagens processionais da devoção dos Terceiros. 

Fig. 670. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: Casa dos Santos 

com série de nichos com imagens processionais da devoção dos Terceiros, sobrepujados 

por janelas que dão para o cemitério, na ilharga esquerda. 

Fig. 671. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: Casa dos Santos 

com série de nichos com imagens processionais da devoção dos Terceiros, na ilharga 

direita, sobrepujados por janelas abertas sobre o adro. 

Fig. 672. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: alçado da entrada 

da Casa dos Santos com painel pictórico e porta para o sub-coro da igreja conventual. 
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Fig. 673. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: trecho do sub-coro, 

com porta de acesso às instalações dos Terceiros (no lado do Evangelho); à esquerda, 

trecho do portal da igreja, com guarda-vento. 

Fig. 674. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: porta de acesso às 

instalações dos Terceiros; à esquerda, porta para a sua portaria; em frente, escada para o 

Consistório. 

Fig. 675. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: portaria dos 

Terceiros, com porta para o largo fronteiro ao complexo franciscano. 

Fig. 676. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: Sala do Consistório 

/ Sala do Despacho; em frente, altar e porta de acesso ao coro-alto; à direita, janela 

sobre o largo fronteiro ao complexo franciscano. 

Fig. 677. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: altar da Sala do 

Consistório e porta de acesso ao coro-alto. 

Fig. 678. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: Sala do Consistório 

com armário, flanqueado por janelas a darem sobre a rua lateral; porta de acesso. 

Fig. 679. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: frontão armoriado 

do armário da Sala do Consistório. 

Fig. 680. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Tavira: tecto de madeira 

em masseira da Sala do Consistório.  

 

Aveiro 

Fig. 681. Complexo franciscano do Convento de Santo António de Aveiro: adro e 

fachadas principais – da portaria do convento (em fundo); em ângulo recto e em 

sequência, a da igreja conventual, a da capela dos Terceiros e a do seu edifício da 

portaria e salas administrativas; fachada lateral. 

Fig. 682. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: vista do corpo das 

instalações da portaria e da Casa do Despacho, adossado ao da capela. 

Fig. 683. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: fachada lateral da 

portaria e da Casa do Despacho. 
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Fig. 684. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: trecho da fachada 

lateral do edifício da portaria e da Casa do Despacho; portão para pátio e, ao fundo, 

alçado exterior da capela-mor (lado do Evangelho). 

Fig. 685. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: portaria com porta 

para o adro, com tecto em vigas de madeira. 

Fig. 686. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: corredor de acesso 

à sacristia / Casa dos Santos; à esquerda, trecho dos degraus de acesso ao piso da Casa 

do Despacho; à direita, porta para a portaria. 

Fig. 687. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: imagens 

processionais na sacristia / Casa dos Santos, com janela para o pátio. 

Fig. 688. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: imagem 

processional da sacristia / Casa dos Santos, com nichos rasgados no muro para imagens 

devocionais; porta de acesso à capela-mor. 

Fig. 689. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: imagem 

processional na sacristia / Casa dos Santos, com lavabo pétreo embebido na face interior 

do muro do pátio.. 

Fig. 690. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: capela-

mor, com altar-mor retabular em talha dourada; retábulos laterais com painéis de pintura 

imagética da vida do patrono; tecto em abóbada de arestas. 

Fig. 691. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: retábulo 

com painéis pictóricos da vida de São Francisco, aposto na ilharga do Evangelho da 

capela-mor; porta de passagem para a sacristia / Casa dos Santos. 

Fig. 692. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: retábulo 

com painéis pictóricos da vida de São Francisco, aposto na ilharga da Epístola da 

capela-mor e trecho da pilastra do arco de triunfo revestida a talha dourada. 

Fig. 693. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: vista 

parcelar da capela-mor, do arco de triunfo, do altar lateral da nave do lado do 

Evangelho, e dos silhares de azulejos de revestimento da nave. 

Fig. 694. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: à direita 

(ilharga da Epístola), vista parcelar do arco de ligação à igreja dos frades; à esquerda, 

trecho do arco de triunfo; silhares de azulejos do revestimento da nave. 
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Fig. 695. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: ilharga 

do Evangelho, com púlpito flanqueado por alteres laterais devocionais; silhares de 

azulejos historiados; tecto em abóbada de arestas, em tramos, com pintura policroma e 

douramento. 

Fig. 696. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: arco de 

ligação dos dois templos franciscanos, aberto na ilharga da Epístola na nave dos 

Terceiros, deixando ver um altar lateral da igreja dos frades. 

Fig. 697. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: arco de 

ligação entre os templos franciscanos; à esquerda, trecho do coro alto da igreja dos 

frades. 

Fig. 698. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: nave e 

guarda vento do portal; tecto em abóbada de arestas, em tramos. 

Fig. 699. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: vista tomada da 

portaria, com escada para a Casa do Despacho (com porta à direita). 

Fig. 700. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: Casa do Despacho 

com janelas para o pátio. 

 

Faro 

Fig. 701. Complexo franciscano do Convento de São Francisco de Faro: fachadas 

principais do complexo conventual, com Ordem Terceira à esquerda. 

Fig. 702. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: fachada principal da 

capela e do edifício da portaria. 

Fig. 703. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: cruzeiro erguido 

fronteiro ao complexo conventual, no Largo de São Francisco. 

Fig. 704. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: vista de uma ala do 

claustro com campanário em vela e frontão de capela do cemitério. 

Fig. 705. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: trecho de galeria do 

claustro com portal de acesso da rua. 

Fig. 706. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: sacristia com porta 

de acesso à capela; tecto em abóbada de berço. 



70 

 

 

Fig. 707. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: sacristia com 

retábulo de nicho para imaginária, com pequeno arcaz que se lhe adossa. 

Fig. 708. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: capela-

mor totalmente revestida a azulejaria historiada, cabeceira revestida a talha dourada e 

altar-mor com trono de andares. 

Fig. 709. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: vista 

parcelar da capela-mor do lado do Evangelho; todo o interior é recoberto a azulejaria 

historiada com janelas rasgadas e fechadas com treliça em madeira; cadeiral com 

douramentos. 

Fig. 710. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro. Vista 

tomada da capela-mor: arco do cruzeiro, nave e coro-alto com janelão de iluminação, 

tudo recoberto a azulejaria, talha dourada marmoreados. 

Fig. 711. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: cúpula do 

cruzeiro, oitavada, com lanternim de iluminação. 

Fig. 712. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: coro-alto 

com guarda corpo em madeira; cobertura em abóbada de lunetas; sub-coro com corta-

vento do portal principal adossado a empena recoberta por silhares de azulejos. 

Fig. 713. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: nicho 

embutido no ângulo formado pelo muro da nave e o alçado do arco cruzeiro, do lado do 

Evangelho, sobrepujado por varanda fingida, com guarda-corpo em barriga. 

Fig. 714. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: vista parcelar, da 

capela-mor, da cúpula do cruzeiro, da nave (lado do Evangelho), com dois dos apoios 

da cúpula, e púlpito. 

Fig. 715. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: vista parcelar da 

nave e da cúpula oitavada do cruzeiro, com nicho em chanfro e sobrepujamento de 

varanda fingida; capela-mor com cobertura em abóbada de berço revestida a azulejaria. 

Fig. 716. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: vista parcelar da 

cúpula e do topo de um dos arcos que a apoiam; trecho da abóbada do coro-alto. 

Fig. 717. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: claustro de dois 

registos, com arcaria no piso térreo e quadra com jardim; galerias fechadas no superior; 

campanário em vela. 
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Fig. 718. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: galeria de arcadas do 

claustro com abóbada de cruzaria quadripartida. 

Fig. 719. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: trecho de galeria do 

claustro com arco de passagem para o pátio do cemitério. 

Fig. 720. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro. Vista tomada por 

entre o portão de ferro do arco de ligação ao claustro: cemitério, com capela à direita. 

 

Braga 

Fig. 721. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: largo fronteiro à igreja 

e seu frontispício. 

Fig. 722. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: frontispício da igreja; à 

esquerda, trecho do alçado exterior do pátio dos Terceiros. 

Fig. 723. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: fachadas principais da 

igreja e dos edifícios dos Terceiros. 

Fig. 724. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: fachada lateral 

esquerda do edifício dos Terceiros, com o piso térreo com lojas de comércio e, os 

superiores, ocupados por instalações da Ordem. 

Fig. 725. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: vista lateral direita das 

fachadas da nave e da capela-mor; trecho da torre sineira. 

Fig. 726. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: pátio a céu aberto 

enquadrado pela ilharga exterior do Evangelho da igreja e pelas dos outros edifícios da 

Ordem; em último plano, corpo que liga, no piso térreo, a igreja à sacristia. 

Fig. 727. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: pátio a céu aberto, com 

trecho do telhado do corpo que liga a igreja à antessacristia; em último plano, o corpo 

que liga o coro-alto (pela ilharga do Evangelho) ao edifício de serviços e porta de 

acesso ao pátio. 

Fig. 728. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: nave com ilhargas 

rasgadas por arcos para capelas sobrepujados por tribunas, capela-mor com altar-mor de 

camarim; cobertura em abóbada de berço de tramos, com caixotões. 
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Fig. 729. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: ilharga do Evangelho 

com arco para altar retabular rasgado no muro; capela-mor com altar de camarim e porta 

para acesso à antessacristia; tribunas abertas no piso superior; cobertura em abóbada de 

berço em tramos, com caixotões. 

Fig. 730. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: ilharga da Epístola, 

com altar lateral em arco rasgado no pano murário; capela-mor com altar de camarim e 

porta para o exterior; tribunas abertas no piso superior; cobertura em abóbada de berço 

em tramos, com caixotões. 

Fig. 731. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: coro-alto com guarda-

corpo em balaustrada de madeira, e órgão de tubos, à direita; sub-coro, com corta-vento 

do portal; cobertura em abóbada de arco de cesto, com caixotões. 

Fig. 732. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: trecho do coro-alto e 

órgão, com vista das abóbadas de berço, com caixotões. 

Fig. 733. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: pormenor da ilharga do 

Evangelho com púlpito e porta de acesso ao pátio, com revestimento integral a 

azulejaria de padrão . 

Fig. 734. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: trecho da antessacristia 

com lavabo pétreo embebido no pano murário, flanqueado por janelas em capialço que 

dão sobre via urbana; no encontro dos muros, mísula de apoio do feixe de arestas da 

abóbada. 

Fig. 735. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: trecho da 

antessacristia, com mesa em mármore; ao fundo, porta de acesso à Casa dos Santos; 

vista parcelar de um tramo da abóbada com as arestas apoiadas em mísulas. 

Fig. 736. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: sacristia / Casa dos 

Santos com armários para guarda de imagens processionais (hoje expositor de acervo 

museológico); ao fundo, porta de acesso à sacristia. 

Fig. 737. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: sacristia / Casa dos 

Santos com armário para guarda imagens processionais (hoje expositor de acervo 

museológico); trecho da cobertura de abóbada de tramos, com os feixes de arestas 

assentes em mísulas. 
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Fig. 738. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: sacristia / Casa dos 

Santos com arcaz; janelas laterais e uma de fundo, a darem para o quintal. 

Fig. 739. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: sacristia / Casa dos 

Santos, com altar-relicário flanqueado por janelões a darem para o quintal. 

Fig. 740. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: vestíbulo com arco 

aberto sobre o patamar de arranque de lance de escada para o piso superior. 

Fig. 741. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: vista de lance superior 

da escada de acesso ao segundo andar, com janelão de iluminação; tecto plano em 

estuque ornamental. 

Fig. 742. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: sala de passagem para 

o Consistório, com tecto plano de saia encurvada, com estuques ornamentais. 

Fig. 743. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Braga: Sala do Consistório 

com armários do arquivo da Ordem e janelas de sacada para o jardim; ao fundo nicho 

com imagem devocional; tecto plano de saia encurvada., com estuques ornamentais. 

 

Charnais da Merceana 

Fig. 744. Complexo franciscano do Convento de Santo António de Charnais: vista do 

complexo franciscano e do arrabalde. 

Fig. 745. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: fachadas 

principais da igreja e da ala conventual, adossando-se à esquerda as das instalações dos 

Terceiros. 

Fig. 746. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: fachadas da 

primeira capela dos Terceiros, da portaria e da Sala do Consistório, tomadas do adro. 

Fig. 747. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: fachada lateral 

do edifício da portaria e da Sala do Consistório, e a da capela / jazigo da Ordem; em 

fundo, ilharga exterior do Evangelho da igreja dos frades. 

Fig. 748. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: vista da capela / 

jazigo da Ordem e, à esquerda, os corpos da sacristia, da capela do Senhor dos Passos 

adossada à primeira capela, pela ilharga da Epístola; estas, adossadas à ilharga esquerda 

da igreja dos frades; (em primeiro plano o cemitério da vila). 
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Fig. 749. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: acesso à galilé 

da igreja do convento que leva às capelas dos Terceiros. 

Fig. 750. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: porta de acesso à 

capela, a partir da galilé da igreja dos frades. 

Fig. 751. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: vista da entrada 

para a primeira capela, tomada do interior do camarim do altar-mor. 

Fig. 752. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: placa 

identificativa do patrono da capela, situada à entrada, à direita. 

Fig. 753. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: primeira capela 

com tecto em abóbada de cruzaria quadripartida; capela-mor com altar retabular de 

camarim, coberta com abóbada de berço. 

Fig. 754. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: altar-mor com 

retábulo barroco de camarim. 

Fig. 755. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: vista da primeira 

capela, com janela que dá sobre o adro; trecho da capela-mor com altar de camarim. 

Fig. 756. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: tecto em 

abóbada de aresta, e óculo aberto para o adro. 

Fig. 757. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: arco de ligação 

entre a primeira capela e a do Senhor dos Passos, com vista de dois janelos que dão 

sobre o cemitério da vila, a flanquear um altar. 

Fig. 758. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: vista do andor do 

Senhor dos Passos; em fundo, o altar da capela, flanqueado por dois janelos que dão 

sobre o cemitério da vila; tecto em abóbada de aresta. 

Fig. 759. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: ara revestida a 

azulejaria a imitar um frontal têxtil, adossada a silhar de azulejos historiados. 

Fig. 760. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: porta 

emoldurada, na passagem da capela do Senhor dos Passos para a sacristia. 

Fig. 761. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: sacristia com 

lavabo embebido no pano murário e janela de capialço a dar para o cemitério da vila. 
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Fig. 762. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: corredor de 

circulação entre a sacristia, a portaria (à direita) e ao primeiro piso. 

Fig. 763. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: sala da portaria 

com porta para o adro. 

Fig. 764. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: patamar no topo 

das escadas para a Sala do Consistório. 

Fig. 765. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: Sala do 

Consistório com pequeno altar com maquineta, ladeado por dois armários embutidos no 

pano murário. 

Fig. 766. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: Sala do 

Consistório, com pequeno altar com maquineta e portada de armário embutido na pano 

murário; janela sobre o adro. 

Fig. 767. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: Sala do 

Consistório com janela para a alameda lateral; cobertura de vigamento em telha vã. 

 

Loulé 

Fig. 768. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: fachadas principais do complexo 

franciscano. 

Fig. 769. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: fachadas laterais (da direita) do 

complexo, com vista da cúpula da igreja. 

Fig. 770. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: muro do jardim com portão, e 

fachada exterior da sacristia, com porta de acesso pelo exterior (alçados esquerdos). 

Fig. 771. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: vista do campanário de vela, 

aposto sobre o alçado da sacristia com a porta para o jardim murado. 

Fig. 772. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: vista do complexo franciscano, 

com cabeceira da igreja, cúpula, campanário de vela sobre a sacristia e jardim murado. 

Fig. 773. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: nave com ilhargas lhanas, 

rematadas superiormente por cornija de assento de abóbada de berço; transepto com 

cruzeiro coberto por cúpula em meia esfera; capela-mor com cobertura em abóbada de 

berço. 
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Fig. 774. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: pormenor do camarim do altar-

mor de andares, com pintura policroma e douramento. 

Fig. 775. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: nicho do retábulo, do lado 

esquerdo do altar-mor, com imagem de São Francisco. 

Fig. 776. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: nicho do retábulo do altar-mor 

com imagem de Santo António com o Menino. 

Fig. 777. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: cúpula de arestas em meia esfera 

com lunetas no cruzeiro do transepto. 

Fig. 778. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Loulé: nave e coro-alto 

com alçado rasgado por janelões e óculo polilobolado de iluminação, e corta-vento do 

portal no sub-coro. 

Fig. 779. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: vista de pormenor do guarda-

corpo do coro-alto, e porta de ligação à sala de Reuniões (edifício adossado à ilharga 

direita da igreja). 

Fig. 780. Ordem Terceira de São Francisco de Loulé: sacristia com painel de azulejos 

com tema hagiográfico. 

 

Serpa 

Fig. 781. Convento de Santo António de Serpa: via que desce para o adro do convento a 

partir do cruzeiro. 

Fig. 782. Convento de Santo António de Serpa: adro e fachadas principais do convento, 

com corpos da Ordem Terceira, à direita. 

Fig. 783. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: vista do muro 

confinante da cerca, edifício das instalações dos Terceiros adossado à sua capela que 

encosta à igreja dos frades; campanário de vela dos frades. 

Fig. 784. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: galeria do claustro 

do convento, com porta de acesso à igreja dos frades e à capela dos Terceiros, à 

esquerda; em frente, acesso à portaria. 

Fig. 785. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: nave e capela-mor 

da igreja dos frades; à esquerda, porta de acesso lateral (do claustro); à direita, capela de 
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Santo António com porta de acesso à capela dos Terceiros; na sua sequência, arco raso 

de altar, (antiga ligação, entaipada, à capela dos Terceiros). 

Fig 786. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: capela-mor da igreja 

dos frades com porta aberta na ilharga da Epístola para a capela dos Terceiros e trecho 

do arco entaipado (antiga ligação com a sua capela). 

Fig. 787. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa. Vista tomada da 

nave da igreja dos frades: capela de Santo António aberta na ilharga da Epístola, com 

porta para a capela dos Terceiros, à esquerda. 

Fig. 788. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: capela de Santo 

António da igreja dos frades, aberta na sua ilharga direita, com porta para a capela dos 

Terceiros. 

Fig. 789. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: cabeceira 

com janelão de iluminação aberto sobre o jardim dos Terceiros. 

Fig. 790. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: nave com 

os alçados revestidos a azulejaria historiada; à direita, porta de acesso à capela-mor da 

igreja dos frades. 

Fig. 791. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: alçado do 

Evangelho com arco entaipado (antiga ligação entre os dois templos). 

Fig. 792. Capela da Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa: alçados 

revestidos a azulejaria historiada e pintura mural na abóbada; à direita, acesso para a 

capela de Santo António aberta na igreja dos frades; à esquerda, porta de acesso às 

outras instalações dos Terceiros. 

Fig. 793. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Serpa. Vista tomada a 

partir de fresta da porta da capela: .espaço e escadas de articulação entre os cómodos 

dos Terceiros. 

 

Lisboa (Convento de Jesus) 

Fig. 794. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus de Terceiros Regulares: à 

esquerda, em fundo, edifício de Terceiros Seculares, com porta de acesso às suas 
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instalações, adossado à ilharga esquerda da igreja conventual (dos Regulares); à 

esquerda, edifício do hospital; à direita, ala conventual. 

Fig. 795. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: corredor de acesso à capela 

dos Terceiros Seculares; à esquerda, edifício do hospital. 

Fig. 796. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: lance de escada e porta de 

acesso ao corredor que leva à capela dos Terceiros Seculares. 

Fig. 797. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: placa indicadora da entrada 

para a capela, aposta no umbral do portão. 

Fig. 798. Capela da Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: nave com tecto em 

abóbada de berço, com estuques ornamentais; no alçado exterior do arco de triunfo, à 

esquerda, porta de acesso ao corredor para a sacristia. 

Fig. 799. Capela da Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: nave com capelas 

laterais rasgadas profundamente nos panos murários e coro-alto com balaustrada; em 

último plano, à direita, porta de acesso ao corredor para o exterior; à esquerda, porta da 

antiga ligação com a igreja dos Terceiros Regulares. 

Fig. 800. Capela da Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: pormenor dos 

estuques ornamentais do forro da abóbada de berço da nave, com tirantes. 

Fig. 801. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: corredor a céu aberto, de 

circulação entre os vários espaços dos Terceiros Seculares, com porta de acesso ao 

corredor de ligação entre a sacristia e a capela. 

Fig. 802. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: vista parcelar da sacristia e do 

lavabo pétreo embutido no pano murário. 

Fig. 803. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: corredor de ligação da 

sacristia à nave da capela, correndo paralelo à capela-mor. 

Fig. 804. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: vista da capela-mor, à 

esquerda, tomada do corredor que liga a sacristia à nave da capela (junto à capela-mor). 

Fig. 805. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: fachada posterior da capela 

com óculo de iluminação da capela-mor; em último plano, instalações conventuais; à 

esquerda, instalações dos Terceiros Seculares. 
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Fig. 806. Ordem Terceira Secular no Convento de Jesus: porta de acesso do exterior 

para a portaria do hospital, com acesso às instalações administrativas dos Terceiros 

Seculares (sacristia e capela). 

Montemor-o-Novo
 

Fig. 807. Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: vista do edifício da igreja 

do convento com a capela
 
dos Terceiro, ao fundo e à direita.

 

Fig. 808. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: 

volumetrias dos edifícios dos Terceiros adossados à ilharga exterior (da Epístola) da 

igreja conventual (trecho em primeiro plano).
 

Fig. 809. Igreja do Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: nave e altar-mor 

da igreja dos frades, com arco de ligação à capela dos Terceiros rasgado na ilharga da 

Epístola. 
 

Fig. 810. Igreja do Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: nave da igreja 

dos frades, com coro-alto; vista do arco de ligação à capela dos Terceiros na ilharga da 

Epístola.
 

Fig. 811. Igreja do Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: arco aberto na 

ilharga da Epístola da igreja dos frades, de ligação com a capela dos Terceiros, riscada 

na sua perpendicular.
 

Fig. 812. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-

Novo: nave e capela-mor; cobertura em abóbada de cruzaria de ogivas, em tramos.
 

Fig. 813. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-

Novo: alçados da nave com silhares
 
de azulejos; em fundo, arco de ligação com a igreja 

dos frades.
 

Fig. 814. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: 

pormenor do intradorso do arco de ligação entre os dois templos franciscanos em 

abóbada de arestas.
 

Fig. 815. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: quadro 

recolocado no tecto da capela-mor.
 

Fig. 816. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: quadro 

recolocado no tecto da nave da capela.
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Fig. 817. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: 

cobertura da sacristia dos Terceiros, em abóbada de cruzaria de arestas. 

Fig. 818. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: lavabo 

pétreo da sacristia, embebido no pano murário. 

Fig. 819. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: Sala da 

Consistório / Casa dos Santos, com nichos para imagens processionais; tecto de 

madeira, em masseira, com pintura ornamental. 

Fig. 820. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: nicho 

da casa dos Santos, para imagem processional. 

Fig. 821. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: tecto 

de madeira em masseira da Casa dos Santos, com pintura ornamental, tendo ao centro 

simbologia franciscana sobrepujada a escudo de armas. 

 

Évora 

Fig. 822. Convento de São Francisco de Évora: frontispício da igreja do convento. 

Fig. 823. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: frontispício e 

fachada lateral da igreja conventual e edifícios adossados, dos Terceiros. 

Fig. 824. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: fachadas principais 

dos edifícios dos Terceiros. 

Fig. 825. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: nave e capela-mor 

da igreja do convento; no transepto, no braço do lado do Evangelho, abre-se o arco de 

acesso à capela dos Terceiros. 

Fig. 826. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora. Vista tomada do 

lado da igreja: arco de ligação entre a igreja dos frades e a capela dos Terceiros (riscada 

perpendicular à nave daquela). 

Fig. 827. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: em primeiro plano, 

trecho do arco de ligação e teia; capela dos Terceiros aberta no braço do transepto do 

lado do Evangelho, perpendicular à igreja do convento.. 

Fig. 828. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: ilharga 

do Evangelho; porta em primeiro plano, de acesso à uma capela lateral da igreja dos 
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frades; à sua direita, porta para a Capela dos Castros ou Mendanhas (desta capela passa-

se à Casa dos Santos / Consistório / capela interna). 

Fig. 829. Capela da Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: trecho 

do altar-mor; porta rasgada na ilharga da Epístola de acesso à Capela de São Joãozinho 

(da antiga Misericórdia de Évora). 

 

 

Relação de Plantas, esboços de plantas, gravuras (na Zona da Mata do 

Nordeste brasileiro)  

 

João Pessoa-Pb 

Fig. 830. Planta baixa do conjunto franciscano, com a Ordem Terceira a desenvolver-se 

à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Fr. Venâncio Willeke. Livros dos Guardiães do 

Convento de Santo António da Paraíba, apud Arquivo da Província Franciscana, Recife, 

Livro 156 (antigo XVIII, 19). 

