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ALBERTO JOSE CAMARMA,
Mestre, Bolseiro no Depart.de Historia II da Univ.de Alcalá de Henares
Una Pequena Contribución al Patronato Benéfico-Religiososo del Fraile Franciscano Pedro
González de Mendoza en la Castilla (España) de la Primera Mitad del Siglo XVII

La presente comunicación, tiene como objetivo analizar el patronato benéfico-religioso que
el fraile franciscano Pedro González de Mendoza patrocinó en la localidad española de Pastrana,
durante las primeras décadas del siglo XVII.
Para su elaboración, es de obligada consulta las fuentes archivísticas custodiadas en los
Archivos Municipal y Parroquial de Pastrana así como las existentes en el Histórico Nacional de
Madrid. Serán utilizadas asimismo algunas fuentes impresas de la época, como las Relaciones
Topográficas de Felipe II, referidas a la provincia de Guadalajara (España); la redactada por el
propio fray Pedro, titulada Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda; etc. Una
visión que se completa con los estudios realizados por docentes como Ignacio Atienza y
Enrique Soria Mesa, entre otros, sobre el patronato nobiliario de la España Moderna, y con las
investigaciones concernientes a esta región española.
Fernando de Silva y Mendoza, fray Pedro González de Mendoza para la historiografía,
nació en Madrid en 1570. Fue el último hijo varón de los duques de Pastrana; una circunstancia
que le destinó a la vida religiosa, ingresando como fraile franciscano en el convento de La
Salceda. Años más tarde, alcanzó las dignidades de Provincial de Castilla y arzobispo de
Granada y Zaragoza.
En sus años de madurez, residió largas temporadas en Pastrana; una estancia que
aprovechó para construir aquellos edificios que sus progenitores habían dejado estipulado en sus
respectivos testamentos y que no pudieron ejecutar debido a su temprano fallecimiento. Es el
caso de una colegiata, que sirviera de panteón familiar y lugar de celebración de las honras
fúnebres, pompas y demás actos relacionados con el linaje; un colegio, destinado a recoger a
niños huérfanos y pertenecientes a familias sin recursos, alfabetizándolos en vista a los oficios
litúrgicos de la misma; y dos conventos que reflejaran la piedad y perpetuación de la memoria
de sus antepasados, a través de la realización de misas diarias, de aniversarios…
Esta comunicación, girará en torno al análisis y estudio de las funciones sociales de estas
construcciones; unos edificios que asimilaron el lenguaje artístico del momento, en conexión
con los postulados de la Contrarreforma Católica, en general, y con el espíritu franciscano que
el Cardenal Cisneros se encargó de renovar más de un siglo antes, en particular.
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Por tanto, la finalidad de esta ponencia es dar a conocer los rasgos del patronato de este
fraile franciscano que ha pasado prácticamente desapercibido en la historiografía, a pesar de su
importancia en los planos literario, religioso, artístico e, incluso, político.

ANA ASSIS PACHECO,
Mestre [UNL], Doutoranda [Un.Coimbra]
Arquitectura de ermitérios franciscanos (sécs. XVI-XVII)

Construídos em lugares ermos onde se produziu alguma da poesia quinhentista
portuguesa, como a que escreveu frei Agostinho da Cruz (1540-1619), os ermitérios
franciscanos da Época Moderna, deram continuidade a uma forma de vida que sabemos ter sido
cara ao Santo fundador da Ordem dos Frades Menores.
De facto, São Francisco de Assis, nas poucas linhas de texto que nos deixou,
estabeleceu Regra própria para os ermitérios.
Em Portugal, a serra da Arrábida e a serra de Sintra, foram escolhidas no século XVI,
para nelas se edificarem conventos para uma das mais austeras províncias franciscanas, a
Província de Santa Maria da Arrábida.
A ‘arquitectura abreviada’, como chama o cronista frei António da Piedade, à
linguagem estética e às características construtivas e espaciais dos ermitérios dos arrábidos,
merece um lugar de destaque na História da Arte Mundial, porque neles se materializou a
essência do franciscanismo: as pedras toscas, rochedos, pequenas conchas, cortiça, espaços
exíguos, mesa baixa para tomar por terra as refeições, e até ausência de um claustro, são a
matéria, daqueles que nem casa nem lugar queriam ter.
Se em Portugal a Observância assim se materializou, no Brasil o mesmo se fez, como se
poderá verificar ao olharmos para o convento de Nossa Senhora da Penha, precipitado no alto de
um aguçado rochedo, e construído em memória de frei Pedro Palacios (+1570), franciscano que
ali fizera vida solitária.
As arquitecturas vernaculares dos ermitérios franciscanos da Arrábida, da serra de
Sintra e da Penha, edificados em 1542, 1560 e 1650, serão objecto de análise detalhada nesta
comunicação.