Fig. 831. Planta baixa do piso térreo do Convento Franciscano de João Pessoa, com a 

Ordem Terceira rasgada a partir da ilharga esquerda da igreja dos frades. Fonte: Flúvio 

Feiber, Silmara Dias Feiber. Arquitectura Brasileira – Linguagem Clássica. 

 

Salvador-Ba 

Fig. 832. Plantas baixas da Ordem Terceira nos rés do chão e primeiro andares. Fonte: 

Arquivos do IPHAN de Salvador da Baía-Ba. 

Fig. 833. Planta baixa do Convento de São Francisco da Baía. Para a sua esquerda 

desenvolve-se a Ordem Terceira em adossamento com a ilharga esquerda da igreja dos 

frades. Fonte: Arquivos do IPHAN Salvador da Baía-Ba. 
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Fig. 834. Planta baixa do piso 0 do complexo franciscano do Penedo, com a Ordem 

Terceira a desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN 

de Maceió-Al. 
 

Fig. 835. Planta baixa do piso 1 do complexo franciscano do Penedo,
 
com a Ordem 

Terceira a desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN 

de Maceió-Al. 
 

Fig. 836. Planta das coberturas do complexo franciscano, com a Ordem Terceira a 

desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN de Maceió-

Al.
 

 

Olinda-Pe 

Fig. 837. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano de Olinda com a Ordem 

Terceira à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do SR/IPHAN de Recife-Pe, 

1984. 

 

Recife-Pe 

Fig. 838. Complexo franciscano do Recife: a. igreja do convento; b. Capela Dourada; c. 

sacristia; d. Casa de Oração; e. portaria (museu); f. claustro dos Terceiros; g. asilo; h. 

Claustro e convento; i. adro da igreja dos frades; j. Biblioteca e serviços 

administrativos; l. adro dos Terceiros. 

Fig. 839. Gravura do Recife de 1630, com indicação da localização do Convento de 

Santo António, com o número 1, na extremidade direita da ilha de António Vaz. Fonte: 

F. A. Pereira Costa. Anais Pernambucanos, vol. 1, 1591-1634. 

Fig. 840. Gravura do Recife de 1637, com planta da ilha de António Vaz (Bairro de 

Santo António do Recife) do Livro de Caspar Barlaeus, com a localização do convento 

franciscano ao centro, indicado com a letra c. Fonte: Revista do Instituto Arqueológico 

Histórico e Geográfico Pernambucano do Recife, vol. XLVI de 1961-1967). 

 

 

Penedo-Al
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Fig. 841. Planta baixa do piso térreo do Convento de Santo António de Cairu, com o 

espaço da capela inacabada da Ordem Terceira indicada pelo número 13; com o número 

10, a capela de Santa Rosa de Viterbo (primitivo espaço de oração dos Terceiros). 

Fonte: Arquivos do IPHAN de São Salvador da Baía.

 

São Francisco do Conde-Ba

 

Fig. 842. Planta baixa do Convento de São Francisco / Santo António de São Francisco 

do Conde, com a Ordem Terceira desenvolvida a partir do meio da nave da igreja do 

convento, do seu lado da Epístola. Fonte: Arquivos do IPHAN de Salvador da Baía. 

 

Fig. 843. Planta baixa do Convento de São Francisco / Santo António de São Francisco 

do Conde com o adro; a Ordem Terceira indicada com o número 6

 

–

 

desenvolve-se a 

partir do meio da nave da igreja do convento, do seu lado da Epístola. Fonte: Arquivos 

do IPHAN de Salvador da Baía.

 

 

Igaraçu
 

Fig. 844. Planta baixa do complexo conventual franciscano de Igaraçu, com a marcação 

dos edifícios demolidos
 
da Ordem Terceira que se desenvolvia à esquerda

 
da igreja dos 

frades, na perpendicular, a partir de meio da nave (ilharga do Evangelho). Fonte: 

Arquivos da FUNDARPE (Recife).
 

 

São Cristóvão-Se 

Fig. 845. Alçados anterior e posterior do complexo franciscano de São Cristóvão; 

adossada à ilharga exterior (do Evangelho) desenvolvem-se, em adossamento, os 

edifícios dos Terceiros. Fonte: 8ª Superintendência do IPHAN de Aracaju-Se. 

Fig. 846. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano, com a Ordem Terceira 

adossada à ilharga exterior do Evangelho. Fonte: 8ª Superintendência do IPHAN de 

Aracaju-Se. 

Fig. 847. Planta baixa do segundo pavimento do complexo franciscano de São 

Cristóvão; Ordem Terceira a desenvolver-se adossada à esquerda da igreja; a Sala do 

Consistório localiza-se sobre a sacristia daquela. Fonte: 8.ª Superintendência do IPHAN 

de Aracaju-Se. 

Cairu-Ba
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Marechal Deodoro-Al 

Fig. 848. Plantas baixas da Ordem Terceira no Convento Franciscano de Marechal 

Deodoro (pavimentos superior e térreo). Fonte: Arquivos da 17ª SR/IPHAN - Al.  

Fig. 849. Planta baixa da igreja e do convento franciscano de Marechal Deodoro, na sua 

feição antiga. Fonte: Arquivos da 17.ª SR/IPHAN-Al 

 

Paraguaçu-Ba 

Fig. 850. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano de Paraguaçu: escadório 

com cruzeiro e adro, igreja conventual, claustro e alas conventuais. Fonte: Arquivos do 

IPHAN de Salvador-Ba 

 

 

Relação de Esboços de plantas de Ordens Terceiras em Portugal 

 

Fig. 851. Complexo franciscano regular e secular no Convento de Jesus de Lisboa: 

a. igreja do convento; b. capela dos Terceiros seculares; c. sacristia dos Terceiros 

seculares; d. sala de reuniões dos Terceiros seculares; e. acesso à capela dos Terceiros 

seculares; f. hospital. 

Fig. 852. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Guimarães: a. igreja do 

convento; b. capela dos Terceiros; c. claustro dos Terceiros; d. portaria dos Terceiros; e. 

convento; f. portaria do convento. 

Fig. 853. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Angra do Heroísmo: a. 

igreja do convento; b. capela dos Terceiros ; c. convento, d. galilé da igreja; e. portaria 

dos Terceiros; f. sacristias dos Terceiros. 

Fig. 854. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do Porto: a. igreja do 

convento; b. igreja dos Terceiros; c. portaria dos Terceiros; d. Sacristias dos Terceiros; 

e. adro; f. convento. 
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Fig. 855. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Coimbra: a. igreja do 

convento; b. capela dos Terceiros; c. sacristia dos Terceiros; d. galilé da igreja; e. 

quintal dos Terceiros. 

Fig. 856. Antigo Convento de São Francisco do Funchal (demolido): pormenor da 

planta da cidade do Funchal desenhada pelo brigadeiro Reinaldo Oudinot (1804) do 

acervo do Instituto Geográfico e Cadastral (Pedro Dias. Arte de Portugal no Mundo : 

Madeira, [s. l.], Público, 2008). 

Fig. 857. Complexo franciscano do Convento de São Francisco de Tavira: a. igreja 

do convento; b. Casa dos Santos (Ordem Terceira); c. portaria dos Terceiros; d. capela 

dos Terceiros; e. cemitério dos Terceiros; f. jardim público 

Fig. 858. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Aveiro: a. igreja do 

convento; b. capela dos Terceiros; c. portaria dos Terceiros; d. Casa dos Santos / 

sacristia (Terceiros); e. portaria do convento; f. claustro do convento; g. quintal dos 

Terceiros. 

Fig. 859. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Faro: a. igreja do 

convento; b. capela dos Terceiros; c. sacristia dos Terceiros; d. claustro dos Terceiros; 

e. portaria e instalações dos Terceiros; f. cemitério dos Terceiros; g. capela do 

cemitério; h. Jardim; i. Convento. 

Fig. 860. Ordem Terceira no Convento de Santo António de Charnais: a. igreja do 

convento; b. primeira capela dos Terceiros ; c. capela do Senhor dos Passos (Terceiros); 

d. sacristia dos Terceiros; e. portaria dos Terceiros; f. jazigo / capela dos Terceiros; g. 

galilé da igreja; h. Convento. 

Fig. 861. Igreja de São Sebastião / de São Francisco de Loulé (Terceiros): a. igreja; 

b. sacristia; c. espaços dos Terceiros; d. pátio; e. jardim. 

Fig. 862. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Serpa: a. igreja do 

convento; b. capela; c. capela de Santo António; d. espaço dos Terceiros; e. galilé da 

igreja; f. convento; g. quintal dos Terceiros. 

Fig. 863. Igreja do Convento de São Francisco de Beja: a. igreja; b. galilé; c. capela 

(Terceiros?); d. convento. 
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Fig. 864. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Évora: a. igreja do 

convento; b. capela dos Terceiros; c. Capela dos Castro/Mendanhas; d. Casa dos 

Santos/Consistório/capela interior; e. Capela de São Joãozinho (Misericórdia). 

Fig. 865. Ordem Terceira no Convento de São Francisco de Montemor-o-Novo: a. 

igreja do convento; b. capela dos Terceiros; c. sacristia dos Terceiros; d. instalações dos 

Terceiros. 

 

Relação de

 

Mapas

 

 

Fig. 866. Sub-regiões do Nordeste do Brasil: 1. Meio-Norte; 2. Sertão; 3. Agreste; 4. 

Zona da Mata. Fonte: [Em linha]. [Consult. em 29-03-2009]. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_(Nordeste). 

Fig. 867. Mapa da distribuição dos conventos da Custódia e Província de Santo António 

do Brasil. Fonte: Provincialato Franciscano. Província Franciscana de Santo António do 

Brasil, vol. I, p. 75. 

Fig. 868. Recôncavo da Baía. Fonte: Roteiro da Vereação do Turismo do Município de 

Salvador-Ba. 

Fig. 869. Mapa do Recôncavo Baiano (com o Arquipélago de Tinharé): 1. Convento de 

São Francisco do Conde; 2. Convento de Cairu; 3. Convento do Paraguaçu. Mapa do 

BR-T1003 : Cairu Strategic Development (projecto ATN/PT–8653-BR do Plano de 

Desenvolvimento Estratégico 2030). 
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João Pessoa-Pb 
 
 

                            
 

Fig.1. Igreja e Convento de São Francisco de 

João Pessoa: Largo de São Francisco com 
cruzeiro, adro e frontispício da igreja. 

Fig. 2. Igreja e Convento de São Francisco de 

João Pessoa. Vista a partir do Largo de São 
Francisco: adro com muros de limite, 

frontispício da igreja, corpo da capela da 

Ordem Terceira à esquerda, ala conventual à 
direita 

Fig. 3. Igreja e Convento de São 

Francisco de João Pessoa: 
pormenor do muro do adro com 

quadro azulejar de passo 

processional. 

 

 

                                           
 

Fig. 4. Igreja e Convento de São Francisco 

de João Pessoa: pormenor do muro do adro 
com leão de Fó (guardião). 

Fig. 5. Igreja e Convento de São Francisco 

de João Pessoa: galilé com duas portas de 
acesso ao interior da igreja à direita, 

seguida da de acesso à portaria conventual. 

Fig. 6. Igreja e Convento de São Francisco 

de João Pessoa: arcaria da galilé, com 
portadas em madeira, de balaústres e 

frontão recortado em treliça.. 

 
 

                                                  
 

Fig. 7. Igreja e Convento de São 

Francisco de João Pessoa: trecho da 
nave com tribunas no registo superior, 

arco de triunfo com altares adossados ao 

alçado exterior, capela-mor. 

Fig. 8. Igreja e Convento de São Francisco 

de João Pessoa: trechos da cabeceira e do 
tecto em falsa abóbada em arco pleno, de 

caixotões com painéis de pintura 

figurativa 

Fig. 9 Igreja do Convento franciscano de João 

Pessoa: trecho da nave com silhares 
azulejares; coro-alto com guarda-corpo alto, 

com painéis em treliça, assente em duas 

pilastras; sub-coro com portais de acesso à 
igreja. 
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João Pessoa-Pb (cont.) 
 

 

                                       
 

Fig. 10. Igreja do Convento de 

São Francisco de João Pessoa: 
tecto da nave e coro-alto em 

falsa abóbada com pintura de 

quadratura; à direita: trecho do 

arco de acesso à capela da 

Ordem Terceira; à esquerda: 

púlpito. 

Fig. 11. Igreja do Convento de 

São Francisco de João Pessoa: 
vistas parcelares da nave da 

igreja e da Capela da Ordem 

Terceira, à direita, e do arco de 

ligação entre ambas.  

Fig. 12. Capela Dourada da 

Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de João Pessoa. 

Vista tomada a partir do arco de 

separação dos dois templos: 

ilharga esquerda, altar-mor de 

camarim, tecto em falsa abóbada 

de arco abatido. 

Fig. 13. Capela Dourada da 

Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco de João 

Pessoa: nave, arco de ligação 

à igreja dos frades e trecho da 

ilharga da Epístola com 

púlpito. 

 

 

                                                                     
 

Fig. 14. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de São 
Francisco de João Pessoa: tecto em 

falsa abóbada em arco abatido, com 

caixotões. 

Fig. 15. Igreja do Convento de São Francisco de 

João Pessoa: trecho da ilharga do Evangelho, com 
vão de acesso ao claustro conventual 

Fig. 16. Convento de São Francisco de João 

Pessoa: trecho do claustro conventual, com 
galerias, arcarias e quadra. 

 

 

                        
 

Fig. 17. Convento de São Francisco de 
João Pessoa: trecho do claustro 

conventual, ilharga esquerda da igreja dos 

frades, trecho do frontão do frontispício e 
da torre sineira. 

Fig. 18. Convento de São Francisco de 
João Pessoa: pormenor do arranque da 

escadaria de acesso às galerias do piso 

superior, tomado de corredor térreo. 

Fig. 19. Igreja e Convento de São Francisco 
de João Pessoa: vista parcelar da cerca e de 

fachada lateral de ala do convento. 
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João Pessoa-Pb (cont.) 
 
 

            
 

Fig. 20 Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de João Pessoa: vista tomada a 

partir do adro com ilharga esquerda do muro 

do adro conventual e ilharga exterior (do 

Evangelho) da Casa da Oração 

Fig. 21. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de João Pessoa: pátio a 

céu aberto e ilharga exterior (do 

Evangelho) da Casa de Oração e corredor 

lateral. 

Fig. 22. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de João Pessoa: na Casa de 

Oração, vista tomada da porta de acesso à 

sacristia, com ilharga do Evangelho, capela-

mor e tecto com pintura de quadratura; 

portas para o pátio a céu aberto.  

 
 

                                     
 

Fig. 23. Casa de Oração da Ordem 

Terceira no Convento São Francisco de 
João Pessoa. Vista tomada a partir  da porta 

de ligação à sacristia: ilharga da Epístola, 

altar-mor de camarim; tecto em falsa 
abóbada de berço, com pintura de 

quadratura; janelas de sacada abertas para a 

cerca conventual.  

Fig. 24. Casa de Oração da Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco de 
João Pessoa: trecho da capela-mor com teia 

de separação da nave, tecto em falsa 

abóbada de berço, com pintura de 
quadratura; altar lateral do lado da Epístola. 

Fig. 25. Casa de Oração da Ordem Terceira 

no Convento São Francisco de João 
Pessoa: grande parcela da nave; à direita, 

portas de acesso ao pátio; janelas de sacada 

rasgadas sobre a cerca, à esquerda; em 
fundo, arco de acesso à sacristia; tecto em 

falsa abóbada de berço, com pintura de 

quadratura. 
 

 

                                                                   
 

Fig. 26. Casa de Oração da Ordem 

Terceira no Convento de São 

Francisco de João Pessoa: tecto em 
falsa abóbada de berço, com pintura 

de quadratura. 

Fig. 27. Casa de Oração da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de João Pessoa: altar-

mor da e trecho da pintura de quadratura do tecto 
em falsa abóbada de corte em berço.. 

Fig. 28. Casa de Oração da. Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco de 

João Pessoa: altar da ilharga da Epístola 
flanqueado por janelas de sacada, a darem 

para a cerca conventual. 
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João Pessoa-Pb (cont.) 
 
 

                                      
 

Fig. 29. Casa de Oração da 
Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de João 

Pessoa: vista com acesso ao 
carneiro aberto a meio da 

nave, com resguardo de 
madeira, em treliça. 
 

Fig. 30. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco 

de João Pessoa: sacristia; 

arco de ligação entre esta e a 
Casa da Oração. 

Fig. 31. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de João Pessoa: altar sobre 

arcaz na sacristia da Casa de Oração. 

Fig. 32. Casa de Oração 
da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco 

de João Pessoa: lavabo da 
sacristia embebido no muro 

da cerca. 

 
 

                                          
 

Fig. 33. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de João Pessoa: ilharga 

exterior da sacristia na continuação do 
flanco da Epístola da Casa de Oração; 

vãos das janelas de sacada com guardas 

de balaustrada em madeira; cerca 
conventual. 

Fig. 34. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de João Pessoa: vista, das 

ilhargas exteriores, de trecho da sacristia e 
da Casa de Oração (da Epístola), e da série 

de vãos de sacada com guardas de 

balaustrada em madeira. 

Fig. 35. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de João Pessoa. Vista tomada da 

cerca conventual: ilhargas posteriores da 
sacristia e da Capela da Ordem Terceira, com 

alçado da escadaria para o piso superior e topo 

da torre sineira 
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Salvador-Ba 
 
 

                                
 

Fig. 36. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco da Baía: muro separador do adro, 

frontispício da capela, fachada do edifício dos 

Terceiros, ilharga esquerda da igreja e torre sineira 
conventuais.  

Fig. 37. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco da Baía: portão de acesso ao adro e 

trecho da ilharga esquerda da igreja e da torre 

sineira conventuais. 

Fig. 38. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco da 

Baía: ilharga exterior de edifício 

dos Terceiros e trecho do muro de 
resguardo do seu adro. 

 

 

                                            
 

Fig. 39. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco da Baía: muro com 
portões de acesso ao adro e fachada de 

edifício dos Terceiros. 

Fig. 40. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía: adro, frontispício 
da capela flanqueada por fachadas de 

edificações dos Terceiros; à direita, porta 

de acesso às suas instalações. 

Fig. 41. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco da Baía. Vista tomada a partir 
do coro-alto: nave, com altares retabulares 

adossados às ilhargas, arco de triunfo e capela-

mor; tecto de saias encurvadas, com caixotões com 
pintura. 

 

 

                                                     
 

Fig. 42. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco da Baía. Vista 

tomada a partir de tribuna (ilharga direita): 

trechos da nave, da capela-mor e do arco de 
triunfo de separação entre ambas. 

Fig. 43. Capela da Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco da Baía. Vista tomada a partir 

da nave: altar-mor de cibório na capela-mor, 

trecho do arco de triunfo.. 

Fig. 44. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco da Baía: 

pormenor das falsas abóbadas de 

lunetas da capela-mor e trecho superior 
do retábulo do altar-mor. 
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Salvador-Ba (cont.) 
 
 

                                             
 
Fig. 45. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: coro-

alto, com órgão de tubos; sub-coro com 

empena rasgada por três portais coberto por 

arco em asa de cesto assente em pilastras 

embebidas nas ilhargas. 
. 

Fig. 46. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco da Baía: pormenor do tecto 

único em plano de saia encurvada, da nave e 

coro-alto; tardoz do órgão. 

Fig. 47. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: 

tecto da nave e do coro-alto em tecto 

plano com saia encurvada, com 

caixotões apainelados policromos; 

pormenor superior da talha do arco de 
triunfo. 

 

 

                  
 

Fig. 48. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de São Francisco da 
Baía: ilharga do Evangelho com 

corredor lateral de acesso aos 

altares retabulares (adossados ao 
muro); em fundo, porta de acesso ás 

instalações dos Terceiros.  

Fig. 49. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco da Baía: ilharga da Epístola 
animada pelos altares retabulares adossados ao 

muro, teia em madeira e trecho do coro-alto. 

Fig. 50. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: tribuna 
rasgada no registo superior da ilharga do 

Evangelho, tomada a partir da tribuna oposta; 

trecho da capela-mor e do seu altar. 

 
 

                                                        
 
Fig. 51. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía. Vista tomada a 

partir do adro: parcela das duas fachadas 
dos Terceiros; à esquerda, porta de acesso 

principal, à direita, porta e janelas da 

Casa dos Santos. 

Fig. 52. Casa dos Santos da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: lateralmente, série 

de altares das imagens processionais; em fundo, altar-
mor; tecto plano com medalhão centralizado com pintura 

perspética 

Fig. 53. Casa dos Santos da 

Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía: 
pormenor do medalhão do forro 

do tecto, com pintura perspética.  
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Fig. 54. Casa dos Santos na Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco da Baía: vista parcelar da ilharga esquerda com os 
altares para santos processionais separados da nave por teia em 

ferraria; porta de ligação ao corredor de circulação entre 

instalações. 

Fig. 55. Casa dos Santos da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco da Baía: ilharga direita com altares de 
nichos com santos processionais separados da nave por teia 

de ferraria. 

 

 

                          
  

Fig. 56. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco da Baía: janelas de sacada para a cerca; 

lavabo à esquerda; ao fundo, altar flanqueado por 

armários de sacristia; à direita, porta de acesso à capela, 
arcaz com altar sobreposto; no tecto, medalhão com 

pintura perspética. 
. 

Fig. 57. Sacristia da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco da Baía: 

medalhão com pintura perspética, 

representativa da elevação de São 
Francisco aos céus, em tecto plano. 

Fig. 58. Sacristia da Ordem 
Terceira no Convento de São 

Francisco da Baía: lavabo em 

pedra, de embutidos, embebido 
no muro; trecho do silhar 

azulejar historiado. 

 

 

                              
 
Fig. 59. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía: vista de corredor 

aberto paralelo à capela; à direita, arco 
sobre o patamar de arranque de escadaria, 

para o segundo piso. 

Fig. 60. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: 

vista de lance de escada de acesso às 
salas administrativas, do segundo 

piso; alçados ornamentados com 

painéis azulejares historiados. 

Fig. 61. Sala do Consistório do Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: janelas 

conversadeiras, altar retabular ao fundo, porta de 
acesso a outras instalações administrativas; tecto 

plano de caixotões. 
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Fig. 62. Sala do Consistório da 

Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía: tecto plano 
em caixotões apainelados, com 

pinturas figurativas. 

Fig. 63. Sala do Consistório da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: parede 

revestida a silhares de azulejos historiados, tecto de 
caixotões com pinturas figurativas; ao fundo, porta 

para o vestíbulo flanqueada por armários. 

Fig. 64. Sala do Consistório da Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor de caixotão do tecto, com 
pintura figurativa do imaginário franciscano 

e ornamentação em talha de madeira 

dourada.  
 

 

                           
 

Fig. 65. Sala do Consistório da Ordem 
Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor dos silhares azulejares 
historiados. 

Fig. 66. Sala do Consistório da Ordem 
Terceira no Convento de São Francisco da 

Baía: pormenor dos silhares azulejares 
historiados.  

Fig. 67. Sala do Consistório da Ordem 
Terceira no Convento de São Francisco 

da Baía: pormenor dos silhares azulejares 
com paisagens.  

 

 

                                   
 

Fig. 68. Sala do Consistório da Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco da 
Baía: ilharga com janelas conversadeiras 

para a cerca e revestimento azulejar 

historiado.  

Fig. 69. Antessala do Consistório da Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco da 
Baía: vista parcelar com vão de porta de  

circulação entre ambos os espaços. 

Fig. 70. Sala do Consistório da Ordem 

Terceira no Convento de São Francisco da 
Baía: altar retabular. 
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Fig. 71. Claustro da Ordem 

Terceira no Convento de São 

Francisco da Baía: trecho com 

corredor de circulação e arcadas 

abertas no muro exterior do 

claustro. 

Fig. 72. Claustro do Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: trecho com 

galeria e quadra divididas por murete, onde 

assenta a colunata arquitravada. 

Fig. 73. Quadra do Claustro da Ordem Terceira 

no Convento de São Francisco da Baía: muretes 

de assento da colunata interior das galerias, capela 

de São Roque ao fundo; à direita, trecho da ilharga 

(do Evangelho) da igreja dos frades e da torre 

sineira. 
 

 

        
 

Fig. 74. Claustro da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: trecho 

com colunata arquitravada, murete com 

revestimento azulejar, silhar historiado no 

muro exterior da galeria. 

Fig. 75. Claustro da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: 

tomada parcelar da colunata arquitravada, 

com platibanda e frontão com estuque 

ornamental; tardoz da igreja e topo da torre 
sineira dos frades. 