ANA CLÁUDIA V. MAGALHÃES,
Arq.ta, Mestre [Univ.Fed.de Alagoas], Secret.Estado de Alagoas, Grupo de Pesq.Estudos da
Paisagem
MARIA ANGÉLICA DA SILVA,
Doutora [Univ.Fed.de Alagoas], Fac.Arquit. e Urbanismo/Univ.Fed.de Alagoas, Coord.Grupo
de Pesq.Estudos da Paisagem
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O Lugar dos Mortos no Convento Franciscano de Santa Maria Madalena, em Alagoas / Brasil

O Convento de Santa Maria Madalena foi construído a partir de 1660 como resultado do
desejo dos moradores da antiga Vila de Santa Maria Madalena, hoje cidade de Marechal
Deodoro, em Alagoas, que enviaram pedido à Ordem dos Frades Menores, reclamando a
presença franciscana no lugar. A solicitação era sustentada pela necessidade de consolo
espiritual para as almas e suporte físico – através da igreja, e humano – através dos frades, para
a realização de práticas religiosas, destacando-se aquelas relacionadas às cerimônias da Semana
Santa.
Entretanto, outro dado se coloca como fundamental na compreensão da grande demanda
e empenho daquela vila seiscentista pela implantação da edificação conventual, dado esse
diretamente ligado à mentalidade da época: os sepultamentos. Herança da cultura religiosa
medieval que foi transplantada de Portugal para o Brasil Colônia, todo o interesse da sociedade
de então se dividia entre vida e morte, sendo essa última um elemento marcante que rondava o
imaginário das pessoas tanto quanto os esforços de sobrevivência num mundo hostil.
Nesse sentido, a sociedade estava diretamente vinculada ao ideal da vida após a morte,
determinada pela salvação eterna da alma, envidando, assim, tudo que estava a seu alcance na
multiplicação de igrejas e capelas onde pudessem ocorrer os sepultamentos. Atrelado a tais
edificações estava um aparato decorativo, conformado por elementos artísticos integrados à
arquitetura, garantidos financeiramente, desde os primórdios das construções dos prédios, pelas
doações de fiéis em troca do privilégio de serem enterrados junto aos mesmos, privilégio esse
estendido aos seus herdeiros, através de donativos que superavam e transcendiam os limites da
própria existência.
Diante do exposto, o artigo que se propõe apresentar vai exibir resultados de uma
pesquisa em andamento que aponta como um dos fatores mais significativos para a convocação
do Convento Franciscano de Santa Maria Madalena, o fato de constituir-se, por excelência, em
um solo sagrado onde os enterramentos cristãos podiam se efetivar, garantindo inclusive a
manutenção da coesão social em uma população que, impulsionada pela religiosidade, associava
princípios antagônicos, orbitando em torno da dualidade que abraça toda a existência humana,
vida x morte.
A pesquisa citada está sendo construída a partir de dados que vêm sendo colhidos na
historiografia da Ordem, os quais podem ser confrontados com os vestígios materiais que
permanecem no edifício, as sepulturas. Desenhadas nos pisos do claustro, da igreja conventual e
da Capela da Ordem Terceira, bem como alcançando a área externa do prédio, elas se destacam
como fragmentos dessa prática cultural secular, marcos de um contexto histórico onde o lugar
ocupado pelo morto era afirmação fundamental do que se foi em vida.

ÂNGELA BARRETO XAVIER,
Doutora, Inst.de Ciências Sociais/UL
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Da Índia até às Cortes de Madrid e Roma. A viagem de frei Miguel da Purificação na
turbulenta década de 1630

No contexto das experiências missionárias que tiveram lugar na época moderna,
nomeadamente no contexto das dinâmicas imperiais ibéricas, a itinerância do clero regular
intensificou-se muito. Nesse âmbito, as viagens começaram por ter, e em primeiro lugar, um
fluxo metrópole-colónia, complementado, cada vez mais, por um fluxo na direção inversa:
metrópole-colónia. Se o primeiro fluxo resultava, sobretudo, das necessidades missionárias, o
segundo resultava, na maior parte das vezes, da necessidade de resolução de diferendos
jurisdicionais. Para além da torna-viagem, muito deste clero viajava dos territórios ultramarinos
para a Europa, porque aí (Lisboa, Madrid, e Roma) se encontravam as instâncias que permitiam,
em última análise, resolver os problemas que os assolava. O caso de Bartolomé de las Casas é
paradigmático pelo objetivo que o norteia – a defesa dos índios - mas não é, evidentemente, o
mais típico. Mais frequentes eram as viagens de clérigos como a do franciscano Diego Valadés,
em defesa do instituto religioso ao qual pertencia, a qual, e como demonstrou Antonio Rubial
Garcia num artigo recente, representa o modelo dominante deste tipo de itinerância.
Se para o mundo Atlântico se dispõe de alguma literatura sobre estas temáticas, quando se
transita para o mundo asiático, a ausência de estudos a partir desta perspetiva é preocupante.
É por isso que se torna relevante seguir a viagem realizada à Europa na segunda metade da
década de 1630 por frei Miguel da Purificação, padre franciscano da Província de São Tomé da
Índia, e seu procurador-geral, à qual temos acesso através da intitulado Relacion defensiva dos
filhos da Índia Oriental e da província do apóstolo S. Thome dos frades menores da regular
observância da mesma Índia que redigiu durante a sua estada no espaço europeu e publicou em
Barcelona em 1640.
A viagem de Frei Miguel da Purificação a Madrid e a Roma não foi, evidentemente, nem a
primeira nem a última viagem do género realizada por franciscanos da Província de S. Tomé.
Para cada Capítulo Geral, eram enviados, à partida, dois representantes da cada província. Frei
Manuel da Piedade, por exemplo, viajara de Goa até Madrid para participar no Capítulo Geral
de Valladolid, que ocorreria em 1593, mas nada sabemos dessa viagem para além da referência
que a ela faz numa petição enviada ao rei, pedindo-lhe licença para regressar à Índia via México
e Filipinas, e dos privilégios concedidos à Custódia de S. Tomé da Índia nesse Capítulo Geral.
Depois disso, também outros frades foram enviados à metrópole, com o objetivo de resolverem
várias controvérsias que assolariam os franciscanos nas primeiras décadas do século XVII.
É neste contexto de controvérsia – e no contexto do desfazer da Monarquia Hispânica que a
década de 1630 representa – que se realiza o périplo de frei Miguel da Purificação, através do
qual, i.e., a partir do registo escrito que dele faz, se torna possível discutir uma série de questões
em torno ao lugar dos franciscanos na Monarquia Hispânica, os problemas que estes
enfrentavam, as tensões jurisdicionais resultantes dos espartilhos do Padroado e da Propaganda
Fide, mas também ao torno do papel da escrita na experiência colonial franciscana.