Fig. 76. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco da Baía: fachada traseira de 

edifício com acesso ao seu quintal.  

 

 

        
 
Fig. 77. Ordem Terceira 

no Convento de São 

Francisco da Baía: 
corredor de circulação 

entre as instalações dos 

Terceiros e o quintal; porta 
de acesso ao ossário, à 

esquerda. 

Fig. 78. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da 

Baía: lance de escada de acesso 
ao ossário aberto em cave. 

Fig. 79. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco da Baía: 

vista do interior do ossário, com 
pequeno altar ao fundo 

Fig. 80. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco 

da Baía: adro com muro de 
separação da rua com dois 

portões; à esquerda, muro da 

capela; ao fundo, a torre da 
igreja dos frades. 

 



96 

 

Salvador-Ba (cont.) 
 
 

                                                  
 

Fig. 81. Igreja do Convento de São 
Francisco da Baía: adro com cruzeiro e 

frontispício da igreja. 

Fig. 82. Igreja e Convento de São Francisco da 
Baía: vista do frontispício da igreja, tomada do 

cruzeiro. 

Fig. 83. Igreja e Convento de São 
Francisco da Baía: vista parcelar do 

muro da torre da igreja, à esquerda, 

e fachadas da portaria e da ala 

conventual, à direita.. 

 
 

                          
 

Fig. 84. Igreja do Convento de São Francisco da 
Baía: galilé com tecto de caixotões apainelados 

com pinturas figurativas; nave e altar-mor; à 

direita, corredor de acesso à portaria conventual. 

Fig. 85. Igreja do Convento de São Francisco 
da Baía: nave lateral direita, com teia 

separadora da galilé; tecto em abóbada de 

cruzarias; à esquerda, vista parcelar da nave 
central. 

Fig. 86. Igreja do Convento de São 
Francisco da Baía: nave lateral 

direita, com teia de separação da 

galilé; à direita, porta de acesso à 
portaria. 

 

 

                         
 
Fig. 87. Igreja e Convento de São 

Francisco da Baía: altar da portaria 

conventual adossado a muro com 
silhar azulejar. 

Fig. 88. Claustro do Convento de São Francisco da Baía: 

ilharga de dois registos, trecho da quadra; galeria de arcaria 

no piso térreo e colunata arquitravada no superior; vista de 
trecho superior da ilharga direita da igreja.  

Fig. 89. Claustro do Convento de São 

Francisco da Baía: trecho de galeria com 

silhar de azulejos nos muros exteriores; à 
esquerda, porta de acesso a salas 

conventuais.  
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Fig. 90. Convento de São Francisco da 

Baía: sala e lance de escada para o piso 

superior do claustro; porta de acesso à 
igreja; muro com silhares azulejares 

historiados. 

Fig. 91. Convento de São Francisco da 

Baía: corredor de acesso à sacristia, ao 

refeitório e à antiga ligação da Ordem 
Terceira, ao claustro dos frades.  

Fig. 92. Sacristia do Convento de São 

Francisco da Baía: sacristia com arcazes de 

espaldar em talha a flanquear altar retabular 
central; tecto plano de caixotões 

apainelados. 

 
 

                                        
 

Fig. 93. Sacristia do Convento de São Francisco da 

Baía: lavabo embebido na ilharga para a cerca, 

flanqueado por janelas de peito; ao fundo, armário de 

sacristia; tecto plano de caixotões apainelado com 

pinturas figurativas. 

Fig. 94. Sacristia do Convento de São 

Francisco da Baía: lavabo embebido em 

muro revestido a azulejos decorativos. 

Fig.95. Convento de São Francisco 

da Baía: corredor de ala conventual 

no piso térreo. 

 

 

        
 
Fig. 96. Convento de São Francisco da 

Baía: ilharga da ala conventual da banda da 

cerca.. 

Fig. 97. Convento de São Francisco da Baía: 

jardim com Memorial aos antigos frades 

defuntos.  

Fig. 98. Convento de São Francisco da 

Baía: painel de anúncio das obras de 

conservação e restauro em curso. 
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Fig. 99. Igreja e Convento de Santa Maria dos 
tomada a partir do largo de 

São Francisco: frontispício da igreja; à esquerda, a 

Ordem Terceira; à direita, a fachada da portaria 

conventual.  

Fig. 100. Ordem Terceira no Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos do Penedo: muro de 

separação viária e de resguardo do edificado da 

Ordem; à direita, excerto do alçado esquerdo da 

igreja dos frades. 

Fig. 101. Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista tomada a 

partir da entrada do complexo: 

galeria de acesso à sacristia; 

porta da Capela. 

 
 

                                                         
  

Fig. 102. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora dos Anjos do Penedo. Vista 

tomada da porta de acesso ao complexo dos 

Terceiros: corredor de acesso à galeria que 
leva à sacristia.. 

Fig. 103. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada do arco de separação 

da igreja dos frades: nave, alçado do arco de 
triunfo e capela-mor; tecto em falsa abóbada 

em berço, com pintura de quadratura .  

Fig. 104. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: capela-mor com altar de camarim; 

trechos das tribunas laterais com sanefas em 
madeira; tecto em falsa abóbada de berço 

com pintura ilusionista arquitectural e 

medalhão central; alçado exterior do arco de 
triunfo recoberto a talha. 

 

 

                                            
 
Fig. 105. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Nossa 

Senhora dos Anjos do Penedo: 
ilharga esquerda da capela-mor, 

porta de acesso à galeria que leva à 

sacristia, tribunas com guarda-
corpo. 

Fig. 106. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: tecto da capela-

mor em falsa abóbada de berço, com pintura 
perspéctica de falsa arquitectura e medalhão central 

com as insígnias franciscanas; vista parcelar das 

tribunas abertas para os corredores laterais, com 
sanefas em madeira. 

Fig. 107. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: ilharga direita da capela-mor 
com porta para galeria de acesso à 

sacristia; tribunas superiores com 

anteparo, abertas nos flancos, dando para 
corredor lateral. 
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Fig. 108. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: nave com tribunas rasgadas no 
registo superior que dão para os corredores 

de circulação laterais; capela-mor; tectos em 

falsa abóbada de berço, com pintura de 
quadratura. 

Fig. 109. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: trecho do alçado exterior do arco 
de triunfo (ilharga direita), porta de acesso à 

galeria que leva á sacristia; no registo 

superior, tribuna aberta no corredor lateral e 
púlpito. 

Fig. 110. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: vista parcelar, do alçado esquerdo 
do arco de triunfo, da capela-mor e de porta 

de acesso a galeria que leva à sacristia; 

tribuna superior de corredor lateral. 

 

 

               
 

Fig. 111. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada do arco de separação 
dos dois templos: ilharga esquerda da nave, 

com tribunas rasgadas no registo superior a 

darem sobre corredor lateral; arco de triunfo 
e capela-mor; tecto em falsa abóbada em 

berço, com pintura de quadratura.  

Fig. 112. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo. Vista tomada do arco de separação 
dos dois templos: ilharga direita da nave 

com tribunas rasgadas no registo superior 

que dão para corredor lateral; trecho do 
tecto com pintura de quadratura; arco de 

triunfo com nichos e capela-mor. 

Fig. 113. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: pormenor do arco de separação 
entre a nave da igreja dos frades e a capela 

da Ordem Terceira, tomado na nave da 

igreja; trechos da pintura de quadratura dos 
respectivos tectos. 

 
 

                                                       
 
Fig. 114. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos do Penedo: 

pormenor do tecto com pintura de 

quadratura com quadro recolocado, 
ao centro. 

Fig. 115. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 
Penedo: nave, com tribunas laterais, alçado 

interior do arco de separação entre os dois 

templos; púlpito aposto na ilharga da Epístola da 
igreja dos frades. 

Fig. 116. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 
Penedo: trecho da nave da capela com teia 

divisória da área da igreja conventual; púlpito 

aberto no flanco da Epístola da igreja dos 
frades. 
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Fig. 117. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: altar devocional retabular adossado 

ao muro; pormenor da intercepção dos 
alçados do arco de triunfo com o da ilharga 

esquerda da nave. 

Fig. 118. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: altar devocional retabular adossado 

ao muro; pormenor da intercepção dos 
alçados do arco de triunfo com o da ilharga 

direita da nave. 

Fig. 119. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: trecho da nave com porta para a 

galeria de acesso à sacristia. 

 
 

                              
 
Fig. 120. Sacristia da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: arcaz encostado ao alçado da 
cabeceira da capela, e porta de acesso à 

galeria 

Fig. 121. Sacristia da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: lavabo pétreo embebido na parede 
fronteira ao arcaz.  

Fig. 122. Sacristia da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: janela para a cerca. 

 
 

                                                         
 

Fig. 123. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de 

Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: janelas de peito que 
dão sobre a cerca; à direita, porta de acesso a corredor. 

Fig. 124. Sacristia da Ordem 

Terceira no Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos do Penedo: 

sacristia com vista de urna 

funerária. 

Fig. 125. Ordem Terceira no Convento 

de Nossa Senhora dos Anjos do 
Penedo: escada de acesso aos 

corredores superiores que correm 

lateralmente ao longo da capela. 
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Fig. 126. Ordem Terceira no Convento de Nossa 
Senhora dos Anjos do Penedo: corredor do 

segundo andar que percorre a ilharga esquerda da 

capela com janelas de sacada das tribunas; janelas 
de peito que dão sobre o jardim e a cerca. 

Fig. 127. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

corredor no segundo andar, aberto ao 

longo da ilharga esquerda da capela, com 
tribunas com janelas de sacada. 

Fig. 128. Ordem Terceira no Convento 
de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: arco de separação entre a 

capela dos Terceiros e a igreja dos 
frades; trecho da nave desta com altar 

com nicho, aberto no alçado (da 

Epístola) do arco de triunfo; porta, 
janela de sacada e óculo, abertos no 

mesmo eixo a darem para o claustro. 

 
 

                                    
 
Fig. 129. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista parcelar da cerca com 

vista do alçado do miradouro conventual no 
registo sobre o corredor, estabelecendo ângulo 

recto com a ilharga exterior esquerda da nave e 

da capela, e da sacristia da Ordem Terceira; em 
fundo, topo da torre sineira conventual. 

Fig. 130. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista tomada da cerca, do 

alçado exterior da sacristia e outros cómodos 
da Ordem Terceira. 

Fig. 131. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora dos Anjos 

do Penedo: vista tomada da ilharga  do 
Evangelho: trecho da nave, com 

ilharga com porta de acesso à galeria 

que leva à sacristia-  

 

 

                                                         
 

Fig. 132. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 
Penedo: pormenor da entrada para a sala do ossário. 

Fig. 133. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 
jardim da Ordem Terceira, ilharga das galerias do lado 

direito da capela dos terceiros e torre sineira do convento. 
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Fig. 134. Igreja e Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista tomada do largo fronteiro 
ao convento: fachadas da igreja e da portaria.. 

Fig. 135. Igreja e Convento de Nossa 

Senhora dos Anjos do Penedo. Vista tomada 
do topo das escadas que descem para a igreja: 

trecho das fachadas da igreja e da ala 

conventual, do muro da cerca e da chaminé 
do lar (da cozinha conventual).  

Fig. 136. Igreja e Convento de 

Nossa Senhora dos Anjos do 
Penedo: terreiro franciscano com 

cruzeiro.  

 

 

                         
 

Fig. 137. Igreja do Convento de Nossa Senhora 

dos Anjos do Penedo: frontispício da igreja 
com três vãos de arcadas, com portadas para a 

galilé.  

Fig. 138. Convento de Nossa 

Senhora dos Anjos do Penedo: 
porta de acesso à portaria 

aberta na fachada principal do 

convento. 

Fig. 139. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do 

Convento franciscano do Penedo: sub-coro, com pilares 
de suporte do coro-alto; nave com tribunas abertas no 

registo superior, púlpito à direita, arco de triunfo com 

alçado rasgado por nichos; capela-mor. 
 

 

                       
 

Fig. 140. Igreja de Nossa Senhora dos 
Anjos do Convento franciscano do Penedo. 

Vista tomada da nave: alçado exterior do 

arco de triunfo; ilharga direita da capela-
mor; trecho da cobertura da nave. 

Fig. 141. Igreja de Nossa Senhora dos 
Anjos do Convento franciscano do Penedo: 

nave, coro-alto, galilé e tecto plano de saia 

encurvada, com pintura de quadratura 
cenográfica.  

Fig. 142. Igreja de Nossa Senhora dos 
Anjos do Convento franciscano do Penedo: 

balaustrada do coro-alto e tecto plano de 

saia encurvada com pintura de quadratura 
cenográfica, sobre a nave e o coro-alto.  
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Fig. 143. Igreja de Nossa Senhora dos 

Anjos do Convento franciscano do 
Penedo. Vista tomada do coro-alto: tecto 

plano de saia encurvada com pintura 

cenográfica com quadro recolocado. 

Fig. 144. Igreja de Nossa Senhora dos 

Anjos do Convento franciscano do 
Penedo: pormenor da pintura do tecto 

em pintura de quadratura com quadro 

recolocado. 

Fig 145. Igreja de Nossa Senhora dos Anjos do 

Convento franciscano do Penedo: capelas 
profundas rasgadas no muro lateral esquerdo da 

galilé.  

 

 

                          
 
Fig. 146. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo. Vista tomada de porta lateral 

da igreja: trecho do claustro com galerias 
abertas e quadra ajardinada; arcada no piso 

térreo e colunata arquitravada, no superior .  

Fig. 147. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: trecho de galerias 

inferiores do claustro; ao fundo, porta de 
acesso à galeria lateral direita da capela-

mor da igreja, que conduz à sacristia 

Fig. 148. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: sacristia com altar retabular 

flanqueado por dois arcazes; ao fundo, arco 
cego com imaginária, ladeado por janelas de 

peito que dão sobre a cerca. 

 
 

                                         
 

Fig. 149. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

lavabo da sacristia, embebido no muro, flanqueado por janelas de 
peito que abrem sobre a cerca. 

Fig. 150. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

muros em ângulo recto da sacristia, com janelas sobre a cerca. 
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Fig. 151. Convento de Nossa Senhora dos Anjos 

do Penedo: vista da porta de acesso ao ossário 

dos frades, tomada do corredor lateral de acesso 

à sacristia. 

Fig. 152. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do Penedo: 

ossário dos frades, com a ilharga, à direita, adossada à 

sacristia. 

 

 

                                    
 

Fig. 153. Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos do Penedo. Vista tomado da entrada do 

ossário: pormenor do arranque da escadaria que 

leva à galeria do dormitório. 

Fig. 154. Convento de Nossa Senhora 
dos Anjos do Penedo: escadaria de 

acesso à galeria do dormitório. 

Fig. 155. Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos do Penedo: pormenor do topo da 

escadaria no pequeno vestíbulo do 

dormitório. 
 

 

                
 

Fig. 156. Convento de Nossa Senhora 
dos Anjos do Penedo: escada de acesso 

a salas abertas sob o forro. 

Fig. 157. Convento de Nossa Senhora dos Anjos 
do Penedo: espaço de convívio com janelas de 

peito que dão sobre a cerca; tecto de 

travejamento, de telha vã. 

Fig. 158. Convento de Nossa Senhora dos 
Anjos do Penedo: biblioteca conventual 

aberta sob tecto de travejamento, com telha 

vã; ao fundo, janelas para a cerca. 
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Fig. 159. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: galeria superior do claustro. 

Fig. 160. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: corredor de circulação 

de acesso ás celas dos frades. 

Fig. 161. Convento de Nossa 

Senhora dos Anjos do Penedo: 

pormenor de cela de frade. 

 
 

                
 

Fig. 162. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: lavabo pétreo 
embebido no muro, do “de profundis”. 

Fig. 163. Convento de Nossa Senhora dos Anjos do 

Penedo: interior da chaminé do lar da cozinha.  

Fig. 164. Chaminé da cozinha erguida 

no corpo do lar da cozinha; fachadas 
laterais do convento e cerca. 

 

 

                    
 
Fig. 165. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: quintal da cerca; à 

esquerda, ilharga dos dormitórios; em 
frente, os corpo da escadaria para o 

segundo andar e da sacristia, com arco 

entaipado, com arco entaipado. 

Fig. 166. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista da cerca, tomada de 

janela da biblioteca. 

Fig. 167. Convento de Nossa Senhora dos 

Anjos do Penedo: vista tomada de janela da 

biblioteca, sobre a cidade e o Rio São 
Francisco.  
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Fig. 168. Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: vista do cruzeiro, adro e 

frontispício da igreja conventual. 

Fig. 169. Convento de Nossa Senhora das Neves 

de Olinda: Ladeira de São Francisco, 

frontispício da igreja dos frades, corpo da 

portaria e da sala do Consistório da Ordem 

Terceira, à esquerda. 

Fig. 170. Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: salas da portaria e 

da recepção. 

 
 

                           
 

Fig. 171. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora das Neves de Olinda: 

portaria com acesso para corredor que 

leva à sacristia.  

Fig. 172. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

restauro). Vista tomada da portaria: trecho da 

Capela do Senhor/Casa da Oração; altar 
adossado à ilharga esquerda. 

Fig. 173. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

restauro): pormenor do tecto com pintura de 

quadratura da Capela do Senhor/Casa da 
Oração. 

 

 

                    
 

Fig. 174. Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora das Neves de Olinda (em 

restauro): pormenor do tecto com pintura de 

quadratura com falsa arquitectura da Capela do 
Senhor / Casa da Oração. 

Fig. 175. Ordem Terceira no Convento de Nossa 
Senhora das Neves de Olinda: Capela do Senhor 

/Casa da Oração com paramentos resguardados; 

janela a dar para o corredor de acesso á sacrista. 

Fig. 176. Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: corredor de 

arcadas para o pátio ajardinado; 
porta de acesso à sacristia e janela 

para a Capela do Senhor/Casa de 

Oração. 
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Fig. 177. Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: vão do corredor 

de acesso à sacristia, aberto para 
pátio ajardinado; ao fundo, ilharga 

esquerda da capela-mor. 

Fig. 178. Capela da Ordem Terceira no Convento de 
Nossa Senhora das Neves de Olinda: vista geral tomada 

do arco de separação da igreja dos frades, com a nave: 

dois altares laterais, capela-mor; nas ilhargas, à direita, 
porta de acesso à sacristia; à esquerda, porta para 

corredor de circulação.  

Fig. 179. Capela da Ordem Terceira 
no Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda. Vista tomada do arco 

de triunfo: altar-mor e trecho da 
cobertura de caixotões com pintura 

figurativa. 

 
 

                                                
 

Fig. 180. Capela da Ordem Terceira no Convento 
de Nossa Senhora das Neves de Olinda: tecto da 

capela-mor em falsa abóbada de berço, em 

caixotões apainelados, com pintura figurativa.  

Fig. 181. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: ilharga da Epístola da nave, com excerto 

do alçado exterior do arco de triunfo com nicho; 
porta de acesso à sacristia; tribuna no registo 

superior, púlpito e excerto de altar lateral. 

Fig. 182. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de Nossa 

Senhora das Neves de Olinda: 

vista parcelar da ilharga da 
Epístola, com púlpito, altar 

lateral e tribuna sobreposta, e 

excerto do cadeiral. 
 

 

                                              
 

Fig. 183. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: alçado exterior do arco de triunfo com 

nicho para imaginária, ilharga do Evangelho da 
nave com tecto plano em caixotões apainelados 

com pintura figurativa; tribunas do corredor 

superior. 

Fig. 185. Capela da Ordem Terceira no 
4onvento de Nossa Senhora das Neves 

de Olinda. Vista tomada do arco de 

ligação com a igreja dos frades: tecto 
plano da nave, em caixotões 

apainelados com pintura figurativa 

Fig. 185. Igreja, e Capela da Ordem 
Terceira no Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: vista parcelar da nave da 

igreja, arco de separação entre os dois 
templos, ilharga do Evangelho, capela-mor e 

portas para os corredores laterais à nave. 
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Fig. 186. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de Nossa Senhora das 
Neves de Olinda. Vista tomada da 

capela-mor: trecho da capela e arco de 

passagem para a nave do templo dos 
frades; porta para corredor lateral. 

Fig. 187. Sacristia da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora das Neves de 
Olinda (em restauro). Vista tomada da porta 

da ilharga direita da capela-mor: sacristia com 

tecto de pintura fantasiosa e quadro 
recolocado central; janelas a darem para a 

cerca.  

Fig. 188. Sacristia da Ordem Terceira no 

Convento de Nossa Senhora das Neves de 
Olinda: pormenor da pintura do tecto, com 

quadro recolocado ao centro com figuração de 

imaginário franciscano. 

 
 

                                           
 

Fig. 189 Sacristia da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das Neves em 

Olinda. Vista tomada da porta do corredor (por 

onde se acede vindo da portaria): lance de 
escada de acesso ao cemitério a céu aberto. 

Fig. 190. Sacristia da Ordem Terceira no 
Convento de Nossa Senhora das Neves em 

Olinda (em restauro): excerto de ilharga com 

lavabo embebido no alçado do muro que dá 
para o cemitério. 

Fig. 191. Sacristia da Ordem Terceira 
no Convento de Nossa Senhora das 

Neves em Olinda (em restauro): 

ossário junto do acesso para o 
cemitério. 

 

 

                         
 

Fig. 192. Ordem Terceira no Convento de Nossa Senhora 

das Neves: vista para o cemitério, tomada do topo do lance 
de escadas de acesso à sacristia. 

Fig. 193. Convento de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda. Vista tomada a partir da ladeira de São 
Francisco: muro exterior do cemitério e, na sequência, 

edifício da portaria dos Terceiros, com as janelas do 

Consistório no segundo piso. 
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Fig. 194. Igreja e Convento de Nossa 

Senhora da Neves de Olinda. Vista 
tomada a partir do cruzeiro: alçados 

principais da igreja e da portaria 

conventual, com edifício da Ordem 
Terceira à esquerda. 

Fig. 195. Igreja e Convento de Nossa 

Senhora da Neves de Olinda. Vista tomada a 
partir da ladeira de São Francisco: trecho do 

frontispício da igreja dos frades; fachadas 

principais do edifício da portaria conventual, 
do corpo da ala conventual com porta de 

acesso à portaria dos frades. 

Fig. 196. Igreja e Convento de Nossa Senhora 

da Neves de Olinda. Vista tomada a partir da 
porta da entrada (fronteira à da portaria da 

Ordem Terceira),.a actual portaria dos frades, 

com ligação à sala do “de profundis”. 

 
 

                                  
 

Fig. 197. Convento de Nossa 

Senhora da Neves de Olinda: 

lavabo pétreo embebido no muro 
da sala do “de profundis”. 

Fig. 198. Convento de Nossa Senhora da 

Neves de Olinda. Vista da tomada à saída 

da sala do “de profundis”: galeria com 
arcadas abertas para o terraço/miradouro, 

em fundo, acesso à cerca. 

Fig. 199.Convento de Nossa Senhora da Neves de 

Olinda: alçado conventual com galeria de arcadas 

abertas sobre o terraço/miradouro, pequeno trecho do 
poço da cisterna, à esquerda.. 

 
 

                                  
 

Fig. 200. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 
Olinda. Vista da tomada da galilé da igreja: trecho 

da nave, pano do arco triunfal e capela-mor; à 

esquerda, arco de acesso à Capela dos Terceiros 
(rasgado do seu lado do Evangelho). 

Fig. 201. Igreja de Nossa Senhora das 
Neves de Olinda: capela-mor com altar-

mor retabular; tribunas laterais rasgadas 

nas ilhargas do piso superior. 

Fig. 202. Igreja de Nossa Senhora das 
Neves de Olinda: tecto em falsa 

abóbada em arco abatido, de caixotões 

apainelados com pintura figurativa 
devocional. 
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Fig. 203. Igreja de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: trechos da nave do lado do 

Evangelho e do arco de separação com a 

Capela da Ordem Terceira. 

Fig. 204. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: altar em chanfro, no ângulo formado 

pelo pano do arco de triunfo com o alçado 

direito da igreja. 

Fig. 205. Igreja de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: porta aberta no 

alçado direito da igreja, deixando 

vislumbrar trecho do claustro 
conventual. 

 

 

                           
 
Fig. 206. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda. Vista tomada a partir da nave da igreja: 

pormenor do arco de separação entre os templos 
franciscanos, trechos das pinturas das respectivos 

coberturas, em caixotões apainelados.. 

Fig. 207. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda. Vista tomada a partir da nave da igreja dos 

frades: pormenor do arco de separação entre os 
templos franciscanos e trechos das pinturas dos 

respectivos tectos. 

Fig. 208. Igreja de Nossa 

Senhora das Neves de Olinda. 

Vista tomada a partir da nave 
da igreja dos frades: pormenor 

do arco de separação dos 

templos franciscanos. 
 

 

                                                             
 

Fig. 209. Igreja de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: púlpito aposto no 
flanco direito da nave. 

Fig. 210. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 

Olinda: pormenor azulejar da ilharga direita da 
nave, com trecho inferior do púlpito. 

Fig. 211. Igreja de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda. Vista tomada do arco de 
triunfo: nave, coro-alto e galilé, com tecto 

em falsa abóbada de arco abatido. 
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Fig. 212. Igreja de Nossa Senhora das 
Neves de Olinda. Vista da tomada a partir 

do sub-coro: pintura de quadratura do 

tecto do arco de suporte do coro-alto. 

Fig.213. Igreja de Nossa Senhora das Neves de 
Olinda: estrutura de suporte do coro-alto que separa a 

galilé da nave. 

Fig.214. Igreja de Nossa Senhora 
das Neves de Olinda: trecho da 

galilé com portadas corta-vento e 

tecto de caixotões. 
 

 

                          
 
Fig. 215. Claustro do Convento de Nossa 

Senhora das Neves de Olinda: trecho  

superior da torre sineira da igreja dos 
frades. 

Fig.216. Claustro do Convento de Nossa 

Senhora das Neves de Olinda: trecho de 

galeria, com muro revestido a silhares de 
azulejos historiados. 

Fig. 217. Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: altar da Casa do Capítulo, 

com janelas para corredor de acesso à sala do 
“de profundis” e à cerca. 

 

 

        
 

Fig. 218. Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: tecto plano de caixotões 
apainelados com pinturas figurativas, da 

Casa do Capítulo. 

Fig 219. Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: portaria conventual com 
altar devocionário a Santa Ana, cobertura 

plana com pintura de quadratura; porta para o 

claustro.  

Fig. 220. Convento de Nossa Senhora das 

Neves de Olinda: cerca do convento e 
alçados de edifícios conventuais, com 

alçado da sacristia, ao fundo. 
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Fig. 221. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António do Recife: vista das fachadas 

do Hospital / Asilo da Ordem Terceira no 

Recife, Igreja e Museu. 

Fig. 222. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António do Recife: vista das fachadas 

do Hospital / Asilo da Ordem Terceira no 

Recife, Igreja e Museu. 

Fig. 223. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António do Recife: frontispícios da 

Casa da Oração e do Museu; à direita, topo 

da torre sineira da igreja dos frades. 
 

 

                        
 

Fig. 224. Casa da Oração da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António do Recife: ilhargas da 

nave com altares laterais, tribunas abertas para os 

corredores laterais, púlpito e capela-mor.  

Fig. 225. Casa da Oração da Ordem Terceira 
no Convento de Santo António do Recife: 

nave com, púlpito na ilharga da Epístola, 

altares laterais, tribunas no registo superior; 
em fundo, galilé sobreposta pelo coro-alto; 

tecto único plano de saia curva. 

Fig. 226. Casa da Oração da 
Ordem Terceira no Convento de 

Santo António do Recife: capela-

mor com altar-mor de camarim; 
cobertura em falsa abóbada de 

cruzarias  

 
 

                                      
 

Fig. 227. Casa da Oração da Ordem 
Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: capela-mor, com vista parcelar da 

ilharga esquerda rasgada por duas tribunas 

Fig. 228. Casa da Oração da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António do Recife: nave com 

trecho da ilharga do Evangelho, púlpito e tribuna 

sobrepostos, entre dois arcos pouco profundos 
de capelas retabulares. 

Fig. 229. Casa da Oração da Ordem 
Terceira no Convento de Santo 

António do Recife: nave com trecho da 

ilharga do Evangelho, com arco pouco 
profundo de capela retabular. 
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Fig. 230. Casa da Oração da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do Recife: nave 

com trecho da ilharga do Evangelho, com arco 
pouco profundo de capela retabular, aberto 

entre duas tribunas do registo superior. 

Fig. 231. Casa da Oração da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do Recife: 

nave com trecho da ilharga do Evangelho, 
com arco pouco profundo de capela retabular, 

aberto entre duas tribunas do registo superior. 

Fig. 232. Casa da Oração da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 

António do Recife: nave com  trecho da 
ilharga da Epístola, com arco pouco 

profundo para capela retabular, aberto 

entre duas tribunas do registo superior. 
 

 

                             
 

Fig. 233. Casa da Oração da 
Ordem Terceira no Convento de 

Santo António do Recife: nave com 

trecho da ilharga da Epístola com 
arco pouco profundo para capela 

retabular. 

Fig. 234. Casa da Oração da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António do Recife: nave com 

ilharga do Evangelho com arcos pouco 

profundos para capelas retabulares; púlpito; em 
primeiro plano, porta para corredor; tribunas no 

corredor do registo superior. 

Fig. 235. Casa da Oração da Ordem Terceira 
no Convento de Santo António do Recife:  nave 

com trecho da ilharga da Epístola, com arcos 

pouco profundos para altares devocionais; 
púlpito, porta para corredor e tribunas no 

segundo registo.  

 

 

                                                                               
 

Fig. 236. Casa da Oração da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António do 
Recife: tecto único sobre nave e coro-alto, 

plano com saia curva, com pintura em 

medalhão. 

Fig. 237. Casa da Oração da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do Recife: 
nave com porta lateral esquerda, de acesso ao 

pátio coberto. 

Fig. 238. Casa da Oração da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António 
do Recife: vista tomada a partir da 

recepção do Museu: porta para o claustro. 
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Fig. 239. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António do 

Recife: Vista tomada à saída da 

porta lateral esquerda da igreja: 

pátio de circulação e acesso a 

diversos espaços; à esquerda, lances 

de escada para o piso superior. 

Fig. 240. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António do Recife: pátio formado pelos 

muros do Asilo (à direita) e da igreja (à 

esquerda); telheiro no acesso à sacristia da 

Capela Dourada.  

Fig. 241. Ordem Terceira no Convento de Santo 
António do Recife: portão de acesso aos edifícios 

administrativos e à biblioteca; edifício do Asilo, com 

lojas de comércio no piso térreo. 

 

 

                                          
 

Fig. 242. Ordem Terceira no Convento de Santo 
António do Recife: trecho do frontispício da igreja dos 

frades, cruzeiro em adro delimitado por gradeamento; 

ilharga direita do edifício do Museu dos Terceiros. 

Fig. 243. Capela Dourada da Ordem 
Terceira no Convento de Santo António 

do Recife: vista geral tomada a partir da 

sua nave. 

Fig. 244. Capela Dourada da 
Ordem Terceira no Convento de 

Santo António do Recife: altar-mor 

flanqueado por portas para a 
sacristia. 

 

 

                                                            
 
Fig. 245. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 

António do Recife. Vista tomada a 
partir da capela-mor dos Terceiros: 

nave, coro-alto sobre o arco de 

transição para a igreja dos frades.. 

Fig. 246. Capela Dourada da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do Recife: capela 

em arco pouco profundo, retabular, do lado do 
Evangelho. 

Fig. 247. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: capela em arco pouco profundo, 
retabular, do lado do Evangelho. 
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Fig. 248. Capela Dourada da Ordem 
Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: altar retabular em arco pouco 

profundo, na ilharga da Epístola.  

Fig. 249. Capela Dourada da Ordem 
Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: altar retabular em arco pouco 

profundo, na ilharga da Epístola. 

Fig. 250. Capela Dourada da Ordem 
Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: altar retabular em arco pouco 

profundo, na ilharga da Epístola e teia 
lateral. 

 

 

     .  .  

 

Fig. 251. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António do 
Recife: painel azulejar com paisagem de 

trabalhos do campo. 

Fig. 252. Capela Dourada da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do Recife: 
quadro azulejar com natureza e trabalhos da 

terra. 

Fig. 253. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António 
do Recife: ilharga da Epístola com dois 

altares retabulares em arcos pouco 

profundos, teia e cadeiral, e trecho do 
coro-alto. 

 
 

                                      .  

 
Fig. 254. Capela Dourada da Ordem 

Terceira no Convento de Santo António do 

Recife: ilharga do Evangelho, cadeiral, teia, 
capela em arco pouco profundo, tribunas e 

coro-alto no registo superior. 

Fig. 255. Sacristia da Ordem Terceira no Convento 

de Santo António do Recife: vista com portas de 

acesso ao templo. 

Fig. 256. Sacristia da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 

António do Recife: vista parcelar 
com câmara para lavabo 

autoportante. 
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Fig. 257. Sacristia da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António do 

Recife: vista parcelar da câmara do 
lavabo autoportante. 

Fig. 258. Sacristia da Ordem Terceira no Convento de 

Santo António do Recife: vista parcelar, com tecto com 

trabalho artístico em estuque, portadas para o exterior. 

Fig. 259. Sacristia da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 

António do Recife: vista de 
pormenor do trabalho de estuque 

artístico do tecto. 

 
 

                   
 

Fig. 260. Claustro da Ordem 

Terceira no Convento de 
Santo António do Recife: 

trecho de arcarias, jardim, e 

da torre sineira da igreja dos 
frades. 

Fig. 261. Claustro da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António do Recife: duas ordens 

de galerias de arcadas 

sobrepostas em redor do jardim 
com cruzeiro centralizado.  

Fig. 262. Claustro da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António do Recife: vista 

parcelar de galeria com arcaria 

de suporte e jardim; ao fundo, 
porta para o Museu. 

Fig. 263. Claustro da Ordem Terceira 

no Convento franciscano do Recife: 
nicho com cenografia da morte de São 

Francisco de Assis e veneração dos 

seus pares. 

 

 

                                
 

Fig. 264. Igreja e Convento de Santo 

António do Recife: vista parcelar do 
frontispício, adro gradeado com cruzeiro. 

Fig. 265. Igreja e Convento de Santo António 

do Recife: leão chinês guardião, em pedra, 
guardião da entrada (lado esquerdo). 

Fig. 266. Igreja e Convento de Santo 

António do Recife: leão chinês, em pedra, 
guardião da entrada (lado direito). 
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Fig. 267. Convento de Santo António do 

Recife: porta e passagem de acesso à 
portaria conventual. 

Fig. 268. Convento de Santo António do Recife: 

porta e passagem de acesso à portaria conventual, 
com sineta de chamada dos frades. 

Fig. 269. Convento de Santo António 

do Recife: vista tomada a partir da 
portaria corredor de acesso ao claustro. 

 

 

                                       
 
Fig. 270. Igreja do Convento de Santo 

António do Recife. Vista tomada do coro-

alto: capela-mor com o arco de 
comunicação com a Capela Dourada dos 

Terceiros (rasgada na perpendicular da 

igreja dos frades). 

Fig. 271. Igreja do Convento de Santo 

António do Recife: nave, galilé e coro 

alto; tecto plano com saia encurvada, 
com medalhão central em pintura 

perspéctica.  

Fig. 272. Igreja do Convento de Santo António do 

Recife. Vista tomada da nave da igreja dos frades: 

trecho da ilharga do Evangelho com arco aberto no 
muro, para articulação dos dois templos 

franciscanos, com portal em ferraria. 

 

 

                                                         
 

Fig. 273. Convento de Santo António do 
Recife: vista parcelar do claustro, ilharga 

direita da igreja dos frades e o trecho da 

sua torre sineira.  

Fig. 274. Convento de Santo António do Recife: 
porta de acesso à Casa do Capítulo aberta numa 

galeria do claustro. 

Fig. 275. Convento de Santo António do 
Recife: interior da sala do Capítulo com 

muros recobertos a silhares azulejares e 

tecto plano. 
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Fig. 276. Igreja e Convento de 

Santo António do Recife: câmara do 
lavabo da sacristia, em pedra 

trabalhada, embebido no pano 

murário. 

Fig. 277. Igreja e Convento de Santo António do Recife: vista 

parcelar da sacristia, com arcaz em madeira e alçado 
ornamental, com painéis pintados com imaginária devocional, e 

nicho ao centro com um Cristo crucificado. 

Fig. 278. Igreja e Convento de 

Santo António do Recife: armário 
de sacristia, de gavetas. 

 

 

             
 

Fig. 279. Convento de Santo António do Recife. Vista tomada do 
cimo do prédio da actual Biblioteca dos Franciscanos da Província 

de Santo António: telhados do complexo franciscano, ala 

conventual, à esquerda, adossada à igreja dos frades, com o tardoz 
do frontão; torre sineira; alçado exterior direito da Capela Dourada 

e a sua sacristia; à direita, Igreja / Casa de Oração com o tardoz do 

frontão, adossada, à direita, ao asilo. 

Fig. 280. Convento de Santo António do Recife: Gravura com vista 
do complexo franciscano do Recife, junto à borda de água, pintura 

de R. Schmidt (c.1826-1832). Fonte: Provincialado Franciscano. 

Província Franciscana de Santo António do Brasil, 1657-1957, 
vol.1, Recife Pernambuco. 
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Fig. 281. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar do complexo da igreja dos frades, 

muro e acesso ao adro da Ordem Terceira, 
trecho superior do arco de triunfo. 

Fig. 282. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: muro 

do espaço dos Terceiros, com vista dos 

trechos superior do arco de triunfo e 
superior do corpo da capela da Santa Rosa 

de Viterbo. 

Fig. 283. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: muro 

e acesso ao adro da Ordem Terceira com 

vista do arco de triunfo. 

 
 

                              
 
Fig. 284. Capela da Ordem Terceira no Convento de 
Santo António de Cairu: corredor intermédio, a céu 

aberto, entre a igreja dos frades à esquerda, e a capela 

dos Terceiros, à direita; em fundo, a ilharga exterior 
direita da capela da Santa Rosa Viterbo; em primeiro 

plano, à esquerda, a ilharga exterior do ossário dos 

frades; à direita o suporte do arco de triunfo dos 
Terceiros. 

Fig. 285. Capela da Ordem Terceira 
no Convento de Santo António de 

Cairu: vão de acesso à capela-mor, 

na ilharga da Epístola; vista de 
trecho do arco triunfal (através do 

vão de tribuna). 

Fig. 286. Capela da Ordem Terceira 
no Convento de Santo António de 

Cairu. Vista tomada do corredor (a céu 

aberto), junto à ilharga exterior do 
ossário: arco de acesso à capela-mor 

pela ilharga da Epístola.  

 

 

                                                                       
 

Fig. 287. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: 

espaço da capela-mor (paralela à igreja 

dos frades); ilhargas de dois registos com 
tribunas rasgadas ao nível do superior; 

cabeceira com arco cego. 

Fig. 288. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar da capela-mor – ilharga do 

Evangelho, portas (a darem para o espaço 
exterior da Ordem), vãos de tribunas. 

Fig. 289. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de Cairu: vista 

parcelar da capela-mor com ilharga da 

Epístola – porta para corredor a céu aberto; 
em fundo, trecho da ilharga exterior do 

ossário conventual; tribunas abertas no 

registo superior. 



:
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Fig. 290. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António de Cairu: ilharga 

exterior da Epístola, corredor a 

céu aberto, fronteiro ao ossário 
dos frades. 

Fig. 291. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Cairu. Vista tomada da porta de 
acesso à capela-mor dos Terceiros: ilhargas esquerdas, 

do ossário (fronteiro à capela da Ordem Terceira) e da 

sacristia da igreja dos frades; registo superior com 
varanda para iluminação lateral da capela-mor da igreja 

(através das tribunas). 

Fig. 292. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de Cairu: vista 
parcelar da fachada da igreja, com torre 

sineira recuada; corpo da capela lateral da 

galilé, muro da Ordem Terceira com portão 
de acesso ao seu adro. 

 

 

       
 

Fig. 293. Braço de mar no Recôncavo da 

Baía margeando a cidade de Cairu: mata 
e mangues. 

Fig. 294. Igreja e Convento de Santo António de 

Vista tomada de uma das ladeiras de 
acesso  ao fundo, Igreja conventual e Ordem 

Terceira à esquerda.   

Fig. 295. Igreja e Convento de Santo 

António de Cairu: adro com cruzeiro, 
frontispício da igreja, muro da cerca 

conventual com portão à direita.  

 

 

                        
 
Fig. 296. Igreja e Convento de Santo 

António de Cairu: vista tomada a partir 

da igreja: adro e cruzeiro. 

Fig. 297. Igreja do Convento 

de Santo António de Cairu: 

galilé com arcadas à esquerda; 
ao fundo (no lado do 

Evangelho), porta de oratório 

lateral; à direita, dois portais de 
acesso à igreja. 

Fig. 298. Igreja do Convento 

de Santo António de Cairu: 

galilé; à esquerda, porta de 
acesso à portaria conventual; à 

direita, arcadas para o adro; em 

fundo, porta do oratório do 
lado da Epístola. 

Fig. 299. Igreja do 

Convento de Santo de 

António de Cairu: tecto 
plano com ornamentação 

pictórica na portaria 

conventual. 
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Fig. 300. Convento de Santo 

António de Cairu: galeria do 
claustro com arcadas para o pátio; 

em fundo, porta de acesso à 

portaria. 

Fig. 301. Convento de Santo de 

António de Cairu. vista parcelar 
dos dois registos do claustro, de 

arcadas no piso térreo e de 

colunata arquitravada, no 

superior; quadra 

Fig. 302. Convento de Santo de 

António de Cairu: corredor de acesso 
à sacristia; à esquerda, portas para a 

capela-mor, sendo a do fundo, para 

entrada na sacristia. 

Fig. 303. Convento de 

Santo de António de 
Cairu: arranque de 

escadaria para o piso 

superior 

 

         
 

Fig. 304. Convento de 
Santo de António de 

Cairu: porta de acesso à 

sacristia envolta por 

azulejaria ornamental. 

Fig. 305. Convento de Santo de 
António de Cairu: sacristia com 

arcaz de espaldar apainelado com 

pintura figurativo e altar retabular. 

Fig. 306. Convento de Santo de 
António de Cairu: tecto da sacristia, 

plano, com pintura de quadratura 

cenográfica e quadro recolocado; 

trechos superiores do retábulo, do 

alçado do arcaz  e do frontão do 

armário de sacristia. 

Fig. 307. Convento de Santo de 
António de Cairu: câmara da 

sacristia, para o lavabo 

embebido na parede, envolto por 

azulejaria decorativa e ilhargas 

com janelas para a cerca. 

 

 

                            
 

Fig. 308. Igreja do 

Convento de Santo António 
de Cairu: vista parcelar do 

arco de triunfo; à direita, 

excerto da capela-mor e 
tribuna do corredor aberto 

no piso superior; à 
esquerda, a nave com tecto 

em telha vã. 

Fig. 309. Igreja do Convento 

de Santo António de Cairu: 
capela-mor com altar retabular 

e tribunas nas ilhargas a darem 

sobre corredores laterais. 

Fig. 310. Igreja do Convento 

de Santo António de Cairu: à 
esquerda, trecho da teia de 

separação da nave para a 

capela-mor; à direita (lado do 
Evangelho), pilastra do arco da 

capela de Santa Rosa de 
Viterbo. 

Fig. 311. Igreja do Convento de Santo 

António de Cairu: trechos do silhar de 
painel azulejar da ilharga da Epístola; à 

esquerda, arranque da teia. 
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Fig. 312. Igreja do 
Convento de Santo António 

de Cairu: nave e coro-alto 

assente em pilares; em 
fundo, no sub-coro, portal 

para a galilé.  

. Fig. 313. Igreja do Convento de 
Santo António de Cairu: capela de 

Santa Rosa de Viterbo (do lado do 

Evangelho) com janela sobre o 
adro da Ordem Terceira. 

Fig. 314. Igreja e Convento de 
Santo António de Cairu: ossário, 

cuja ilharga (à direita) é em 

paredes-meias com a capela-mor; 
ao fundo, porta para a sacristia. 

Fig. 315. Igreja e Convento de 
Santo António de Cairu: registo 

azulejar de um Senhor 

Crucificado, em galeria do 
claustro. 

 

 

                             
   

Fig. 316. Convento de Santo António de Cairu: 

vista parcelar da Casa do Capítulo, com imagens 

musealisadas. 

Fig. 317. Convento de Santo António de 

Cairu: pormenor do tecto da Casa do 

Capítulo, em caixotões apainelados, com 
pintura imagética.  

Fig. 318. Convento de Santo António 

de Cairu: pormenor do tecto de 

caixotões da Casa do Capítulo com 
imaginária do culto Mariano. 

 

 

          
 

Fig. 319. Convento de Santo 

António de Cairu: vista 
parcelar de galeria do 

claustro, com porta para a sala 

do “de profundis”. 

Fig. 320. Convento de Santo António 

de Cairu: a sala do “de profundis” 
com janela para o claustro - vista 

tomada a partir da porta do 

refeitório. 

Fig. 321. Convento de Santo António 

de Cairu: refeitório com janelas 
sobre a cerca – vista tomada a partir 

da porta da sala do “de profundis”. 

Fig. 322. Convento de 

Santo António de Cairu: 
lavabo da sala do “de 

profundis”. 
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Fig. 323. Convento de 

Santo António de Cairu: 

bacia e potes em cerâmica 
do sistema de filtragem da 

água das chuvas (para 

consumo do refeitório). 

Fig. 324. Convento de Santo 

António de Cairu. Vista 

tomada da janela da 
sacristia: ilhargas exteriores 

da cozinha, com a ampla 

chaminé do lar. 

Fig. 325. Convento de Santo 

António de Cairu: vista interior da 

chaminé do lar da cozinha. 

Fig. 326. Convento de Santo António de 

Cairu. Vista tomada de janela da 

sacristia: vegetação da cerca; casario da 
cidade de Cairu; em fundo, braço de 

mar. 
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Fig. 327. Igreja e Convento de Santo António 

de Ipojuca: morro da cidade com convento no 
topo. 

Fig. 328. Igreja e Convento de Santo 

António de Ipojuca: ladeira de acesso 
ao convento, com muro de suporte 

do terrapleno do adro. 

Fig. 329. Igreja e Convento de Santo António 

de Ipojuca: escadaria e complexo franciscano. 

 
 

                              
 

Fig. 330. Igreja e Convento de Santo António 
de Ipojuca: adro e complexo conventual com a 

casa da portaria à esquerda. 

Fig. 331. Igreja e Convento de Santo António 
de Ipojuca: adro com cruzeiro em vista 

tomada da galilé. 

Fig. 332. Igreja e Convento de Santo 
António de Ipojuca: galilé de arcaria; 

em fundo, a porta de acesso à portaria. 
 

 

                                  
 
Fig. 333. Igreja e Convento de Santo 

António de Ipojuca: galilé com os três 

portais de acesso à igreja; em fundo, a porta 
para a portaria. 

Fig. 334. Convento de Santo António de Ipojuca: 

portaria, com porta para a galilé, à esquerda. 

Fig. 335. Convento de Santo António 

de Ipojuca: trecho do claustro com 

corredor de ligação à portaria. 
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Fig. 336. Convento de Santo António de Ipojuca: 
trecho do claustro com quadra, de dois pisos de 

galerias, com arcaria no térreo e colunata 

arquitravada, no superior. 

Fig. 337. Igreja e Convento de 
Santo António de Ipojuca. 

Vista de tomada da nave: porta 

de comunicação entre o 
claustro e a igreja. 

Fig. 338. Igreja do Convento de Santo António de 
Ipojuca: capela-mor, tribunas laterais no registo 

superior; pilastras de suporte do arco de triunfo; 

dois altares colaterais em chanfro, no canto 
formado pelo alçado exterior do arco de triunfo e 

as ilhargas da igreja. 
 

 

                               
 
Fig. 339. Igreja do Convento de Santo 

António de Ipojuca: ilharga do 

Evangelho com vista de trecho da 
capela-mor e do arco de triunfo; altar 

colateral, na intercepção do muro da 

nave com o do alçado exterior daquele 
arco. 

Fig. 340. Igreja do Convento de Santo António de 

Ipojuca: ilharga da Epístola com trecho da 

capela-mor, do arco de triunfo; altar em chanfro, 
na intercepção do muro da nave com o do alçado 

daquele arco; porta de acesso à Capela dos 

Milagres (à direita). 

Fig. 341. Igreja do Convento de Santo 

António de Ipojuca: Capela dos Milagres 

com um Senhor Morto sobre esquife 
protegido por balaustrada em madeira. 

 

 

                    
 

Fig. 342. Igreja do Convento de Santo António de 

Ipojuca: trecho da ilharga da nave (lado da 
Epístola); altar na intercepção de muros; porta de 

acesso à Capela dos Milagres e á do Sagrado 

Coração de Jesus. 

Fig. 343. Igreja do Convento de 

Santo António de Ipojuca: capela 
do Sagrado Coração de Jesus – 

vista tomada a partir da nave da 

igreja. 