ANTONELLA BONGARZONE,
Doutora, Università Magna Graecia de Catanzaro
Las Fuentes Primarias Franciscanas nel Mundo Luso-Hispánico

Vastos son los estudios sobre el franciscanismo y vasta es la bibliografía de referencia
(monografías, artículos, folletos, actos a congreso, revistas especializadas) para no olvidar los

6
Resumos das Comunicações
_____________________________________________________________________________

soportes digitales de última generación. Internet, en efecto, nos ayuda a localizar, por ejemplo
las revistas Archivium Franciscanum Historicum, Collectanea Franciscana y Analecta Tor que
tienen gran parte de sus índices en red, trabajos de apreciable valor científico.
Parece oportuno y necesario, en cambio, fijar cuáles son las fuentes de referencia de la
O.F.M. en el mundo luso-hispánico.
Punto de partida son los escritos de Sancto Francisco; la referencia corre a las
bendiciones, a los papeles, a las oraciones y las cantigas que Sancto Francisco nos ha
transmitido. Sobre el mismo plano se colocan los Actus beatos Francisci et sociorum eius y los
escritos biográficos de Tommaso de Celan (S. Francisci Assisensis vida et miracula) y de
Buenaventura de Bagnoreggio (Legenda Sancti Francisci).
Las crónicas del la Orden, redactadas entre el XII y XV sec., pero representan la parte
vital por la reconstrucción de los datos hagiográficos y la jerarquía franciscana con relativa
organización y función jurisdiccional de las provincias y la custodia de los conventos. Punto de
referencia no puede que ser la crónica portuguesa de Marcos de Lisboa (Crónicas de Ordem de
São Francisco).
El siglo XVI es rico de bibliografía sobre Sancto Francisco y la Orden Franciscana pero
merece mención la obra de Francisco Gonzaga (De origen Seraphicae Religionis Franciscanae
eiusque progressibus…) y de Lucas Weddingo Hiberno (Scriptores Ordinis Minorum quibus
accessit Syllabus Illorum, aquí ex eodem Orden pro fieles Christi fortiter occubuerunt). Del
punto de vista histórico-jurídico indudablemente necesario son los tratados de Pedro de Alba
(Indiculus bullarii seraphici ubi litterae omnes apostolicae) y Diego Lequille (Hierarchia
franciscana en quatuor facies distributa y, Chronologia historico legalis ordinis fratrum
minorum, aunque); real piedra angular queda el Bullarium Francescanum (reedito en el 1990).
La intervención contemplará la descripción no sólo las fuentes citadas pero tratará de ofrecer
una bibliografía lógica de las fuentes primarias por el estudio de el franciscanisimo en el mundo
luso-hispanico.

ANTONIO DE SOUSA ARAÚJO, OFM,
Doutor, APH
José Frutuoso Preto Pacheco, em 1906 um dos pioneiros da Social Democracia em Portugal

ANTONIO JOSÉ DE ALMEIDA, O.P.
Doutor [Un.Porto], Pos-doutorando [Un.Porto]
A irmandade de Franciscanos e Dominicanos na iconografia setecentista da igreja de Nª Sª do
Rosário, em Benfica (Lisboa)

No século XVIII, a antiga igreja conventual de S. Domingos de Benfica, hoje
denominada igreja de Nossa Senhora do Rosário, na atual cidade e concelho de Lisboa, sofreu
uma acrescento, a nível iconográfico, muito considerável, sublinhando a irmanação das ordens
dos Pregadores (O.P.) e dos Menores (O.F.M.), com a colocação de duas imagens no altar-mor
(S. Francisco e S. Domingos), e do revestimento azulejar figurativo da capela-mor e do
transepto.Neste último caso, é de assinalar a temática dominicano-franciscana colocada no lado
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do Evangelho.

ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA,
Doutor [FLUP], CEPES
A Ordem Terceira de São Francisco de Guimarães: artistas e obras (1702-1782)
No espaço de 80 anos, iremos debruçar-nos sobre a evolução construtiva da capela da
Venerável Ordem Terceira de São Francisco, de Guimarães, sita junto do Convento de São
Francisco, recorrendo ao Fundo Notarial do Arquivo Municipal Alfredo Pimenta.
No que diz respeito à produção artistica da primitiva capela da Ordem Terceira de São
Francisco, apenas possuímos dados para o ano de 1702. Neste contrato estabelecido entre esta
instituição e Domingos Alves do Canto, pintor, é acordado a feitura do douramento do retábulo
da Ordem Terceira, bem como dos “santos delle todos estofados e dourados”.
Com a demolição desta capela e consequente construção da nova capela e sacristia em
1743, este retábulo teria sido desmontado perdendo-se o seu rasto. Nesta segunda fase
construtiva, que se inicia em 1743 e se prolonga no tempo até 1782, deparamos com a
edificação da nova capela (ainda hoje existente), a par da edificação de equipamentos
retabulares.
A encomenda da sacristia e da capela-mor decorreu em 1743. A 27 de Outubro desse ano, é
a respectiva assinada a escritura de contrato e obrigação com Silvestre da Grana, mestre
pedreiro, natural da Galiza, morador na vila de Guimarães. Sete anos depois é posta a lanços a
continuação e a finalização da obra de pedraria da capela, tendo-a arrematada em parceria o
mestre de obras de pedraria José da Silva Matos e António da Cunha Correia Vale.
A 1 de Setembro de 1773, é assinada o contrato de carpintaria da capela e Casa do
Despacho da Ordem Terceira, por estar acabada a obra de pedraria. Esta obra é arrematada por
Francisco Macedo, carpinteiro, morador na vila de Guimarães. Por fim, a estrutura retabular da
tribuna da capela-mor da Ordem Terceira, é da autoria de José António da Cunha, mestre
entalhador.
A trabalhar para a Ordem Terceira de São Francisco inventariamos seis artistas num
universo de cinco contratos analisados, com os seguintes graus profissionais: mestre pedreiro;
mestre de pedraria; mestre-de-obras de pedraria; carpinteiro; entalhador e pintor.
Entre 1702-1782 contabilizamos um artista estrangeiro oriundo do reino da Galiza, tratase de Silvestre da Grana, mestre pedreiro. Moradores no atual concelho de Barcelos,
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encontramos um mestre-de-obras de pedraria; do concelho de Vila Nova de Famalicão, um
mestre de pedraria; e três artistas locais.
Neste período de tempo, a Ordem Terceira de São Francisco despendeu em contratos de
obra, um total de 1641$000 réis e 3000 cruzados.

ANTÓNIO PINTO DA FRANÇA,
Embaixador
Um Convento Capucho no Ribatejo

Pouco depois dos Capuchos terem entrado em Portugal em 1517, instalando-se em Vila
Viçosa, a Dona Viúva Isabel Teixeira decidiu doar-lhes a sua herdade, então ainda denominada
“Cerzedo”, a 3km de Tomar, para nela estabelecerem um convento.
Após diligências que se arrastam por dois anos e que inclusivamente envolveram a
intervenção de D. João III, Dona Isabel Teixeira assina, enfim, a 4 de Outubro de 1528, dia de
S. Francisco, o auto de doação. A cerimónia decorre nas casas de morada da própria herdade.
Ali se havia deslocado o Padre Frei Pedro Estremoz que em nome de Frei Diogo da Silva, então
Comissário das Províncias dos Franciscanos aceita a doação.
Seguem-se obras da adaptação das casas de morada ali existentes às necessidades de
uma casa conventual. A herdade muda de denominação, passando de Cerzedo a Anunciada e os
capuchos ali permanecerão até 1633, data em que se mudam para o Convento da Anunciada
Nova, dentro da cidade de Tomar o qual lhes era oferecido pela Ordem de Cristo, que por sua
vez adquire por escambo a Anunciada, a partir de então “a Velha”.
Aproveitando toda a informação das Crónicas dos Capuchos, recheadas de episódios
saborosos assim como tocantes, se elaborará um curioso relato do que foi a vida desses frades
nos 100 anos que permaneceram na Anunciada.
Referir-se há ainda tudo aquilo que subsiste das obras dos capuchos na Anunciada.
De sublinhar como esta história documenta a eterna fraqueza humana de ceder aos
corrosivos efeitos do tempo, abandonando ideais espirituais para ceder a preocupações mais
terrenas. Assim foi com estes capuchos que na Anunciada se instalaram com entusisamo para aí
viver da forma mais austera para mais tarde se empenharem em deixar o campo e passar para o
conforto da cidade de Tomar.