Fig. 344. Igreja do Convento de Santo António 

de Ipojuca: nave, coro-alto com balaustrada, 
sobre pilastras; na ilharga da Epístola, arco de 

acesso à Capela do Sagrado Coração de Jesus. 
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Fig. 345. Convento de Santo António de 

Ipojuca: vista parcelar da sacristia, com arcaz 
de espaldar. 

Fig. 346. Convento de Santo António de 

Ipojuca: lavado da sacristia em pedra, 
incrustado no muro. 

Fig. 347. Convento de Santo António de 

Ipojuca: bacia e pote do sistema de 
captação e filtro de águas pluviais, no 

refeitório dos frades. 

 
 

                                     
 

Fig. 348. Convento de Santo 

António de Ipojuca: lavabo em 
pedra, incrustado no muro do 

refeitório. 

Fig. 349. Convento de Santo António de Ipojuca: 

trecho de corredor no segundo piso da ala 
conventual, com guarda-corpos da escada de 

articulação dos pisos. 

Fig. 350. Convento de Santo António de 

Ipojuca: corredor do piso superior do 
claustro. 

 
 

     
 

Fig. 351. Convento de Santo António de 
Ipojuca: vista panorâmica da cerca, cidade e 

arrabalde, tomada a partir de janela da 

biblioteca. 

Fig. 352. Convento de Santo António de 
Ipojuca: telheiro sobre a porta de acesso 

principal à cerca. 

Fig. 353. Convento de Santo António de 
Ipojuca: ilharga da ala conventual e trecho 

da cerca. 
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Fig. 354. Convento de São Francisco do 

Conde: vista aérea do complexo franciscano, 
com a Ordem Terceira desenvolvida à 

direita engastada a meio da nave da igreja do 

convento. Fonte: Postal ilustrado, anónimo, 
[s. N. : s. L. : s. d.], século XX (finais). 

Fig. 355. Convento de São Francisco do 

Conde: alameda urbana, frontispício da 
igreja, trechos dos edifícios da Ordem 

Terceira adossados á ilharga direita do 

templo; à esquerda, as instalações do 
convento. 

Fig. 356. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Conde: frontispício da 
igreja e, trechos dos edifícios da Ordem 

Terceira adossados á ilharga direita do 

templo e, os dos convento, à esquerda. 

 

 

                   
 

Fig. 357. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Conde: vista parcelar 

do arco extremo direito da galilé, muro de 
resguardo da Ordem Terceira, trechos das 

suas edificações - capela adossada à 

ilharga direita da igreja dos frades e, em 

ângulo recto, o edifício do ossário e 

consistório.  

Fig. 358. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco do 

Conde: muro de resguardo do espaço 
dos Terceiros; em fundo, ilharga 

direita da capela e sacristia; à direita, 

ilharga do ossário (registo térreo) e 

do consistório (registo superior). 

Fig. 359. Ordem Terceira 
no Convento de São 

Francisco do Conde: 
trecho da galilé com 

porta de ligação entre o 

adro e o espaço dos 

Terceiros. 

Fig. 360. Ordem Terceira 
no Convento de São 

Francisco do Conde: 
trecho da galilé com 

porta de acesso ao espaço 

dos Terceiros. 

 

 

                                        
  
Fig. 361. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco: vista tomada da 

ilharga do consistório – trecho do pátio 
enquadrado por torre e ilharga exterior 

(da Epístola) da igreja dos frades; topo 

de segunda torre.  

Fig. 362. Ordem Terceira no Convento de São Francisco 

do Conde: pátio e ilharga da capela e sacristia 

estabelecendo ângulo recto com o flanco do ossário e 
consistório (à direita). 

Fig. 363. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do 

Conde: articulação em ângulo recto 
dos edifícios da capela (à esquerda) 

e da igreja dos frades (à direita). 
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Fig. 364. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Conde: pátio e ilharga 

da capela e sacristia; flanco do edifício do 

ossário com óculos de arejamento 

sobrepujados pelas janelas do consistório. 

Fig. 365. Ordem Terceira 

no Convento de São 

Francisco do Conde: espaço 

(alterado) da antiga capela. 

Fig. 366. Ordem Terceira 

no Convento de São 

Francisco do Conde: espaço 

da antiga capela, (alterado). 

Fig. 367. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco 

do Conde: espaço da antiga 

capela, (alterado).  

 

 

                               
 

Fig. 368. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Conde sacristia: espaço 

da antiga sacristia (alterado).  

Fig. 369. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Conde: lavabo da antiga 

sacristia, tomada de flanco.  

Fig. 370. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Conde: lavabo da antiga 

sacristia. 
 
 

          
 

Fig. 371. Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco do Conde: vista 

parcelar interior do antigo ossário. 

Fig. 372. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Conde: espaço da antiga 

Sala do Consistório, no segundo piso, com 

tecto em telha vã. 

Fig. 373. Ordem Terceira no Convento de São 
com 

arvoredo e outra vegetação da cerca, e arrabalde 

com braço de mar. 
 

Vis 



129 

 

São Francisco do Conde-Ba (cont.) 
 
 

                                      
 

Fig. 374. Ordem Terceira no Convento de São Francisco 

do Conde: vista tomada do exterior das instalações sobre 
o pátio e os edifícios (capela e sacristia, ossário e 

consistório). 

Fig. 375. Ordem Terceira no Convento de São Francisco do 

Conde: alameda de acesso ao complexo conventual - vista 
tomada a partir da galilé. 

 

 

                                            
 

Fig. 376. Igreja do Convento de São Francisco do 

Conde: frontispício da igreja com os edifícios da 

Ordem Terceira à sua ilharga direita e, os 
conventuais à esquerda. 

Fig. 377. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: galilé, com arcaria 

à direita e arco entaipado, em fundo. 

Fig. 378. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: portal de acesso à 

igreja rasgado no muro interno da 
galilé. 

 

 

             
 

Fig. 379. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: portaria com altar 
(deslocado) de Santo António.  

Fig. 380. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: claustro de arcarias, 
de dois registos, com colunata sobre murete.  

Fig. 381. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde:  vista parcelar do 
registo superior do claustro, da portaria, da 

torre e da ilharga da igreja do lado do 

Evangelho. 
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Fig. 382. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: vista do alçado do 
arco de triunfo com altares laterais e altar-

mor. 

Fig. 383. Igreja do Convento de São Francisco 

do Conde: vista parcelar da nave, alçado do arco 
de triunfo com altares laterais, capela-mor, 

trecho da pintura do tecto em falsa abóbada em 

arco de asa de cesto, com pintura de quadratura; 
à direita, trecho de um arco entaipado (antiga 

ligação à Capela da Ordem Terceira).  

Fig. 384. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: tecto em falsa 
abóbada de asa de cesto com pintura de 

quadratura com quadro recolocado, ao 

centro, sobre a nave e o coro-alto. 

 
 

                                  
 

Fig. 385. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: nave, com púlpito 
(ilharga do Evangelho) frente ao arco 

entaipado (antiga ligação à capela da Ordem 

Terceira); coro-alto de balaustrada de 
madeira; tecto em falsa abóbada em asa de 

cesto com pintura de quadratura. 

Fig. 386. Igreja do Convento de São Francisco do 

Conde: pormenor de silhar de azulejos historiados 
da ilharga do Evangelho. 

Fig. 387. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: trecho da 
ilharga do Evangelho (junto ao arco 

de triunfo) com porta de ligação ao 

claustro sobrepujada por tribuna 
aberta no corredor do piso superior. 

 
 

                   
 

Fig. 388. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: vista parcelar da 

ilharga da Epístola, com porta para a 
cerca.. 

Fig. 389. Igreja do Convento de São 

Francisco do Conde: vista parcelar da 

ilharga da Epístola, com porta para a 
cerca. 

Fig. 390. Igreja e Convento de São Francisco do 

Conde: vista da ilharga da igreja e sacristia; à 

esquerda, muro da capela da Ordem Terceira; 
vegetação da cerca e braço de mar.  



131 

 

Igaraçu-Pe 
 
 

      
 
Fig. 391. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu: largo e ladeira de 

acesso ao complexo conventual. 

Fig. 392. Igreja e Convento de Santo António 

de Igaraçu: adro da igreja com cruzeiro, muro 

da cerca conventual, com arvoredo em fundo, 
frontispício e torre da igreja.  

Fig. 393. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu. Vista tomada do 

cruzeiro: adro da igreja, muro da cerca e seu 
arvoredo, frontispício da igreja e torre.  

 

 

           
 

Fig. 394. Igreja e Convento de Santo António de 

Igaraçu: adro e frontispício da igreja, torre sineira 

recuada; à direita, trecho da ala conventual. 

Fig. 395. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu: vista parcelar da 

galilé; em fundo, porta de acesso a 

oratório; à direita, um dos três portais 

da igreja. 

Fig. 396. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu: vista parcelar da galilé; 

à direita, porta de acesso à antiga área da 

Ordem Terceira; à esquerda, trecho do muro 

da cerca e seu arvoredo. 
 

 

       
 
Fig. 397. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu: pormenor do tecto de 

caixotões em estrelas, apainelado com 

pinturas alusivas à Ordem. 

Fig. 398. Igreja e Convento de Santo 

António de Igaraçu: trecho da galilé com 

portal de acesso à igreja e do seu tecto em 

caixotões apainelados com pintura. 

Fig. 399. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Igaraçu: vista da área 

outrora ocupada pela capela dos Terceiros, 

com marcação do antigo arco de ligação 

com a igreja dos frades; frestas de 

iluminação e porta de acesso à igreja. 
 



132 

 

Igaraçu-Pe (cont.) 
 
 

                   
 

Fig. 400. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Igaraçu: vestígios de ruínas 
da Capela da Ordem Terceira, com indícios de 

muro. 

Fig. 401. Ordem Terceira no Convento 

de Santo António de Igaraçu: espaço das 
ruínas da Capela da Ordem Terceira com 

vestígios de lajedo no chão.  

Fig. 402. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Igaraçu: ilhargas 
exteriores (da Epístola) da nave, da capela-

mor e da sacristia dos frades. 

 
 

      
 

Fig. 403. Vista do largo da cidade de 
Igaraçu tomada do cruzeiro de São 

Francisco, com ladeira de acesso ao 

convento. 

Fig. 404. “Foto do convento de Santo António de 
Igarassu do Livro Monteiro, M. Álbum de 

Pernambuco – Gravuras de P. Marinho, Lisboa. 

Officinas Typograficas do Arquivo do Annuario 
Commercial, 1913”: vista do cruzeiro, fachadas 

da igreja com torre recuada; à direita, alas 

conventuais; à esquerda, em primeiro plano, 
edifício de antiga escola e, por trás dela, a capela 

da Ordem Terceira (Arquivos da FUNDARPE do 

Recife). 

Fig. 405. Ordem Terceira, escola e 
complexo conventual franciscano de 

Igaraçu: desenho arquitectónico a três 

dimensões, com a “reconstituição presumida 
da volumetria que apresentava no início do 

século XX” (Arquivos da FUNDARPE do 

Recife). 
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Fig. 406. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: adro com 

cruzeiro, frontispício da igreja dos frades; à 

esquerda, fachadas dos edifícios dos 
Terceiros. 

 

Fig. 407. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: volumetrias dos 

edifícios dos Terceiros, com portal; à direita, 

trecho da ilharga exterior (do Evangelho) da 
igreja conventual e do arco da galilé. 

Fig. 408. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: sala da 

portaria, com acesso para a capela, ao 

fundo. 

 
 

            
 

Fig. 409. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: sala da 

portaria; à direita, acesso ao andar superior; 

à esquerda, acesso à capela. 

Fig. 410. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: sacristia com 

janela conversadeira a dar para a cerca. 

Fig. 411. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: sacristia 

com janelas conversadeiras a darem sobre 

a cerca; à direita, pequeno trecho do 

lavabo. 

 

                                 
 

Fig. 412. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: lavabo pétreo da 

sacristia. 

Fig. 413. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão. 

Vista tomada a partir de meio da nave: trecho 
com duas capelas em chanfro na intercepção 

das ilhargas e do alço do arco de triunfo; 

capela-mor. 

Fig. 414. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de Santa Cruz de São 

Cristóvão: vista parcelar do altar-mor 
com cibório. 
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Fig. 415. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

pormenor do retábulo do altar-mor, 

flanqueado por dois óculos de iluminação.  

Fig. 416. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

vista parcelar da nave; altar lateral em chanfro 

na ilharga da Epístola; trechos do arco de 
triunfo e da capela-mor. 

Fig. 417. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Cruz de São 

Cristóvão: pintura do tecto em falsa 

abóbada de berço da capela-mor, com 
quadro recolocado, reprodução da 

Senhora dos Anjos. 

 
 

                                   
 

Fig. 418. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santa 
Cruz de São Cristóvão. Vista 

tomada a partir da capela-mor: arco 

de triunfo e ilharga do Evangelho 
da nave. 

Fig. 419. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 
vista tomada a partir de tribuna (lado do 

Epístola): .trecho da capela-mor com porta 

de acesso à sacristia sobrepujada por 
tribuna para o corredor do segundo registo. 

Fig. 420. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: nave, portas de acesso 
aos corredores laterais e para o ossário; púlpito na 

ilharga da Epístola, tribunas superiores, coro-alto 

com guarda-corpo de ferraria; em fundo, arco 
(envidraçado) de ligação à nave da igreja dos frades 

(ilharga do Evangelho); tecto em falsa abóbada de 

berço, com pintura arquitectónica. 
 

 

                             
 

Fig. 421. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

coro-alto, com guarda-corpo em ferraria a 

dar sobre a nave; em fundo, a capela-mor. 

Fig. 422. Capela da Ordem Terceira no Convento 
de Santa Cruz de São Cristóvão: vista parcelar do 

sub-coro, ilhargas da nave e tecto de falsa abóbada 

em berço, com pintura de quadratura interrompida 
por lanternim de iluminação. 

Fig. 423. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: tecto em 

falsa abóbada de berço, com pintura 
de quadratura e quadro recolocado, 

ao centro; lanternim. 
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Fig. 424. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: vista da igreja 

conventual, tomada do sub-coro da capela, 

através do arco de ligação, fechado com 
painéis de vidro. 

Fig. 425. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: vista tomada da 

portaria com acesso ao andar superior. 

Fig. 426. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: escadaria 

de articulação entre os dois pisos.  

 

 

                                       
 

Fig. 427. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: corredor do 
piso superior com portadas abertas para a 

cerca conventual. 

Fig. 428. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 
vista tomada de uma tribuna no segundo 

piso (ilharga do Evangelho) sobre a nave; 

púlpito, porta de acesso ao ossário (do lado 
da Epístola). 

Fig. 429. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: vista tomada 
de tribuna da ilharga do Evangelho, sobre a 

nave e trecho do arco de triunfo e a capela-

mor.  

 

 

                
 

Fig. 430. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: guarda-corpo de 
tribuna do piso superior (lado do Evangelho). 

Fig. 431. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santa 
Cruz de São Cristóvão: acesso ao 

púlpito (da Epístola) no corredor 

das tribunas, no segundo piso. 

Fig. 432. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 
acesso ao púlpito e vislumbre da nave 

tomada do corredor da ilharga da Epístola. 
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Fig. 433. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão. 

Vista tomada a partir de uma tribuna para o 

flanco oposto: ilharga da nave (da Epístola); 
porta de acesso ao ossário, púlpito e 

tribunas superiores. 

Fig. 434. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

corredor no segundo andar com janelas de 

sacada para o templo. 

Fig. 435. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São Cristóvão: 

corredor do segundo andar, com vãos para a 

cerca, traçado paralelo à ilharga exterior (do 
Evangelho) da igreja conventual. 

 
 

                                                  
 

Fig. 436. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: corredor do 

segundo andar, aberto ao longo da ilharga do 
Evangelho da igreja conventual, com janelas 

abertas para a cerca; ao fundo, porta de acesso 

ao Salão de Reuniões. 

Fig. 437. Ordem Terceira no Convento de Santa Cruz de 

São Cristóvão: Salão de Reuniões, no segundo andar, 

aberto sobre a sacristia da igreja conventual, com janelas 
para a cerca. 

 

 

                                                
 

Fig. 438. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: ossário com 
pequeno altar ao fundo. 

Fig. 439. Ordem Terceira no Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: ossário com porta de acesso 
para a cerca.  

Fig. 440. Ordem Terceira no 

Convento de Santa Cruz de São 
Cristóvão: Ossário com vão 

gradeado para iluminação e 

arejamento, dando sobre a cerca. 
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Fig. 441. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão: tardoz do 

complexo dos Terceiros, vendo-se os dois 

óculos da cabeceira da capela-mor, muro da 
cerca e via urbana de acesso ao adro. 

Fig. 442. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão. Vista tomada 

a partir da rua de acesso ao adro 

franciscano: muro da cerca; em fundo, à 
direita, fachadas dos Terceiros – com corpo 

de cinco janelões abertos no corredor de 

acesso à Sala de Reuniões. 

Fig. 443. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Cruz de São Cristóvão. Vista tomada 

da estrada de acesso à cidade: tardoz do 

complexo franciscano; em primeiro plano; 
muro da cerca.  

 

 

               
 

Fig. 444. Igreja e Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: largo fronteiro ao 
complexo conventual, vista das fachadas 

principais da Ordem Terceira, da igreja dos 

frades, da torre sineira lateral e da ala 
conventual. 

Fig. 445. Adro do Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão. Vista tomada da galilé da 
igreja: cruzeiro erguido no largo fronteiro 

ao complexo franciscano e casas térreas.  

Fig. 446. Igreja e Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: vista parcelar da fachada 
dos Terceiros, com adossamento à ilharga 

esquerda da igreja dos frades; arco lateral da 

galilé. 

 

 

                                        
 
Fig. 447. Igreja e Convento de 

Santa Cruz de São Cristóvão: galilé 

com arcada aberta sobre o adro; ao 
fundo, porta entaipada. 

Fig. 448. Igreja do Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: capela-mor, com 

tecto em falsa abóbada de berço com 
quadro recolocado ao centro, em 

medalhão; em primeiro plano, pilastras do 

arco de triunfo. 

Fig. 449. Igreja do Convento de Santa Cruz de São 

Cristóvão: medalhão com quadro recolocado com 

alegoria de São Francisco, no tecto da capela-mor. 
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Fig. 450. Igreja do Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: capela colateral em 
chanfro, na intercepção do ilharga do 

Evangelho com o alçado exterior do arco de 

triunfo. 

Fig. 451. Igreja do Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: ilharga esquerda nave, com 
arco de ligação à capela dos Terceiros; 

tribunas superiores e porta (cerrada, antigo 

acesso ao ossário daqueles). 

Fig.452. Igreja do Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: arco de 
articulação da igreja conventual com a 

capela dos Terceiros; guarda-corpo do 

coro-alto dos Terceiros. 
 

 

                       
 

Fig. 453. Igreja do Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: nave com 
tribunas no segundo registo; coro-alto 

com balaustrada de barriga, em 

madeira; portal no sub-coro; tecto 
plano com saia encurvada, com 

medalhão pictórico figurativo, ao 

centro. 

Fig. 454. Sacristia do Convento de Santa Cruz de 

São Cristóvão: arcaz duplo a flanquear altar 
retabular com edícula; janela para a cerca. 

Fig. 455. Sacristia do Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: cubículo 
profundo para o lavabo; janelas de peito 

para a cerca. 

 

 

                                                    
 
Fig. 456. Sacristia do Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: lavabo pétreo com 

iluminação zenital, em cubículo. 

Fig. 457. Convento de Santa Cruz de São 

Cristóvão: fachada da ala conventual com 

chaminé alta do lar – vista tomada de janela da 
sacristia. 

Fig. 458. Igreja e Convento de Santa 

Cruz de São Cristóvão: porta de 

articulação entre a igreja e o corredor 
do claustro. 
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Fig. 459. Igreja e Convento de Santa Cruz 
de São Cristóvão: claustro de dois registoss; 

no inferior, arcadas com quadra ajardinada; 

no superior, colunata arquitravada; ilharga 
exterior da igreja (da Epístola); torre sineira.  

Fig. 460. Convento de Santa Cruz de São 
Cristóvão: galerias inferiores do claustro 

com quadra ajardinada. 

Fig. 461. Convento de Santa Cruz de São 
Cristóvão: segundo andar do claustro 

(acesso às celas) com colunata no muro 

exterior, assente em murete. 

 

 

         
 

Fig. 462. Igreja e Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: vista da cerca do 
convento e casario no arrabalde, tomada de 

janela de cela. 

Fig. 463. Igreja e Convento de Santa Cruz 

de São Cristóvão: vista do largo fronteiro ao 
complexo franciscano, com o cruzeiro e 

casario. 

Fig. 464. Curso fluvial (rio Paramopama) – 

uma das vias de acesso ao convento. 
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Fig. 465. Convento de Santa Maria Madalena 

de Marechal Deodoro: complexo franciscano 

com adro, cruzeiro, fachada da capela da 
Ordem Terceira, à esquerda; à direita, 

frontispício da igreja com torre e ala 

conventual. 

Fig. 466. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: frontispício da capela (em 
restauro). 

Fig. 467. Ordem Terceira no Convento 

de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista parcelar do 
frontispício da capela, com aba 

delimitadora do jardim da Ordem. 

 

 

                                 
 

Fig. 468. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria 
Madalena de Marechal Deodoro: pormenor do vão de 

janela de avental no frontispício da capela. 

Fig. 469. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista da ilharga 

exterior da Epístola, e trecho do 
frontispício; à direita, trecho de uma 

capela profunda da igreja dos frades. 

Fig. 470. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal 

Deodoro. Vista tomada da área 
exterior dos Terceiros: ilharga 

exterior da capela (da Epístola), 

corredor exterior de separação entre 
os dois templos.  

 

 

             
 

Fig. 471. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: à direita, ilharga exterior (da 

Epístola) da capela; à esquerda, ilhargas da 
sacristia, igreja e capela profunda, do 

convento. 

Fig. 472. Capela da Ordem Terceira no Convento 
de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro. 

Vista tomada do sub-coro: nave e capela-mor, 

ilharga do Evangelho com porta de acesso lateral; 
tribunas superiores. 

Fig. 473. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: capela-mor e trecho da 
pilastra do arco de triunfo; porta 

para o exterior e tribunas superiores. 
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Fig. 474. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: 

capela-mor com altar retabular e tecto 

em falsa abóbada em arco abatido. 

Fig. 475 Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista parcelar da 

ilharga do Evangelho da nave e do arco de 

triunfo; porta de acesso lateral e tribunas 
superiores. 

Fig. 476. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

ilharga da nave, da Epístola; porta de acesso ao 

exterior; duas tribunas superiores flanqueiam o 

vão aberto para o púlpito; capela-mor.  

 

 

                           
 

Fig. 477. Capela da Ordem Terceira no Convento 
de Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

vista de pormenor do arco de triunfo trilobado, 

tomada da nave. 

Fig. 478. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista de pormenor do 

arco de triunfo, tomada da nave, na 
vertical. 

Fig. 479. Capela da Ordem Terceira 
no Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: 

nave, coro-alto com balaustrada de 
barriga em madeira, portal, com três 

janelões de iluminação; tecto plano 

sobre a nave e o coro-alto. 
 

 

                             
 

Fig. 480. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: coro-alto com 
balaustrada de barriga, tudo em madeira. 

Fig. 481. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: pormenor do sub-coro com 
vão aberto para futuro encaixe da escada de 

acesso. 

Fig. 482. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: 
ilharga do Evangelho com porta de 

acesso pelo jardim, tribunas superiores. 
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Fig. 483. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: tecto único plano em 

madeira sobre a nave e o coro-alto; trecho 
superior do arco de triunfo, trilobado. 

Fig. 484. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga do Evangelho 

da capela-mor com porta de acesso à 
antessacristia; tribunas abertas no segundo 

registo. 

Fig. 485. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: ilharga da capela-mor 

(da Epístola) com porta de acesso ao 
exterior (corredor a céu aberto, de separação 

da igreja dos frades); tribunas superiores. 
 
 

                                    
 

Fig. 486. Ordem Terceira no Convento de Santa 
Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

antessacristia com porta de acesso ao jardim – 

vista tomada da porta de acesso à capela-mor do 
lado do Evangelho. 

Fig. 487. Ordem Terceira no Convento 
de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: pormenor da antessacristia, 

com escada de acesso ao tardoz do 
altar-mor. 

Fig. 488. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: espaço entre o tardoz da capela-

mor e o muro do vão com escada para 
acesso ao consistório (à esquerda, ao 

fundo colónia de morcegos residentes). 
 

 

                           
 

Fig. 489. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: sacristia com lavabo, seguido de 
porta de acesso ao exterior e da porta que 

abre para a escada que leva ao consistório; 

ao fundo, porta para a antessacristia. 

Fig. 490. Ordem Terceira no Convento 

de Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: lavabo pétreo da sacristia. 

Fig. 491. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

vista parcelar da sacristia; em primeiro plano, à 
direita, abertura de acesso à escada para o 

consistório; porta de acesso ao exterior, e 

lavabo. 
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Marechal Deodoro-Al (cont.) 
 
 

                                                        
 

Fig. 492. Ordem Terceira no Convento de 
Santa Maria Madalena de Marechal Deodoro: 

vista de lance de escadas para o consistório, 

tomada da sacristia 

Fig. 493. Ordem Terceira no Convento de Santa 
Maria Madalena de Marechal Deodoro: vista de 

lance de escadas para o consistório, tomada da 

sacristia 

Fig. 494. Ordem Terceira no 
Convento de Santa Maria Madalena 

de Marechal Deodoro: último lance 

de escada para o consistório, vindo 
da sacristia. 

 

 

                           
 

Fig. 495. Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria 
Madalena de Marechal 

Deodoro: vão das escadas com 

tecto em telha vã; frestas de 
iluminação. 

Fig. 496. Ordem Terceira no Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: sala do Consistório, 
com janelas para o jardim e para a rua lateral à capela. 

Fig. 497. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal 
Deodoro: tribunas do consistório, do lado 

esquerdo da capela-mor, vislumbrando-se 

através dela, uma tribuna da ilharga direita. 

 

 

                         
 

Fig. 498. Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro. 
Vista tomada de janela do 

consistório: ilharga exterior 
esquerda da capela; trecho do vão 

de porta de acesso lateral à igreja, 

vindo do jardim; em fundo, aba de 
limite do jardim  

Fig. 499. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: ilharga da capela com porta de 
acesso ao jardim, tomada a partir de janela 

do consistório. 

Fig. 500. Ordem Terceira no Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal Deodoro: vista de 

água de telhado da sacristia, tomada de janela do 
consistório; largo e rua urbana paralela à capela. 
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Marechal Deodoro-Al (cont.) 
 
 

                   
 

Fig. 501. Ordem Terceira no Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal Deodoro: tardoz da 

sacristia com porta para o espaço exterior da 

Ordem e estaleiro da obra em curso. 

Fig. 502. Ordem Terceira no 

Convento de Santa Maria Madalena 

de Marechal Deodoro: tardoz do 

complexo da Ordem e jardim. 

Fig. 503. Ordem Terceira no Convento de 

Santa Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: ilhargas exteriores (da Epístola) do 

vão da escada para o consistório, da capela-

mor e da nave; jardim. 
 

 

              
 

Fig. 504. Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal 
Deodoro: ladeira que liga uma 

lagoa ao convento; à esquerda, 

muro de limite da cerca. 

Fig. 505. Igreja e Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: largo fronteiro ao complexo franciscano 
com cruzeiro e muro de limite; fachadas principais da capela 

dos Terceiros, da igreja dos frades e da ala conventual – 

vista tomada do topo da ladeira. 

Fig. 506. Igreja do Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal 
Deodoro: frontispício da igreja e torre 

sineira. 

 

 

                                        
 

Fig. 507. Igreja do Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: frontispício 

da igreja com arcos da galilé sobrepujados 
pelos janelões do coro-alto e de iluminação da 

torre. 

Fig. 508. Igreja do Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: galilé com 

arcaria para o adro; à direita, trecho de um 
portal da igreja; ao fundo, à esquerda, acesso 

à área conventual. 

Fig. 509. Igreja do Convento de Santa 

Maria Madalena de Marechal 

Deodoro: nave e capela-mor com tecto 
em falsa abóbada de berço, com 

caixotões. 
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Marechal Deodoro-Al (cont.) 
 
 

             
 

Fig. 510. Igreja do Convento de 

Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: altar-mor 
com camarim de trono de 

andares. 

Fig. 511. Igreja do Convento de 

Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: nave com 
tecto de falsa abóbada de berço, 

com quadro recolocado ao centro, 

com figuração alegórica. 

Fig. 512. Igreja do Convento de 

Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: pormenor do 
tecto da nave, com quadro 

recolocado, com motivo alegórico 

alusivo a São Francisco. 

Fig. 513. Igreja do 

Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal 
Deodoro: capela profunda 

lateral, rasgada na ilharga 

do Evangelho, com entrada 
para carneiro 

 

 

                  
 

. Fig. 514. Igreja do Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: ilhargas 
exteriores da igreja, com corpo saliente de capela 

lateral (lado do Evangelho). 

Fig. 515. Igreja do Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: ilharga da 
Epístola com arco raso para altar, cavado na 

espessura do muro, flanqueado por púlpito e 

tribuna; trecho do coro-alto. 

Fig. 516. Igreja e Convento de 

Santa Maria Madalena de 
Marechal Deodoro: galerias e 

quadra do claustro; topo da ilharga 

da Epístola da igreja, e torre sineira. 
 

 

        
 

Fig. 517. Convento de Santa Maria 

Madalena de Marechal Deodoro: 
pormenor do arranque da escadaria 

de acesso ao segundo andar da ala 

conventual. 

Fig. 518. Convento de Santa Maria Madalena de 

Marechal Deodoro: vista de fachadas laterais de 
corpos do complexo franciscano, tomada a partir 

da cerca. 

Fig. 519. Convento de Santa Maria Madalena 

de Marechal Deodoro: vista de arrabalde, 
tomada a partir de janela do segundo andar do 

convento 
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Paraguaçu-Ba 

 
 

            
 
.Fig. 520. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: braço de mar do 

Recôncavo Baiano (via de acesso ao 
convento e à cidade). 

Fig. 521. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: rampa de acesso a 

terra, junto a muro do convento. 

Fig. 522. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: escadas de acesso 

ao cais, junto ao convento. 

 

 

       
 
.Fig. 523. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: complexo 

conventual, com escadaria, cruzeiro, muro 
de limite do adro em socalcos, frontispício 

da igreja; à esquerda, ala conventual. 

Fig. 524. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: terraplenos do 

cruzeiro, com patamar do escadório que 
conduz ao topo do adro; muro de delimite e 

ala conventual. 

Fig. 525. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: topo do adro e 

frontispício da igreja.  

 
 

            
 

.Fig. 526. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: pormenor do 
muro de delimite do adro (ilharga 

esquerda); edifícios conventuais. 

Fig. 527. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: galilé com 
arcadas abertas sobre o adro; ao fundo, 

porta de acesso à portaria; à direita, portal 

de acesso à igreja. 

Fig. 528. Igreja e Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: galilé com arco 
lateral de acesso à cerca; arcadas abertas 

sobre o adro; à esquerda, portal de acesso à 

igreja. 
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Paraguaçu-Ba (cont.) 
 
 

                                                    
 

.Fig. 529. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: nave, suas 
ilhargas com portas para os corredores 

laterais, capela-mor e tecto em telha vã. 

Fig. 530. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: arco de triunfo e 
capela-mor com tecto em telha vã. 

Fig. 531. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: nave com 
revestimento de silhar de azulejos; ilhargas 

com tribunas superiores e coro-alto com 

escada adossada ao flanco; portal principal.  
 

 

                         
 
.Fig. 532. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: sub-coro com 

escada de acesso ao coro-alto e pormenor 
do silhar de azulejos em azul e branco, de 

albarradas. 

Fig. 533. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: corredor lateral 

(da Epístola) com janelas para a cerca. 

Fig. 534. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: corredor lateral 

(do Evangelho) com janelas para o claustro. 

 
 

          
 

.Fig. 535. Convento de São Francisco de Paraguaçu: 
portaria conventual, com acesso à galilé pela porta da 

esquerda e ao convento pela do fundo. 

Fig. 536. Convento de São 
Francisco de Paraguaçu: espaços 

de articulação interior do 

convento com porta de acesso ao 
claustro. 

Fig. 537. Igreja e Convento de São 
Francisco de Paraguaçu: ruínas do 

convento e do claustro com as colunatas 

de assento das galerias. 
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Paraguaçu-Ba (cont.) 
 
 

             
 

.Fig. 538. Convento de São Francisco de 

Paraguaçu: trecho do claustro, com muro 
exterior de três registos. 

Fig. 539. Convento de São Francisco de 

Paraguaçu: espaço em ruína; parede da 
direita é a exterior do claustro. 

Fig. 540. Igreja do Convento de São 

Francisco de Paraguaçu: vista parcelar do 
frontispício da igreja; fachada lateral direita 

com colunata a dar sobre a cerca. 

 
 

    
 

Fig. 541. Convento de São Francisco de Paraguaçu: 

fachada lateral direita conventual, com colunata a dar 

sobre a cerca. 

Fig. 542. Igreja e Convento de São Francisco de 
Paraguaçu: vista da ala conventual esquerda, tomada a 

partir da cerca do mesmo lado.  
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Serinhaém-Pe 
 
 

                        
 

Fig. 543. Igreja e Convento de São 
Francisco de Serinhaém: ladeira de acesso 

ao complexo franciscano; adro com 

cruzeiro. 

Fig. 544. Igreja e Convento de São Francisco 
de Serinhaém: adro e fachadas principais da 

igreja e da ala conventual. 

Fig. 545. Igreja do Convento de São 
Francisco de Serinhaém: nave, com 

ilhargas com portas e tribunas superiores 

abertas nas ilhargas; altares colaterais 
adossados ao alçado exterior do arco de 

triunfo; capela mor; tecto em três planos 

com travejamento à vista. 
 

 

                     
 

Fig. 546. Igreja do Convento de São Francisco de 
Serinhaém: nave com silhares azulejares figurativos; 

capela profunda aberta na ilharga do Evangelho e 

púlpito no mesmo flanco; óculos polilobolados de 
iluminação e arejamento em ambos os flancos; teia em 

madeira; altares colaterais adossados ao alçado do arco 

cruzeiro; capela-mor; tecto em três planos, com 
travejamento à vista.  

Fig. 547. Igreja do Convento de São 
Francisco de Serinhaém: teia de 

balaustrada com umbrais ornamentados 

com figuras femininas; altares colaterais 
adossados ao alçado exterior do arco de 

triunfo; capela-mor com altar retabular 

de camarim 

Fig. 548. Igreja do Convento de São 
Francisco de Serinhaém: capela 

lateral rasgada na ilharga esquerda 

da nave, com altar. 

 

 

                        
 

Fig. 549. Igreja do Convento de São Francisco de 

Serinhaém: pormenor do silhar azulejar figurativo 
da vida mística de São Francisco. 

Fig. 550. Igreja e Convento de 

São Francisco de Serinhaém: 
lavabo da sacristia. 

Fig. 551. Convento de São Francisco de 

Serinhaém: claustro de dois registos, de arcaria 
e colunata; quadra com poço central decorado 

com arcos assentes no murete do guarda-corpo. 
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Serinhaém-Pe (cont.) 
 
 

                                       
 
Fig. 552. Convento de São Francisco de 

Serinhaém: primeiro lance de escada para o 

segundo andar da ala do convento. 

Fig. 553. Convento de São Francisco de 

Serinhaém: galeria do claustro, no segundo 

piso, com colunata de sustentação da 
cobertura.. 

Fig. 554. Convento de São Francisco de 

Serinhaém: galeria do piso superior do 

claustro de articulação dos cómodos 
conventuais. 

 
 

              
 

Fig. 555. Convento de São Francisco de Serinhaém: 
arvoredo e vegetação da cerca conventual 

Fig. 556. Convento de São Francisco de Serinhaém: 
espécime da árvore fruta-pão da cerca conventual. 
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Ordens Terceiras de São Francisco em espaço conventual em Portugal 
 

Lisboa (Convento de São Francisco da Cidade) 
 

 

         
 

Fig. 557. Convento de São Francisco da 

Cidade: vista parcelar da Maqueta da cidade de 

Lisboa, antes de 1755, com o complexo 

franciscano ao centro (Museu da Cidade em 

Lisboa). 

Fig. 558. Convento de São Francisco da 

Cidade: pormenor da Maqueta da cidade de 

Lisboa antes de 1755, com o complexo 

franciscano ao centro (Museu da Cidade em 

Lisboa). 

Fig. 559. Convento de São Francisco 

da Cidade: vista aérea do espaço e 

ruínas do antigo Convento (Google 

Earth. [Em linha]. Convento de São 

Francisco da Cidade [Consult. em 14-
02-2010]).  

 

 

                       
 

Fig. 560. Convento de São 

Francisco da Cidade: alçado do 

Hospital da Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco. 

Fig. 561. Hospital da Venerável Ordem Terceira de São 

Francisco de Lisboa: pormenor da porta de acesso.. 

Fig. 562. Convento de São Francisco 

da Cidade: portal de acesso ao 

convento; muro e ala conventual 
(modificados). 
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Guimarães 
 
 

             
 

Fig. 563. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Guimarães: vista aérea com 

complexo franciscano com a Ordem Terceira à 

direita. (Fonte: foto propriedade da Ordem 
Terceira de Guimarães). 

Fig. 564. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Guimarães:. Vista 

tomada do adro:.em fundo, frontispício da 

portaria conventual; à direita, fachada 
lateral com portal da capela dos Terceiros; 

entre ambos, corredor de ligação com 

porta para o exterior. 

Fig. 565. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Guimarães: frontispício 

da capela com portal principal; alçado do 

edifício dos Terceiros com portal de 
acesso às suas diversas instalações. 

 

 

             
 

Fig. 566. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: fachadas 

principais da capela e do asilo, com trecho 
da entrada lateral da capela (lado do 

Evangelho). 

Fig. 567. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: fachada 

lateral do asilo. 

Fig. 568. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: vista da 

traseira da Ordem Terceira, vestígios da 
vegetação da cerca conventual; trechos do 

edificado da Ordem Primeira. 
 

 

                       
 

Fig. 569. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Guimarães: 

arco de triunfo e capela-mor com altar 
retabular de camarim e tecto em abóbada de 

lunetas. 

Fig. 570. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Guimarães: 

nave, coro-alto sobre arco em asa de cesto; 
sub coro com corta-vento do acesso 

principal do templo; tecto em abóbada de 

berço em tramos. 

Fig. 571. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Guimarães: 

tecto da nave e coro-alto em abóbada de 
berço em tramos; em fundo, janelão de 

iluminação do coro alto; à direita, órgão de 

tubos. 
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Guimarães (cont.) 
 
 

                                                  
 

Fig. 572 – Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Guimarães: 

altar lateral aposto em arco raso na ilharga 

do Evangelho da nave. 

Fig. 573. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Guimarães: ilharga da Epístola 

revestida integralmente com azulejos azuis e 

brancos, com trecho de arco raso com altar lateral, 

púlpito e tribuna. 

Fig. 574. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 

Francisco de Guimarães: claustro 

de três andares: o inferior de 

arcadas, e os superiores fechados 
com janelas de guilhotina; quadra 

ajardinada, com chafariz, ao centro. 

 

                                            
 
Fig. 575. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: galeria do 

claustro fechada por janelas, com acessos a 
diversos cómodos dos Terceiros. 

Fig. 576. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: espaço de 

articulação entre a zona da Ordem Primeira 
e a da Ordem Terceira. 

Fig. 577. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: espaço de 

articulação entre a zona da Ordem Primeira 
para a da Ordem Terceira; à esquerda, arco 

de acesso ao claustro conventual. 
 
 

                  
 

Fig. 578. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Guimarães: arco de ligação entre os 

espaços das duas Ordens franciscanas. 

Fig. 579. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Guimarães: cruzeiro erguido no 

largo fronteiro à capela dos Terceiros. 
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Angra do Heroísmo 
 
 

                 
 

Fig. 580. Convento de São Francisco de 
Angra do Heroísmo: escadório de acesso ao 

convento, a partir da Ladeira de São 

Francisco. 

Fig. 581. Convento de São Francisco de 
Angra do Heroísmo: adro, igreja do convento; 

à esquerda, a antiga portaria conventual 

(Museu de Angra). 

Fig. 582. Convento de São Francisco de 
Angra do Heroísmo: fachada lateral da 

igreja; ao fundo, ressalto do corpo de uma 

capela lateral; segue-se-lhe, em último 
plano, em corpo também avançado, as 

instalações dos Terceiros. 

 
 

          
 

Fig. 583. Igreja do Convento de São Francisco de 
Angra do Heroísmo: três naves de arcarias; a da 

direita termina na Capela dos Terceiros desenvolvida 

paralelamente à capela-mor da igreja. 

Fig. 584. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de São 

Francisco de Angra do 

Heroísmo: nave lateral direita 
da igreja dos frades que 

termina na Capela dos 

Terceiros (em fundo). 

Fig. 585. Igreja do Convento de São Francisco 
de Angra do Heroísmo: nave, coro-alto e portal 

central da igreja que dá para a galilé; a nave da 

ilharga da Epístola dá acesso à Capela dos 
Terceiros (a do lado oposto, á antessacristia da 

igreja). 

 

 

                              
 

Fig. 586. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 
Heroísmo: portal da capela com gradil 

ornamental de madeira; à direita, teia de 

separação de um altar devocional da 
igreja dos frades.  

Fig. 587. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 
Heroísmo: nave e capela-mor com teia de 

madeira em balaustrada; à direita, porta de 

acesso directo à sacristia e a outros 
cómodos dos Terceiros. 

Fig. 588. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 
Heroísmo: na capela-mor, porta de acesso 

directo à sacristia e a outros cómodos dos 

Terceiros; trechos dos silhares de azulejos 
monocromático que revestem a capela; trecho 

da teia. 
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Angra do Heroísmo (cont.) 
 
 

                                               
 

Fig. 589. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: nave, portal de acesso à nave 

lateral da igreja dos frades (da Epístola); 

arco cego (entaipado?) no alçado em 

paredes-meias com a capela-mor da igreja 
dos frades (lado da Epístola). 

Fig. 590. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 
Heroísmo: arco cego marcado paredes-

meias com a capela-mor da igreja dos 

frades, no seu lado da Epístola. 

Fig. 591. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Angra do 
Heroísmo: portal de acesso à Capela, a 

partir da igreja dos frades (lado da Epístola), 

vislumbrando-se, em fundo, a igreja destes. 

 

 

                              
 

Fig. 592. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Angra do Heroísmo: 
fachadas laterais (banda direita) do 

complexo franciscano; à direita, duas 

fachadas do edifício dos Terceiros; porta de 
acesso para o corredor que leva à sua 

sacristia. 

Fig. 593. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Angra do Heroísmo: 
corredor de entrada para os cómodos dos 

Terceiros, com janelas de capialço 

horizontais que dão para o exterior (antiga 
cerca). 

Fig. 594. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Angra do Heroísmo: 
corredor de articulação de espaços, com 

degraus de arranque da escadaria de acesso 

à sala do Consistório e outras salas 
administrativa; em fundo, porta para a 

antessacristia. 

 
 

                                          
 

Fig. 595. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor da verga da porta de acesso à 

sacristia - vista tomada da antessacristia. 

Fig. 596. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Angra do Heroísmo: tecto 

plano em madeira artesoada, pontuada por 

placas pictóricas, com ornamentação floral e 
geométrica.. 

Fig. 597. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Angra do Heroísmo: 

pormenor do tecto em madeira artezoada, 

com placa pictórica, ornamental. 
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Angra do Heroísmo (cont.) 
 

 

          
 

Fig. 598. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco 

de Angra do Heroísmo: 

lavabo da sacristia embebido 
no muro, em cubículo. 

Fig. 599. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Angra do Heroísmo: escadaria 

de acesso à sala do Consistório 
e outras. 

Fig. 600. Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: sala do Consistório com 

tecto de madeira, artezoado, em 
masseira.  

Fig. 601. Ordem Terceira 
no Convento de São 

Francisco de Angra do 

Heroísmo: tecto em 
madeira, artezoado, em 

masseira. 

 
 

              
 

Fig. 602. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco 

de Angra do Heroísmo: 

pormenor da cabeceira da 
Sala do Consistório, com arco 

cavado na espessura do muro, 

com pintura a óleo de cena 
devocional (Pentecostes). 

Fig. 603. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Angra do Heroísmo: 

conversadeiras de janela do 
Consistório. 

Fig. 604. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Angra do Heroísmo: porta do 

Consistório para o patamar no 
cimo da escadaria. 

Fig. 605. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Angra do Heroísmo: pormenor 

da reserva do acervo do Museu, 
com vasos da botica dos 

Terceiros. 
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Porto 
 
 

                
 

Fig. 606. Convento de São Francisco do 

Porto: fachadas Sul do complexo 
franciscano. 

Fig. 607. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: à esquerda, 
fachada da Igreja dos Terceiros; à direita, 

fachadas principais da antiga portaria 

conventual e da igreja.. 

Fig. 608. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: fachada da igreja 
dos Terceiros e a da sua portaria, à 

esquerda; à direita, escadório para a igreja 

conventual. 

 

 

                            
 
Fig. 609. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco do Porto: edifício com acesso à 
portaria; à direita, trecho do frontispício da 

igreja dos Terceiros. 

Fig. 610. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: portaria com 
acesso ao secretariado; tecto plano com 

estuques ornamentais . 

Fig. 611. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: portaria com 
porta para os cómodos dos Terceiros; 

tecto plano com estuques ornamentais. 

 
 

                                
 

Fig. 612. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Porto: sala anexa à 

portaria, com conversadeiras a darem para o 

adro. 

Fig. 613. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco do Porto: sala com janela em arco de 

arejamento e iluminação das catacumbas. 

Fig. 614. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco do 

Porto: corredor de articulação de 

espaços e andares. 
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Porto (cont.) 
 
 

                                                          
 

Fig. 615. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: lance de escada de 
acesso ao coro-alto e ao consistório, e a 

outras salas da administração; à direita, 

lance para as catacumbas. 

Fig. 616. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: lance de escada 
para as catacumbas. 

Fig. 617. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: lance final da 
escadaria com acesso, em frente para o 

coro-alto e, à direita, para o vestíbulo das 

diversas salas administrativas. 
 

 

                 
 

Fig. 618. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco do 

Porto: vestíbulo das salas dos 

Terceiros; tecto de madeira, em 
gamela, com pintura decorativa, 

geométrica. 

Fig. 619. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco do Porto: vestíbulo dos espaços 

administrativos com tecto de madeira, em 

gamela; porta de acesso ao Consistório. 

Fig. 620. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco do Porto: Sala do Consistório, com altar 

em talha dourada, vãos de portas rematadas por 

sanefas em madeira revestida a ouro; tecto de 
madeira, em gamela, de caixotões, com pintura 

com douramentos.  

 
 

                                    
 

Fig. 621. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco do Porto: Sala do Consistório, com tela 
pintada na parede oposta à do altar; vãos de portas 

rematadas por sanefas em madeira dourada, tecto de 

madeira, em gamela, de caixotões pintado em branco 
com dourado. 

 Fig. 622. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco do Porto: vestíbulo das instalações 
administrativas, com porta para a escadaria. 
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Porto (cont.) 
 
 

                                                    
 

Fig. 623. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Porto: sala de catacumba, 

com trecho da escadaria de acesso pelo 

interior do edifício. 

Fig. 624. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Porto: trecho de altar em 

catacumba, com porta de comunicação com 

outras salas. 

Fig. 625. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco do Porto: corredor da 

catacumba; tecto em abóbada de berço. 

 

 

                                                                        
 

Fig. 626. Igreja da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do Porto: nave 
de tramos, ilhargas com capelas laterais, 

adossadas ao muro; capela-mor com altar de 

camarim, com trono. 

Fig. 627. Igreja da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do Porto: 
trecho dos tramos da nave, do arco de 

cruzeiro, da capela-mor, tudo coberto por 

uma abóbada de lunetas, em tramos, com 
estuques ornamentais e pinturas figurativas. 

Fig. 628. Igreja da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do Porto: nave 
e coro-alto com janelões de iluminação; 

sub-coro com corta-vento do portal. 

 

 

                              
 
Fig. 629. Igreja da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco do Porto: alçado do lado do 

Evangelho da capela-mor, com cadeiral. 

Fig. 630. Igreja da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do Porto: 

porta aberta na nave da ilharga do 
Evangelho de acesso à antessacristia / 

capela.. 

Fig. 631. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco do Porto: antessacristia / 

capela, com dois altares; em fundo, porta 
para a sacristia; tecto em abóbada em arco 

de asa de cesto, com estuques 

ornamentais com medalhão apainelado ao 
centro. 
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Porto (cont.) 
 
 

                
 
Fig. 632. Ordem Terceira 

no Convento de São 

Francisco do Porto: 
antessacristia / capela com 

coro-alto e tecto em 

abóbada em asa de cesto, 
com estuques ornamentais 

e pintura recolocada em 

medalhão central. 

Fig. 633. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do 

Porto: sacristia com arcaz de 
espaldar apainelado com espelhos; 

trecho de altar, à esquerda; tecto com 

estuques ornamentais. 

Fig. 634. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco do 

Porto: sacristia com móveis de 
parede de alçados apainelados com 

espelho; trechos de dois altares que 

se afrontam. 