AUGUSTO MOUTINHO BORGES,
Doutor [UNL], IPG, CEIS 20/U.Coimbra, CECC/FLUL
Os Santos do Panteão Nacional: St.º António – figurações apologéticas da identidade lusíada
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A igreja de Santa Engrácia, Monumento Nacional em 1910 (Dec. de 16-06-1910, DG,
136, 23-06-1910. Dec. n.º 251/70, DG, 129, 03-06-1970), foi escolhida em 1916, pelo governo
da jovem República Portuguesa, para ser o Panteão Nacional.
Se o templo de Santa Engrácia foi mandado erigir pela Infanta D. Maria, filha de D.
Manuel I, em 1568, com risco de João Antunes, só em 1966 é que foi inaugurado para as
funções de servir como última morada, sob a forma de cenotáfios, de alguns nomes maiores da
nossa história e para nele repousarem as ossadas de outras figuras contemporâneas da política,
das artes e do exército português.
Simultaneamente também sete Santos nacionais estão representados no Panteão
Nacional, cumprindo a vontade da fundadora ao querer, no templo, apenas Santos Portugueses.
A promessa foi cumprida na conclusão da obra em 1966, sob a responsabilidade da DirecçãoGeral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) e dos arquitetos Raúl Lino e Lyster
Franco. De forma a desenvolverem o programa estabelecido foram convidados dois Mestres
escultores para conceberem as imagens que iriam figurar, até ao presente, no Panteão Nacional:
António Duarte e Leopoldo de Almeida.
O Mestre António Duarte foi convidado para ser o responsável pelas três esculturas do
exterior, colocando-se na fachada Santa Engrácia, o Santo Condestável e a Rainha Santa Isabel.
O Mestre Leopoldo de Almeida foi convidado para ser o responsável pelas esculturas do
interior, São João de Deus, Santo António, São João de Brito e São Teotónio.
As maquetes destas sete esculturas encontram-se nas reservas do Centro de Artes das
Caldas da Rainha (Atelier-Museu António Duarte, Atelier-Museu João Fragoso e Museu Barata
Feyo), datadas e sigladas pelos seus autores.
Por consulta ao espólio documental do Mestre António Duarte, existente no Centro de
Artes supra, nas Caldas da Rainha, sabemos que foram consultadas quatro fábricas de mármores
e granitos, recaindo a escolha na “Fábrica de Mármores MAXIMÁRMORES”, de Caxias, que
em 6 de Julho de 1966 confirmou o ajuste da encomenda para as três esculturas pelo valor de
144.500$00 (720,76€). Os valores acordados, entre o Estado Português e o escultor António
Duarte foram, para as três esculturas, de 540.000$00 (2.693,50€).
Relativamente às esculturas realizadas pelo Mestre Leopoldo de Almeida, nada
podemos adiantar, exceto que o modelo de Santo António é exatamente igual ao que se encontra
na colunata de Fátima. A maquete, em terracota, do Santo, assinada e datada em 1953, encontrase e em reserva no Centro de Artes das Caldas da Rainha. Também São João de Deus, do
Panteão Nacional, apresenta muitas semelhanças com o que se encontra na fachada da Igreja S.
João de Deus, em Lisboa, edificada em 1950, pois ambas são da autoria de Leopoldo de
Almeida.
Esperamos, com a nossa comunicação, contribuir para um melhor conhecimento dos
Santos Portugueses existentes no Panteão Nacional.