Fig. 635. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco 

do Porto: pormenor da 
pintura em tromp l’oeil 

recolocada em medalhão, ao 

centro do tecto de estuque 
ornamental. 

 

 

              
 

Fig. 636. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco do Porto: fachadas posteriores dos 
edifícios (sacristia, portaria e consistório e ilharga 

exterior do Evangelho); topo da torre sineira 
conventual. 

Fig. 637. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco do Porto. Vista tomada do adro largo 
fronteiro ao complexo franciscano: Rio Douro e 

encosta da cidade de Vila Nova de Gaia. 
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Coimbra 
 
 

                           
 

Fig. 638. Convento de São Francisco de 
Coimbra: fachadas principais do 

complexo erguido a meio da colina na 

margem direita do rio Mondego, fronteira 
ao centro histórico da cidade. 

Fig. 639. Capela da Ordem Terceira, 
Igreja e Convento de São Francisco de 

Coimbra. Vista tomada do largo fronteiro: 

frontispício da igreja dos frades; à 
esquerda, fachadas da capela dos 

Terceiros; à direita, trecho da ala 

conventual. 

Fig. 640 Capela da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de Coimbra: 

edifícios dos Terceiros adossados à ilharga 

exterior (do Evangelho) da igreja conventual. 

 

 

                                            
 

Fig. 641. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Coimbra: 
intercepção do alçado lateral da galilé com 

arco da igreja dos frades, com a fachada 

principal da capela dos Terceiros. 

Fig. 642. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Coimbra: 
fachadas escalonados da nave e capela-mor, em 

ângulo recto com alçados laterais da galilé e do 

coro-alto da igreja conventual; portal lateral. 

Fig. 643. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de São Francisco de 
Coimbra: volumetrias com telhados 

dos corpos da capela, adossados à 

ilharga esquerda da igreja conventual. 
 

 

                                    
 

Fig. 644. Capela da Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Coimbra: ilharga do Evangelho com 

silhar de azulejos interrompido por porta de acesso ao 

exterior; à direita, trecho da pilastra do arco triunfal. 

Fig. 645. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de Coimbra. 

Vista tomada do sub-coro: .nave com 

portal de acesso, à esquerda; arco triunfal e 
capela-mor com altar retabular de 

camarim. 

Fig. 646. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de São 

Francisco de Coimbra: nave, 

alçados com silhares de azulejos 
historiados; púlpito aposto ao 

arco de apoio do coro-alto (lado 

da Epístola); em fundo, cubículo 
de madeira, com escada para o 

púlpito e coro-alto. 
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Coimbra (cont.) 

 
 

        
Fig. 647. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de 

São Francisco de Coimbra 

nave com silhares de 
azulejjos; no sub-coro, à 

esquerda, cubículo de 

madeira, com escada para 
o púlpito e coro-alto. 

Fig. 648. Capela da Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Coimbra: sub-coro com trecho do 

cubículo de madeira com porta de 
acesso às escadas para o coro-alto e 

púlpito. 

. Fig. 649. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de São 

Francisco de Coimbra: piso do 

coro-alto com vão para o lance de 
escada; vista de arco entaipado 

rasgado na ilharga da Epístola e 

vestígios do silhar de azulejos que 
a sua abertura interrompe. 

Fig. 650. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de 

São Francisco de Coimbra: 

no sub-coro, dentro do 
cubículo de madeira, vista 

parcelar de um arco cego 

rasgado na ilharga da 
Epístola e, à direita, trecho 

das escadas de acesso ao 

coro-alto. 
 

 

         
 

Fig. 651. Capela da 

Ordem Terceira no 
Convento de São 

Francisco de Coimbra: 

porta de acesso à 
sacristia pela ilharga da 

Epístola, na capela-mor. 

Fig. 652. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de São Francisco de 
Coimbra: sacristia com janelas para 

o Quintal de São Francisco (espaço 

dos Terceiros). 

Fig. 653. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 
Francisco de Coimbra: sacristia 

com vista de silhares de azulejos 

historiados. 

Fig. 654. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 
Francisco de Coimbra: tecto de 

madeira da sacristia, em masseira. 
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Funchal (demolido) 
 
 

 

 
 

Fig. 655. Vistas da fachada lateral de igreja com porta secundária, do frontispício com portal principal, da torre sineira. 

Litografia inglesa, Frank Dillon. “Franciscan Convent, Funchal”, século XIX – 1850, Álbum The Island of Madeira Views of Funchal & its 

neichbourhood. 

(Nº de Inventário: 1907.8) (Nº de Inventário: 4-210) (na Casa Museu Frederico de Freitas) [Em linha]. [Consult. em 05-04-2010]. 

Ddisponível em http://revistas.ulusofona.pt/index.php/malhaurbana/article/viewFile/1693/1341 
 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/malhaurbana/article/viewFile/1693/1341
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Tavira 
 
 

                              
 

Fig. 656. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Tavira: fachadas da portaria e Casa do 

Despacho dos Terceiros, da igreja conventual, da 

Casa dos Santos dos Terceiros (à direita). 

Fig. 657. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Tavira: fachada lateral (rua Poeta 

Isidoro Pires) com janelas da portaria no piso 

térreo; no superior, as da Casa do Despacho. 

Fig. 658. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira: antigo portal da igreja 

conventual (séc. XIX) na rua 

Poeta Isidoro Pires (antiga rua 

do Aquartelamento). 

 
 

                             
 
Fig. 659. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Tavira: fachadas da igreja 

conventual e da Casa dos Santos; portão de 

acesso para a antiga cerca (jardim público).  

Fig. 660. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Tavira: cabeceira da Casa 

dos Santos e muro do jardim da cerca, com 

passagem para o cemitério dos Terceiros. 

Fig. 661. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Tavira: cemitério com 

acesso por jardim público (antiga cerca). 

 

 
 

           
 

Fig. 662. Igreja do Convento de 
São Francisco de Tavira: nave 

da igreja conventual, com 

ilhargas com arcos rasos para 
capelas retabulares; púlpito à 

esquerda; transepto com cúpula 

sobre os arcos do cruzeiro; 
capela-mor.  

Fig. 663. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira: cruzeiro do transepto e 

capela aberta na cabeceira do 
braço (da Epístola); à sua 

direita, arco de acesso à capela 

dos Terceiros. 

Fig. 664. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira. Vista tomada do braço 

do transepto, do lado da 
Epístola: capela dos Terceiros, 

coberta por cúpula 

semiesférica. 

Fig. 665. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira: vista parcelar da capela 

dos Terceiros; destaque para a 
cúpula semiesférica, com 

lanternim de iluminação. 
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Tavira (cont.) 
 
 

                                     
 
Fig. 666. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Tavira: nave da 

igreja dos frades com ilhargas 

rasgadas por arcos pouco profundos 

para altares retabulares; coro-alto, 

coberto por cúpula com lanternim de 
iluminação.  

Fig. 667. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Tavira. Vista tomada do coro-alto: 

nave de abóbada de lunetas, em tramos; cruzeiro 

do transepto com cúpula; capela-mor.. 

Fig. 668. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Tavira: sub-coro com 

porta de acesso à Casa dos Santos / 

Santuário (ilharga da Epístola). 

 

 

                  
 

Fig. 669. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira: Casa dos Santos com altar 

adossado à cabeceira; nas ilhargas 
nichos emoldurados em talha 

dourada com imagens processionais 

da devoção dos Terceiros. 

Fig. 670. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Tavira: Casa dos Santos com série 

de nichos com imagens processionais da 

devoção dos Terceiros, sobrepujados por janelas 
que dão para o cemitério, na ilharga esquerda. 

Fig. 671. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Tavira: Casa dos Santos com série 

de nichos com imagens processionais da 

devoção dos Terceiros, na ilharga direita, 
sobrepujados por janelas abertas sobre o adro.. 

 

 

                              
 
Fig. 672. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Tavira: alçado da 

entrada da Casa dos Santos com painel 
pictórico e porta para o sub-coro da 

igreja conventual. 

Fig. 673. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Tavira: trecho do sub-coro, com porta de 

acesso às instalações dos Terceiros (no lado do 
Evangelho); à esquerda, trecho do portal da igreja, 

com guarda-vento. 

Fig. 674. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Tavira: porta de 

acesso às instalações dos Terceiros; à 
esquerda, porta para a sua portaria; em 

frente, escada para o Consistório. 
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Tavira (cont.) 

 
 

                            
 

Fig. 675. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Tavira: portaria dos 

Terceiros, com porta para o largo fronteiro 

ao complexo franciscano. 

Fig. 676. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Tavira: Sala do Consistório / Sala do 

Despacho; em frente, altar e porta de acesso ao 

coro-alto; à direita, janela sobre o largo fronteiro ao 
complexo franciscano.  

Fig. 677. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Tavira: altar da Sala do Consistório 

e porta de acesso ao coro-alto. 

 

 

                    
 

Fig. 678. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Tavira: Sala do Consistório com 
armário, flanqueado por janelas a darem sobre 

a rua lateral; porta de acesso. 

Fig. 679. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Tavira: frontão armoriado do 
armário da Sala do Consistório. 

Fig. 680. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de 
Tavira: tecto de madeira em 

masseira da Sala do Consistório.  
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Aveiro 
 
 

                
 

Fig. 681. Complexo franciscano do 

Convento de Santo António de Aveiro: adro 
e fachadas principais – da portaria do 

convento (em fundo); em ângulo recto e em 

sequência, a da igreja conventual, a da 

capela dos Terceiros e a do seu edifício da 

portaria e salas administrativas; fachada 

lateral. 

Fig. 682. Ordem Terceira no Convento 

de Santo António de Aveiro: vista do 
corpo das instalações da portaria e da 

Casa do Despacho, adossado ao da 

capela. 

Fig. 683. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Aveiro: fachada lateral do 
corpo da portaria e da Casa do Despacho. 

 

 

                                             
 

Fig. 684. Ordem Terceira no Convento de Santo 
António de Aveiro: trecho da fachada lateral do 

edifício da portaria e da Casa do Despacho; portão 

para pátio e, ao fundo, alçado exterior da capela-
mor (lado do Evangelho). 

Fig. 685. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António de Aveiro: portaria com porta 

para o adro, com tecto em vigas de madeira. 

Fig. 686. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Aveiro: corredor de acesso à 

sacristia / Casa dos Santos; à 
esquerda, trecho dos degraus de 

acesso ao piso da Casa do 

Despacho; à direita, porta para a 
portaria. 

 

 

                                           
 

Fig. 687. Ordem Terceira no Convento de Santo 

António de Aveiro: imagens processionais na 
sacristia / Casa dos Santos, com janela para o 

pátio. 

Fig. 688. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Aveiro: imagem 
processional da sacristia / Casa dos Santos, 

com nichos rasgados no muro para imagens 

devocionais; porta de acesso à capela-mor. 

Fig. 689. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Aveiro: imagem processional na 

sacristia / Casa dos Santos, com 

lavabo pétreo embebido na face 
interior do muro do pátio. 
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Aveiro (cont.) 
 
 

                                                                                
 

Fig. 690. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de Aveiro: 
capela-mor, com altar-mor retabular em 

talha dourada; retábulos laterais com painéis 

de pintura imagética da vida do patrono; 
tecto em abóbada de arestas.. 

Fig. 691. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de Aveiro: retábulo 
com painéis pictóricos da vida de São Francisco, 

aposto na ilharga do Evangelho da capela-mor; 

porta de passagem para a sacristia / Casa dos 
Santos. 

Fig. 692. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de Santo António de 
Aveiro: retábulo com painéis pictóricos 

da vida de São Francisco, aposto na 

ilharga da Epístola da capela-mor e 
trecho da pilastra do arco de triunfo 

revestida a talha dourada. 

 
 

                                           
 

Fig. 693. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de 
Santo António de Aveiro: 

vista parcelar da capela-mor, 

do arco de triunfo, do altar 
lateral da nave do lado do 

Evangelho, e dos silhares de 

azulejos de revestimento da 
nave. 

Fig. 694. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António de Aveiro: à direita 

(ilharga da Epístola), vista 

parcelar do arco de ligação à 
igreja dos frades; à esquerda, 

trecho do arco de triunfo; silhares 

de azulejos do revestimento da 
nave. 

Fig. 695. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António de Aveiro: ilharga do 

Evangelho, com púlpito 

flanqueado por alteres laterais 
devocionais; silhares de 

azulejos historiados; tecto em 

abóbada de arestas, em tramos, 
com pintura policroma e 

douramento. 

Fig. 696. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António de Aveiro: arco de ligação 

dos dois templos franciscanos, 

aberto na ilharga da Epístola na 
nave dos Terceiros, deixando ver 

um altar lateral da igreja dos 

frades. 

 
 

                                       
 
Fig. 697. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 

António de Aveiro: arco de 
ligação entre os templos 

franciscanos; à esquerda, trecho 

do coro alto da igreja dos frades. 

Fig. 698. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de 

Santo António de Aveiro: 
nave e guarda vento do 

portal; tecto em abóbada de 

arestas, em tramos. 

Fig. 699. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 

Aveiro: vista tomada da 
portaria, com escada para a 

Casa do Despacho (com porta 

à direita). 

Fig. 700. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 

Aveiro: Casa do Despacho com 
janelas para o pátio. 
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Faro 
 
 

                                                  
 

Fig. 701. Complexo franciscano do Convento 
de São Francisco de Faro: fachadas principais 

do complexo conventual, com Ordem Terceira 

à esquerda. 

Fig. 702. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Faro: fachada principal da capela e 

do edifício da portaria. 

Fig. 703. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Faro: cruzeiro erguido fronteiro 

ao complexo conventual, no 
Largo de São Francisco. 

 

 

           
 

Fig. 704. Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco de Faro: vista de 

uma ala do claustro com campanário 

em vela e frontão de capela do 
cemitério. 

Fig. 705. Ordem Terceira 
no Convento de São 

Francisco de Faro: trecho 

de galeria do claustro com 
portal de acesso da rua. 

Fig. 706. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Faro: sacristia com porta de 

acesso à capela; tecto em abóbada 
de berço. 

Fig. 707. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco 

de Faro: sacristia com 

retábulo de nicho para 
imaginária, com pequeno 

arcaz que se lhe adossa. 
 

 

                                               
 

Fig. 708. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Faro: 
capela-mor totalmente revestida a azulejaria 

historiada, cabeceira revestida a talha 

dourada e altar-mor com trono de andares. 

Fig. 709. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Faro: vista 
parcelar da capela-mor do lado do Evangelho; 

todo o interior é recoberto a azulejaria historiada 

com janelas rasgadas e fechadas com treliça em 
madeira; cadeiral com douramentos. 

Fig. 710. Capela da Ordem Terceira 

no Convento de São Francisco de 
Faro. Vista tomada da capela-mor: 

arco do cruzeiro, nave e coro-alto com 

janelão de iluminação, tudo recoberto a 
azulejaria, talha dourada marmoreados. 
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Fig. 711. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de Faro: cúpula 

do cruzeiro, oitavada, com lanternim de 
iluminação. 

Fig. 712. Capela da Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Faro: coro-alto com guarda 

corpo em madeira; cobertura em abóbada de 
lunetas; sub-coro com corta-vento do portal 

principal adossado a empena recoberta por silhares 

de azulejos. 

Fig. 713. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 

Francisco de Faro: nicho embutido 
no ângulo formado pelo muro da 

nave e o alçado do arco cruzeiro, do 

lado do Evangelho, sobrepujado por 
varanda fingida, com guarda-corpo 

em barriga. 

 
 

                                                     
 

Fig. 714. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Faro: vista 

parcelar, da capela-mor, da cúpula do 
cruzeiro, da nave (lado do Evangelho), 

com dois dos apoios da cúpula, e 

púlpito. 

Fig. 715. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Faro: vista parcelar da nave 

e da cúpula oitavada do cruzeiro, com nicho 
em chanfro e sobrepujamento de varanda 

fingida; capela-mor com cobertura em 

abóbada de berço revestida a azulejaria.  

Fig. 716. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Faro: vista parcelar da cúpula e 

do topo de um dos arcos que a apoiam; trecho 
da abóbada do coro-alto. 

 

 

                                                       
 

Fig. 717. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de 
Faro: claustro de dois registos, 

com arcaria no piso térreo e 

quadra com jardim; galerias 
fechadas no superior; campanário 

em vela. 

Fig. 718. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de 
Faro: galeria de arcadas do 

claustro com abóbada de 

cruzaria quadripartida. 

Fig. 719. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de 
Faro: trecho de galeria do 

claustro com arco de passagem 

para o pátio do cemitério. 

Fig. 720. Ordem Terceira no 

Convento de São Francisco de 
Faro. Vista tomada por entre o 

portão de ferro do arco de ligação 

ao claustro: cemitério, com 
capela à direita. 

 



171 

 

Braga 
 
 

             
 

Fig. 721. Igreja da Ordem Terceira 
de São Francisco de Braga: largo 

fronteiro à igreja e seu frontispício. 

Fig. 722. Igreja da 
Ordem Terceira de 

São Francisco de 

Braga: frontispício da 
igreja; à esquerda, 

trecho do alçado 

exterior do pátio dos 
Terceiros. 

Fig. 723. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: fachadas principais da 

igreja e dos edifícios dos 
Terceiros. 

Fig. 724. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: fachada lateral esquerda 

do edifício dos Terceiros, com o 
piso térreo com lojas de comércio 

e, os superiores, ocupados por 

instalações da Ordem.. 

 

 

                                                                                              
 

Fig. 725. Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Braga: vista lateral direita das 

fachadas da nave e da capela-mor; trecho da 

torre sineira.  

Fig. 726. Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Braga: pátio a céu aberto 

enquadrado pela ilharga exterior do Evangelho 

da igreja e pelas dos outros edifícios da Ordem; 

em último plano, corpo que liga, no piso térreo, a 

igreja à sacristia. 

Fig. 727. Igreja da Ordem Terceira de 
São Francisco de Braga: pátio a céu 

aberto, com trecho do telhado do corpo 

que liga a igreja à antessacristia; em 

último plano, o corpo que liga o coro-

alto (pela ilharga do Evangelho) ao 

edifício de serviços e porta de acesso 
ao pátio.  

 

 

                                         
 

Fig. 728. Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de 

Braga: nave com ilhargas 

rasgadas por arcos para 

capelas sobrepujados por 
tribunas, capela-mor com 

altar-mor de camarim; 

cobertura em abóbada de 
berço de tramos, com 

caixotões.  

Fig. 729. Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco 

de Braga: ilharga do 

Evangelho com arco para 

altar retabular rasgado no 
muro; capela-mor com altar 

de camarim e porta para 

acesso à antessacristia; 
tribunas abertas no piso 

superior; cobertura em 

abóbada de berço em 
tramos, com caixotões. 

Fig. 730. Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de 

Braga: ilharga da Epístola, 

com altar lateral em arco 

rasgado no pano murário; 
capela-mor com altar de 

camarim e porta para o 

exterior; tribunas abertas no 
piso superior; cobertura em 

abóbada de berço em tramos, 

com caixotões. 

Fig. 731. Igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco de Braga: coro-alto com 

guarda-corpo em balaustrada de 

madeira, e órgão de tubos, à direita; 

sub-coro, com corta-vento do portal; 
cobertura em abóbada de arco de cesto, 

com caixotões. 
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Fig. 732. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco 

de Braga: trecho do coro-

alto e órgão, com vista das 
abóbadas de berço, com 

caixotões. 

Fig. 733. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: pormenor da ilharga do 

Evangelho com púlpito e porta de 
acesso ao pátio, com revestimento 

integral a azulejaria de padrão. 

Fig. 734. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: trecho da antessacristia 

com lavabo pétreo embebido no 
pano murário, flanqueado por 

janelas em capialço que dão sobre 

via urbana; no encontro dos 
muros, mísula de apoio do feixe 

de arestas da abóbada. 

Fig. 735. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: trecho da antessacristia, 

com mesa em mármore; ao fundo, 
porta de acesso à Casa dos Santos; 

vista parcelar de um tramo da 

abóbada com as arestas apoiadas 
em mísulas. 

 

 

                          
 

Fig. 736. Igreja da Ordem Terceira 
de São Francisco de Braga: 

sacristia / Casa dos Santos com 

armários para guarda de imagens 
processionais (hoje expositor de 

acervo museológico); ao fundo, 

porta de acesso à sacristia. 

Fig. 737. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: sacristia / Casa dos Santos 

com armário para guarda imagens 
processionais (hoje expositor de 

acervo museológico); trecho da 

cobertura de abóbada de tramos, 
com os feixes de arestas assentes 

em mísulas. 

Fig. 738. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: sacristia / Casa dos Santos 

com arcaz; janelas laterais e uma 
de fundo, a darem para o quintal. 

Fig. 739. Igreja da 
Ordem Terceira de São 

Francisco de Braga: 

sacristia / Casa dos 
Santos, com altar-

relicário flanqueado por 

janelões a darem para o 
quintal. 

 
 

                                       
 

Fig. 740. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco 

de Braga: vestíbulo com 

arco aberto sobre o 
patamar de arranque de 

lance de escada para o piso 

superior.  

Fig. 741. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco 

de Braga: vista de lance 

superior da escada de acesso 
ao segundo andar, com 

janelão de iluminação; tecto 

plano em estuque 
ornamental. 

Fig. 742. Igreja da Ordem 
Terceira de São Francisco de 

Braga: sala de passagem para o 

Consistório, com tecto plano de 
saia encurvada, com estuques 

ornamentais. 

Fig. 743. Igreja da Ordem Terceira de 
São Francisco de Braga: Sala do 

Consistório com armários do arquivo da 

Ordem e janelas de sacada para o 
jardim; ao fundo nicho com imagem 

devocional; tecto plano de saia 

encurvada, com estuques ornamentais. 
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Fig. 744. Complexo 
Convento 

de Santo António de 

Charnais: vista do 
complexo franciscano, 

Ordem Terceira, igreja dos 

frades e convento, 
cemitério, e arrabalde. 

Fig. 745. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Charnais: fachadas principais da 

igreja e da ala conventual, 
adossando-se à esquerda as das 

instalações dos Terceiros. 

Fig. 746. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Charnais: fachadas da primeira 

capela dos Terceiros, da 
portaria e da Sala do 

Consistório, tomadas do adro. 

Fig. 747. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Charnais: fachada lateral do 

edifício da portaria e da Sala do 
Consistório, e a da capela/jazigo 

da Ordem; em fundo, ilharga 

exterior do Evangelho da igreja 
dos frades. 

 
 

                   
 

Fig. 748. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: vista da capela/jazigo da 

Ordem e, à esquerda, os corpos da 

sacristia, da capela do Senhor dos 

Passos adossada à primeira capela, 

pela ilharga da Epístola; estas, 

adossadas à ilharga esquerda da 
igreja dos frades; (em primeiro 

plano o cemitério da vila). 

Fig. 749. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António 
de Charnais: acesso à galilé 

da igreja do convento que 

leva às capelas dos 

Terceiros. 

Fig. 750. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: porta de acesso à 

capela, a partir da galilé da igreja 

dos frades. 

Fig. 751. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: vista da entrada 

para a primeira capela, 

tomada do interior do 

camarim do altar-mor. 

 
 

                                         
 

Fig. 752. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Charnais: placa 
identificativa do patrono da capela, 

situada à entrada, à direita. 

Fig. 753. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: primeira capela com 

tecto em abóbada de cruzaria 

quadripartida; capela-mor com 
altar retabular de camarim, 

coberta com abóbada de berço. 

Fig. 754. Ordem Terceira 

no Convento de Santo 
António de Charnais: altar-

mor com retábulo barroco 

de camarim. 

Fig. 755. Ordem Terceira 

no Convento de Santo 
António de Charnais: vista 

da primeira capela, com 

janela que dá sobre o adro; 
trecho da capela-mor com 

altar de camarim. 
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Fig. 756. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 

Charnais: tecto em abóbada de 
aresta, e óculo aberto para o adro.  

Fig. 757. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António 

de Charnais: arco de ligação 
entre a primeira capela e a 

do Senhor dos Passos, com 

vista de dois janelos que dão 
sobre o cemitério da vila, a 

flanquear um altar. 

Fig. 758. Ordem Terceira 

no Convento de Santo 

António de Charnais: vista 
do andor do Senhor dos 

Passos; em fundo, o altar da 

capela, flanqueado por dois 
janelos que dão sobre o 

cemitério da vila; tecto em 

abóbada de aresta. 

Fig. 759. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 

Charnais: ara revestida a azulejaria 
a imitar um frontal têxtil, adossada 

a silhar de azulejos historiados. 

 

 

                              
 
Fig. 760. Ordem Terceira 

no Convento de Santo 

António de Charnais: porta 
emoldurada, na passagem 

da capela do Senhor dos 

Passos para a sacristia. 

Fig. 761. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Charnais: sacristia com 

lavabo embebido no pano murário e janela 
de capialço a dar para o cemitério da vila. 

Fig. 762. Ordem Terceira 

no Convento de Santo 

António de Charnais: 
corredor de circulação de 

acesso à sacristia, a 

portaria (à direita) e ao 
primeiro piso. 

Fig. 763. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 

Charnais: sala da portaria com 
porta para o adro. 

 

 

                                          
 

Fig. 764. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: patamar no topo das 

escadas para a Sala do 

Consistório. 

Fig. 765.  Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: Sala do Consistório 

com pequeno altar com 

maquineta, ladeado por dois 
armários embutidos no pano 

murário. 

Fig. 766. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: Sala do Consistório, 

com pequeno altar com 

maquineta e portada de armário 
embutido na pano murário; 

janela sobre o adro. 

Fig. 767. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Charnais: Sala do Consistório 

com janela para a alameda 

lateral; cobertura de vigamento 
em telha vã. 
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Fig. 768. Ordem Terceira de São 
Francisco de Loulé: fachadas 

principais do complexo franciscano. 

Fig. 769. Ordem Terceira de 
São Francisco de Loulé: 

fachadas laterais (da direita) do 

complexo, com vista da cúpula 
da igreja.  

Fig. 770. Ordem Terceira de São 
Francisco de Loulé: muro do 

jardim com portão, e fachada 

exterior da sacristia, com porta de 
acesso pelo exterior (alçados 

esquerdos). 

Fig. 771. Ordem 
Terceira de São 

Francisco de Loulé: 

vista do campanário de 
vela, aposto sobre o 

alçado da sacristia com 

a porta para o jardim 
murado. 

 
 

                                         
 
Fig. 772. Ordem Terceira de São Francisco 

de Loulé: vista do complexo franciscano, 

com cabeceira da igreja, cúpula, campanário 
de vela sobre a sacristia e jardim murado. 

Fig. 773. Igreja da Ordem Terceira de São Francisco 

de Loulé: nave com ilhargas lhanas, rematadas 

superiormente por cornija de assento de abóbada de 
berço; transepto com cruzeiro coberto por cúpula em 

meia esfera; capela-mor com cobertura em abóbada de 

berço. 

Fig. 774. Igreja da Ordem 

Terceira de São Francisco de 

Loulé: pormenor do camarim do 
altar-mor de andares, com 

pintura policroma e douramento. 

 

 

                                                    
 

Fig. 775. Igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco de Loulé: nicho do 
retábulo, do lado esquerdo do altar-mor, 

com imagem de São Francisco. 

Fig. 776. Igreja da Ordem Terceira de São 

Francisco de Loulé: nicho do retábulo do altar-
mor com imagem de Santo António com o 

Menino. 

Fig. 777. Igreja da Ordem Terceira de 

São Francisco de Loulé: cúpula de 
arestas em meia esfera com lunetas no 

cruzeiro do transepto. 
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Fig. 778. Igreja da Ordem Terceira 
de São Francisco de Loulé: nave e 

coro-alto com alçado rasgado por 

janelões e óculo polilobolado de 
iluminação, e corta-vento do portal 

no sub-coro.  

Fig. 779. Igreja da Ordem Terceira de São 
Francisco de Loulé: vista de pormenor do guarda-

corpo do coro-alto, e porta de ligação à sala de 

Reuniões (edifício adossado à ilharga direita da 
igreja). 

Fig. 780. Ordem Terceira de São 
Francisco de Loulé: sacristia com painel 

de azulejos com tema hagiográfico. 
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Fig. 781. Convento de Santo António de 
Serpa: via que desce para o adro do 

convento a partir do cruzeiro. 

Fig. 782. Convento de Santo António de 
Serpa: adro e fachadas principais do 

convento, com corpos da Ordem Terceira, à 

direita. 

Fig. 783. Ordem Terceira no Convento de 
Santo António de Serpa: vista do muro 

confinante da cerca, edifício das instalações 

dos Terceiros adossado à sua capela que 
encosta à igreja dos frades; campanário de 

vela dos frades. 

 
 

                                  
 
Fig. 784. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Serpa: galeria do claustro do 

convento, com porta de 
acesso à igreja dos frades e à 

capela dos Terceiros, à 

esquerda; em frente, acesso à 
portaria. 

Fig. 785. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Serpa: nave e capela-mor da 

igreja dos frades; à esquerda, 
porta de acesso lateral (do 

claustro); à direita, capela de 

Santo António com porta de 
acesso à capela dos Terceiros; na 

sua sequência, arco raso de altar, 

(antiga ligação, entaipada, à 
capela dos Terceiros). 

Fig 786. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Serpa: capela-mor da igreja dos 

frades com porta aberta na ilharga 
da Epístola para a capela dos 

Terceiros e trecho do arco 

entaipado (antiga ligação com a 
sua capela). 

Fig. 787. Ordem Terceira no 
Convento de Santo António de 

Serpa. Vista tomada da nave da 

igreja dos frades: capela de 
Santo António aberta na ilharga 

da Epístola, com porta para a 

capela dos Terceiros, à 
esquerda. 

 

 

                           
 

Fig. 788. Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de 
Serpa: capela de Santo 

António da igreja dos frades, 
aberta na sua ilharga direita, 

com porta para a capela dos 

Terceiros. 

Fig. 789. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de Santo 
António de Serpa: cabeceira 

com janelão de iluminação 
aberto sobre o jardim dos 

Terceiros. 

Fig. 790. Capela da Ordem Terceira no 

Convento de Santo António de Serpa: 
nave com os alçados revestidos a 

azulejaria historiada; à direita, porta de 
acesso à capela-mor da igreja dos 

frades. 

Fig. 791. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de 
Santo António de Serpa: 

alçado do Evangelho com 
arco entaipado (antiga 

ligação entre os dois 

templos). 
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Fig. 792. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Serpa: alçados revestidos a 
azulejaria historiada, e pintura mural na abóbada; à 

direita, acesso para a capela de Santo António aberta 

na igreja dos frades; à esquerda, porta de acesso às 
outras instalações dos Terceiros. 

Fig. 793. Ordem Terceira no Convento de Santo 

António de Serpa. Vista tomada a partir de fresta da 
espaço e escadas de articulação entre 

os cómodos dos Terceiros.  
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Fig. 794. Ordem Terceira Secular 

no Convento de Jesus de Terceiros 
Regulares: à esquerda, em fundo, 

edifício de Terceiros Seculares, 

com porta de acesso às suas 
instalações, adossado à ilharga 

esquerda da igreja conventual (dos 

Regulares); à esquerda, edifício do 
hospital; à direita, ala conventual. 

Fig. 795. Ordem Terceira no 

Convento de Jesus: corredor de 
acesso à capela dos Terceiros 

Seculares; à esquerda, edifício 

do hospital. 

Fig. 796. Ordem Terceira 

Secular no Convento de 
Jesus: lance de escada e 

porta de acesso ao 

corredor que leva à 
capela dos Terceiros 

Seculares. 

Fig. 797. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: placa indicadora 
da entrada para a capela, aposta no 

umbral do portão. 

 

 

                                
 
Fig. 798. Capela da Ordem Terceira 

Secular no Convento de Jesus: nave com 

tecto em abóbada de berço, com estuques 
ornamentais; no alçado exterior do arco de 

triunfo, à esquerda, porta de acesso ao 

corredor para a sacristia. 

Fig. 799. Capela da Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: nave com capelas laterais 

rasgadas profundamente nos panos murários e 
coro-alto com balaustrada; em último plano, à 

direita, porta de acesso ao corredor para o 

exterior; à esquerda, porta da antiga ligação com 
a igreja dos Terceiros Regulares. 

Fig. 800. Capela da Ordem Terceira 

Secular no Convento de Jesus: 

pormenor dos estuques ornamentais do 
forro da abóbada de berço da nave, 

com tirantes. 

 

 

                                                            
 

Fig. 801. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: corredor a céu aberto, 
de circulação entre os vários espaços dos 

Terceiros Seculares, com porta de acesso ao 

corredor de ligação entre a sacristia e a 
capela. 

Fig. 802. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: vista parcelar da 
sacristia e do lavabo pétreo embutido no 

pano murário. 

Fig. 803. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: corredor de ligação da 
sacristia à nave da capela, correndo paralelo 

à capela-mor. 
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Lisboa (convento de Jesus) (cont.) 
 
 

                                                                             
 

Fig. 804. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: vista da capela-mor, à 
esquerda, tomada do corredor que liga a 

sacristia à nave da capela (junto à capela-

mor). 

Fig. 805. Ordem Terceira Secular no 

Convento de Jesus: fachada posterior da 
capela com óculo de iluminação da capela-

mor; em último plano, instalações 

conventuais; à esquerda, instalações dos 
Terceiros Seculares. 

Fig. 806. Ordem Terceira Secular  do 

Convento de Jesus: porta de acesso do 
exterior para a portaria do hospital, com 

acesso às instalações administrativas dos 

Terceiros Seculares (sacristia e capela). 
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Montemor-o-Novo 
 
 

                    
 

Fig. 807. Convento de São 
Francisco de Montemor-o-

Novo: vista do edifício da 

igreja do convento com a 

capela dos Terceiro, ao fundo 

e à direita. 

Fig. 808. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Montemor-o-Novo: 

volumetrias dos edifícios dos Terceiros 

adossados à ilharga exterior (da Epístola) 

da igreja conventual (trecho em primeiro 

plano).  

Fig. 809. Igreja do 
Convento de São Francisco 

de Montemor-o-Novo: nave 

e altar-mor da igreja dos 

frades, com arco de ligação 

à capela dos Terceiros 

rasgado na ilharga da 
Epístola.  

Fig. 810. Igreja do 
Convento de São Francisco 

de Montemor-o-Novo: nave 

da igreja dos frades, com 

coro-alto; vista do arco de 

ligação à capela dos 

Terceiros na ilharga da 
Epístola. 

 

 

                                     
 

Fig. 811. Igreja do 
Convento de São 

Francisco de Montemor-o-

Novo: arco aberto na 
ilharga da Epístola da 

igreja dos frades, de 

ligação com a capela dos 
Terceiros, riscada na sua 

perpendicular. 

Fig. 812. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de São 

Francisco de Montemor-o-

Novo: nave e capela-mor; 
cobertura em abóbada de 

cruzaria de ogivas, em tramos. 

Fig. 813. Capela da Ordem 
Terceira no Convento de 

São Francisco de 

Montemor-o-Novo: alçados 
da nave com silhares de 

azulejaria; em fundo, arco 

de ligação com a igreja dos 
frades. 

Fig. 814. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Montemor-o-Novo: 

pormenor do intradorso do arco de 

ligação entre os dois templos franciscanos 
em abóbada de arestas. 

 
 

                                 
 
Fig. 815. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 
Francisco de Montemor-o-

Novo: quadro recolocado no 

tecto da capela-mor. 

Fig. 816. Capela da Ordem 

Terceira no Convento de São 
Francisco de Montemor-o-

Novo: quadro recolocado no 

tecto da nave da capela. 

Fig. 817. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Montemor-o-Novo: 
cobertura da sacristia dos Terceiros, em 

abóbada de cruzaria de arestas. 

Fig. 818. Ordem Terceira 

no Convento de São 
Francisco de Montemor-o-

Novo: lavabo pétreo da 

sacristia, embebido no 
pano murário. 
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Montemor-o-Novo (cont.) 
 
 

                                                                             
 

Fig. 819. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Montemor-o-Novo: 

Sala da Consistório / Casa dos Santos, 

com nichos para imagens processionais; 
tecto de madeira, em masseira, com 

pintura ornamental  

Fig. 820. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Montemor-o-Novo: nicho da casa dos 

Santos, para imagem processional. 

Fig. 821. Ordem Terceira no 
Convento de São Francisco de 

Montemor-o-Novo: tecto de madeira 

em masseira da Casa dos Santos, 
com pintura ornamental, tendo ao 

centro simbologia franciscana 

sobrepujada a escudo de armas. 
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Évora 
 
 

                    
 

Fig. 822. Convento de São Francisco de 
Évora: frontispício da igreja do convento. 

Fig. 823. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Évora: frontispício e fachada 

lateral da igreja conventual e edifícios adossados, 

dos Terceiros. 

Fig. 824. Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco de Évora: fachadas 

principais dos edifícios dos Terceiros.  

 

 

                                       
 

Fig. 825. Ordem Terceira no Convento de 
São Francisco de Évora: nave e capela-mor 

da igreja do convento; no transepto, no 

braço do lado do Evangelho, abre-se o arco 

de acesso à capela dos Terceiros. 

Fig. 826. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Évora. Vista tomada do lado da 

igreja: arco de ligação entre a igreja dos frades e 

a capela dos Terceiros (riscada perpendicular à 

nave daquela)  

Fig. 827. Ordem Terceira no Convento 
de São Francisco de Évora: em 

primeiro plano, trecho do arco de 

ligação e teia; capela dos Terceiros 

aberta no braço do transepto do lado 

do Evangelho, perpendicular à igreja 

do convento. 
 

 

                       
 

Fig. 828. Capela da Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Évora: ilharga do Evangelho; porta em 

primeiro plano, de acesso a capela lateral da igreja dos 
frades; à sua direita, porta para a Capela dos Castros ou 

Mendanhas (dessa capela passa-se à Casa dos Santos / 

Consistório / capela interna). 

Fig. 829. Capela da Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Évora: trecho do altar-mor; porta rasgada na 

ilharga da Epístola de acesso à Capela de São Joãozinho 
(da antiga Misericórdia de Évora). 
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João Pessoa-Pb 
 
 

 

                         
 

Fig. 830. Planta baixa do conjunto franciscano, com a Ordem 

Terceira a desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. 
Fonte: Fr. Venâncio Willeke. Livros dos Guardiães do 

Convento de Santo António da Paraíba, apud Arquivo da 

Província Franciscana, Recife, Livro 156 (antigo XVIII, 19). 
 

Fig. 831. Planta baixa do piso térreo do Convento Franciscano de João 

Pesso, com a Ordem Terceira rasgada a partir da ilharga esquerda da 
igreja dos frades. Fonte: Flúvio Feiber, Silmara Dias Feiber. Arquitectura 

Brasileira – Linguagem Clássica. 

 

 
 

 

Salvador-Ba 
 

    
 
Fig. 832. Plantas baixas da Ordem Terceira nos rés do chão e 

primeiro andares. Fonte: Arquivos do IPHAN de Salvador da 

Baía-Ba. 

Fig. 833. Planta baixa do Convento de São Francisco da Baía. Para a sua 

esquerda desenvolve-se a Ordem Terceira em adossamento com a ilharga 

esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN de Salvador da 
Baía-Ba. 
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Penedo-Al 
 
 

                  
 
Fig. 834. Planta baixa do piso 0 do complexo franciscano do Penedo, com 

a Ordem Terceira a desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. Fonte: 

Arquivos do IPHAN de Maceió-Al.  

Fig. 834. Planta baixa do piso 0 do complexo franciscano do 

Penedo, com a Ordem Terceira a desenvolver-se à esquerda da 

igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN de Maceió-Al. 
 

 

 
 

Fig. 836. Planta das coberturas do complexo franciscano, com a Ordem Terceira a 

desenvolver-se à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do IPHAN de 

Maceió-Al. 
 

 

 

Olinda-Pe 
 

 

 
 

Fig. 837. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano de Olinda com a Ordem Terceira 

à esquerda da igreja dos frades. Fonte: Arquivos do SR/IPHAN do Recife-Pe, 1984. 
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Recife-Pe 
 
 

 

                   
 

Fig. 838. Complexo franciscano do Recife:  
a. igreja do convento; b. Capela Dourada; c. sacristia; d. 

Casa de Oração; e. portaria (museu); f. claustro dos 

Terceiros; g. asilo; h. Claustro e convento; i. adro da igreja 
dos frades; j. Biblioteca e serviços administrativos; l. adro 

dos Terceiros. 

Fig. 839. Gravura do Recife de 1630, com indicação da localização do 
Convento de Santo António, com o número 1, na extremidade direita da ilha 

de António Vaz. Fonte: F. A. Pereira Costa. Anais Pernambucanos, vol. 1, 

1591-1634. 

 
 

 
 

Fig. 840. Gravura do Recife de 1637, com planta da ilha de António Vaz 

(Bairro de Santo António do Recife) do Livro de Caspar Barlaeus, com a 
localização do convento franciscano ao centro, indicado com a letra C. Fonte: 

Revista do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano do 

Recife, vol. XLVI de 1961 – 1967). 
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Cairu-Ba 

 

 
 
 

 

Fig. 841. Planta baixa do piso térreo do Convento de Santo António de Cairu, com o espaço da capela 
inacabada da Ordem Terceira indicada pelo número 13; com o número 10, a capela de Santa Rosa de 

Viterbo (primitivo espaço de oração dos Terceiros). Fonte: Arquivos do IPHAN de São Salvador da 
Baía. 

 

 
 

 

São Francisco do Conde-Ba 
 

                                     
 

Fig. 842. Planta baixa do Convento de São Francisco / Santo António 
de São Francisco do Conde, com a Ordem Terceira desenvolvida a 

partir do meio da nave da igreja do convento, do seu lado da Epístola. 

Fonte: Arquivos do IPHAN de Salvador da Baía.  

Fig. 843. Planta baixa do Convento de São Francisco / Santo 
António de São Francisco do Conde com o adro; a Ordem 

Terceira indicada (n.º 6) desenvolve-se a partir do meio da nave 

da igreja do convento, do seu lado da Epístola. Fonte: Arquivos 
do IPHAN de Salvador da Baía. 
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Igaraçu-Pe 
 

 
 

Fig. 844. Planta baixa do complexo conventual franciscano de Igaraçu, com 

a marcação dos edifícios demolidos da Ordem Terceira que se desenvolvia à 
esquerda da igreja dos frades, na perpendicular, a partir de meio da nave 

(ilharga do Evangelho). Fonte: Arquivos da FUNDARPE (Recife). 

 
 

 

São Cristóvão-Se 
 

      
 

Fig. 845. Alçados anterior e posterior do complexo franciscano de 
São Cristóvão; adossada à ilharga exterior (do Evangelho) 

desenvolvem-se, em adossamento, os edifícios dos Terceiros. Fonte: 

8.ª Superintendência do IPHAN de Aracaju-Se. 

Fig. 846. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano, com 
a Ordem Terceira adossada à ilharga exterior do Evangelho. Fonte: 

8.ª Superintendência do IPHAN de Aracaju-Se. 

 

 

 
 

Fig. 847. Planta baixa do segundo pavimento do complexo franciscano de São Cristóvão; 
Ordem Terceira a desenvolver-se adossada à esquerda da igreja; a Sala do Consistório 

localiza-se sobre a sacristia daquela. Fonte: 8.ª Superintendência do IPHAN de Aracaju-Se. 
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Marechal Deodoro-Al 
 
 

 

                                                 
 
Fig. 848. Plantas baixas da Ordem Terceira no Convento Franciscano de 

Marechal Deodoro (pavimentos superior e térreo). Fonte: Arquivos da 17.ª 

SR/IPHAN - Al. 

Fig. 849. Planta baixa da igreja e do convento franciscano 

de Marechal Deodoro, na sua feição antiga. Fonte: 

Arquivos da 17.ª SR/IPHAN-Al 

 

 

 

 
Paraguaçu-Ba 

 

 

 
 

Fig. 850. Planta baixa do piso térreo do complexo franciscano de Paraguaçu: escadório com cruzeiro e 
adro, igreja conventual, claustro e alas conventuais. Fonte: Arquivos do IPHAN de Salvador-Ba 
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Esboços de plantas de Ordens Terceiras em Portugal 

          
 
Fig. 851. Complexo franciscano regular e secular 

no Convento de Jesus de Lisboa:  

a. igreja do convento; b. capela dos Terceiros 
seculares; c. sacristia dos Terceiros seculares; d. 

sala de reuniões dos Terceiros seculares; e. acesso 

à capela dos Terceiros seculares; f. hospital. 

Fig. 852. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Guimarães: 

a. igreja do convento; b. capela de 
Terceiros; c. claustro dos Terceiros; d. 

portaria dos terceiros; e. convento; f. 

portaria do convento. 

Fig. 853. Ordem Terceira no Convento 

de São Francisco de Angra do 

Heroísmo: 
a. igreja do convento; b. capela dos 

Terceiros; c. convento, d. galilé da 

igreja; e. portaria dos Terceiros; f. 
sacristias dos Terceiros. 

 

 

                           
 

Fig. 854. Complexo franciscano do 

Convento de São Francisco do Porto: 
a. igreja do convento; b. igreja dos 

Terceiros; c. portaria dos Terceiros; d. 
Sacristia dos Terceiros; e. adro; f. 

convento. 

Fig. 855. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Coimbra: 
a. igreja do convento; b. capela dos Terceiros; 

c. sacristia dos Terceiros; d. galilé da igreja; 
e. quintal dos Terceiros. 

Fig. 856. Antigo Convento de São Francisco do 

Funchal (demolido): 
Pormenor da planta da cidade do Funchal 

desenhada pelo brigadeiro Reinaldo Oudinot 
(1804) do acervo do Instituto Geográfico e 

Cadastral (Pedro Dias. Arte de Portugal no 

Mundo : Madeira, [s. l.], Público, 2008) 
 

 

                                    
 

Fig. 857. Complexo franciscano do 
Convento de São Francisco de Tavira: 

a. igreja do convento; b. Casa dos Santos 

(Ordem Terceira); c. portaria dos Terceiros; 
d. capela dos Terceiros; e. cemitério dos 

Terceiros; f. jardim público. 

Fig. 858. Ordem Terceira no Convento 
de Santo António de Aveiro: 

a. igreja do convento; b. capela dos 

Terceiros; c. portaria dos Terceiros;  d. 
Casa dos Santos / sacristia (Terceiros); 

e. portaria do convento; f. claustro do 

convento; g. quintal dos Terceiros. 

Fig. 859. Ordem Terceira no Convento de São 
Francisco de Faro: 

a. igreja do convento; b. capela dos Terceiros; 

c. sacristia dos Terceiros; d. claustro dos 
Terceiros; e. portaria e instalações dos 

Terceiros; f. cemitério dos Terceiros; g. capela 

do cemitério; h. Jardim; i. Convento. 
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Fig. 860. Ordem Terceira no Convento de 

Santo António de Charnais: 
a. igreja do convento; b. primeira capela dos 

Terceiros; c. capela do Senhor dos Passos 

(Terceiros); d. sacristia dos Terceiros; e. 
portaria dos Terceiros; f. jazigo / capela dos 

Terceiros; g. galilé da igreja; h. Convento. 

Fig. 861. Igreja de São Sebastião / de São 

Francisco de Loulé: (Terceiros) 
a. igreja; b. sacristia; c. espaços dos 

Terceiros; d. pátio; e. jardim. 

Fig. 862. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Serpa:  
a. igreja do convento; b. capela dos 

Terceiros; c. capela de Santo António; d. 

espaço dos Terceiros; e. galilé da igreja; f. 
convento; g. quintal dos Terceiros. 

 
 

                                     
 

Fig. 863. Igreja do Convento de São 

Francisco de Beja: 
a. igreja; b. galilé; c. capela 

(Terceiros?); d. convento. 

Fig. 864. Ordem Terceira no Convento de 

São Francisco de Évora: 
a. igreja do convento; b. capela dos 

Terceiros; c. Capela dos 

Castro/Mendanhas; d. Casa dos 
Santos/Consistório/capela interior; e. 

Capela de São Joãozinho (Misericórdia). 

Fig. 865. Ordem Terceira no Convento de São 

Francisco de Montemor-o-Novo: 
a. igreja do convento; b. capela dos Terceiros; c. 

sacristia dos Terceiros; d. instalações dos Terceiros. 
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Fig. 866. Sub-regiões do Nordeste do Brasil: 1. Meio-
Norte; 2. Sertão; 3. Agreste; 4. Zona da Mata.  

Fonte: [Em linha]. [Consult. em 29-03-2009]. 

Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_(Nordeste). 

 

Fig. 867. Mapa da distribuição dos 
conventos da Custódia e Província de 

Santo António do Brasil.  

Fonte: Provincialato Franciscano. 
Província Franciscana de Santo 

António do Brasil, vol. I, p. 75. 

Fig. 868. Recôncavo da Baía. 
Fonte: Roteiro da Vereação do 

Turismo do Município de Salvador-

Ba. 

 
 

 

 

   
 

Fig. 869. Mapa do Recôncavo Baiano (com o Arquipélago de 

Tinharé): 1. Convento de São Francisco do Conde; 2. Convento de 

Cairu; 3. Convento do Paraguaçu. 
Mapa do BR-T1003 : Cairu Strategic Development (projecto 

ATN/PT–8653-BR do Plano de Desenvolvimento Estratégico 2030). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_da_Mata_(Nordeste)
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