Bibliografia (trabalhos do autor sobre o tema e outros):
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BELINDA RODRÍGUEZ ARROCHA,
Doutora [Univ.de Laguna], Bols.do Max-Planck Institut für Europaische Rechtgeschichte
La Orden Franciscana y el ejercicio de la Justicia en las Islas Canarias durante la Edad
Moderna (siglos XVI-XVIII)
La conquista del Archipiélago Canario, finalizada a instancias de la Corona de Castilla
en 1496, supuso la implantación de las instituciones gubernativas y judiciales peninsulares, así
como la culminación del proceso evangelizador, iniciado el siglo anterior. La estancia de San
Diego de Alcalá en el Archipiélago constituye, en este sentido, un ejemplo del papel jugado por
la Orden Franciscana en la difusión de la doctrina cristiana en las Islas. Asimismo, las
manifestaciones patrimoniales y culturales de la evangelización se materializaron en la
fundación de conventos como los de San Miguel de Las Victorias (La Laguna, Tenerife), San
Francisco (Teguise, Lanzarote), San Buenaventura (Betancuria, Fuerteventura) o el de San
Antonio de Padua (Gáldar, Gran Canaria).
Sin lugar a dudas, el análisis de la documentación judicial posibilita el estudio, desde
diversas perspectivas –desde la historia de la Iglesia, del Derecho, de las mentalidades o de la
sociedad-, de las actividades desarrolladas por los franciscanos en los enclaves urbanos canarios
durante la Edad Moderna. Empero, este examen no ha de limitarse a los fondos documentales
eclesiásticos, sino que también ha de extenderse a la documentación notarial secular. En ella
podemos observar como numerosos miembros de la Orden participaban en calidad de testigos

11
Congresso Os Franciscanos no Mundo Luso-Hispânico
_____________________________________________________________________________

en numerosos procesos civiles y penales. También, en múltiples ocasiones actuaban como
demandantes de derechos de índole patrimonial. No hemos de olvidar, a este respecto, que en el
citado período histórico las competencias jurisdiccionales de los diferentes tribunales –civiles,
eclesiásticos, inquisitoriales, militares, etc- adolecían de una ambigua delimitación, dada la
escasa sistematización del corpus normativo vigente. Por esta razón no era un hecho
excepcional la intervención de jueces de diferentes fueros en un mismo pleito judicial.
El propósito principal de nuestra comunicación es mostrar los elementos de la actividad
franciscana que pueden ser inferidos del análisis de los procesos judiciales eclesiásticos y
seculares custodiados en el Archivo Histórico Diocesano y en el Archivo Histórico Provincial
de Tenerife. Huelga decir que su proyección ideológica y cultural experimentó variaciones a lo
largo de las tres centurias referidas, con diverso alcance en función de la isla o del núcleo de
población.

CARLENE RECHEADO,
Dra., CHAM, Doutoranda [UNL]
Os Franciscanos Portugueses na Guiné em Cabo Verde em meados do século XVII

A nossa proposta de comunicação visa estudar a implantação da ordem franciscana nas
ilhas de Cabo Verde e no seu distrito da Guiné. Dois ramos da família franciscana
protagonizaram as missões católicas na diocese de Cabo Verde durante o século XVII, porém, o
nosso trabalho tem como objectivo estudar a participação dos franciscanos capuchos
portugueses na evangelização daquela região do império português. Os objectivos deste trabalho
passam pela compreensão da missão dos franciscanos capuchos da província da Piedade e dos
franciscanos da província da Soledade na Guiné. Em 1653, os jesuítas decidiram formalmente o
final da missão de Cabo Verde, e começou -se a organizar em Portugal uma missão de
Franciscanos da província da Soledade. Os religiosos da Piedade chegaram na ilha de Santiago
em Janeiro de 1657. Todavia, só em 1660, enviaram alguns missionários para a “terra firme da
Guiné”, fundando um hospício em Cacheu. Por sua vez, a missão dos religiosos da Soledade
teve inicio em 1674. Foi no decorrer desta missão que se deu a conversão do rei de Bissau,
Bempolo Có.

CARLOS MANUEL DA SILVA PAIVA NEVES,
Dr., Assoc.Cristóvão Colón
O Franciscanismo Observante de Cristóvão Colon

Este estudo tem como finalidade analisar a influência do franciscanismo observante,
devotado ao culto do Espírito Santo, na educação e na vida do Almirante Cristóvão Colon, que
lhe conferiu a base da sua estrutura psíquico-espiritual, numa vivência enquadrada num
ambiente messiânico vivido em pleno século XV, onde a grande influência franciscana esteve
bem presente, desde o reinado de D. João I, até ao reinado de João II. A formação do navegador
demonstra assim, uma tendente e profunda influência franciscana, pois eram estes os detentores
do conhecimento da época. A análise à documentação de sua autoria, particularmente, as cartas
pessoais e o Livro das Profecias, faz-nos deduzir que a sua formação foi iniciada de muito cedo,
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num ambiente franciscano muito reservado, a cargo de frades franciscanos que garantissem e
salvaguardassem a verdadeira identidade de Cristóvão Colon. Associado aos franciscanos
observantes, os seus escritos revelam a genuinidade da sua espiritualidade e a sua vocação
religiosa. Sempre que estava perante um perigo, uma dificuldade extrema, ou um fenómeno
desconhecido, Colon fazia votos religiosos, promessas de peregrinação e penitências. Ao nível
intelectual, a teologia e a crença de Colon reflectem a influência da reforma franciscana.
Encontramos Colon atraído pela ideologia dos observantes, movidos pelo recolhimento,
na pobreza e na oração, que floresceu entre os franciscanos na Espanha depois de 1480. O
Almirante acreditava que o Espírito Santo transmitia o "spiritualis intellectus", para o eleito
descobrir verdades desconhecidas. Nunca perdeu de vista a devoção à Santíssima Trindade
esteve sempre presente nas suas viagens, cujo culto era popular entre os franciscanos,
especialmente entre aqueles que são considerados os reformadores, com laços históricos ao
espiritualismo franciscano e que adotaram o esquema de Joaquim da Fiori.
Neste contexto parece-nos ainda, de todo plausível, a presença do franciscanismo
antoniano em Cristóvão Colon, quer por influência durante o período da sua vida em Itália, quer
pela forte ligação afetiva que denotou por Portugal e pelos portugueses, impregnada pela grande
devoção manifestada a Santo António, nas cortes de D. Afonso V e D. João II. Acresce-se
ainda, a influência direta que pode ter tido em Cristóvão Colon, o pensamento amadeíta do
franciscano João Meneses da Silva, sobretudo durante a juventude do navegador, que nos finais
do século XV culminou com a publicação da obra “Apocalypsis Nova”, que no século XVI viria
a difundir a sua influência pela Europa.

CARLOS PRADA DE OLIVEIRA,
Mestre [Univ.Minho], Dir.Arq.da Dioceses de Bragança-Miranda
A Presença Franciscana na Diocese de Miranda do Douro no Século XVIII – Contributos para
o seu estudo.

Pretende-se com este trabalho dar uma visão de conjunto sobre a presença franciscana
na Diocese de Miranda do Douro durante o séc. XVIII.
Os franciscanos eram à época a comunidade religiosa mais numerosa que, incluindo o
ramo feminino, os terceiros e os missionários de Brancanes perfaziam 5 comunidades:
Mosteiros de Santa Clara de Bragança e Vinhais, Convento de São Francisco de Bragança,
Convento de Nossa Senhora das Flores de Sezulfe e Seminário dos Missionários Apostólicos de
Vinhais.
Do contacto com estas instituições, concluiu-se que as comunidades masculinas eram
integradas por efectivos muito reduzidos, mas que experimentavam um certa vitalidade,
traduzida essencialmente na fundação de novas comunidades de observância e espiritualidade
renovadas.
Quanto às femininas, a situação é completamente oposta, pois estas comunidades em termos de
efectivos apresentavam grande vitalidade e encontravam-se repletas excedendo em muito a sua
capacidade de subsistência. No entanto, apesar da vitalidade que transparece do grande número
de efectivos, estas comunidades, atravessavam um período de grave crise económica. Aliada a
este problema surgia a questão da vocação religiosa: a maior parte das freiras eram obrigadas a
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professar contra a sua vontade, os pais não inquiriam da vocação das filhas, procuravam apenas
garantir-lhes a subsistência. Não era raro que um pai metesse três e quatro filhas nos conventos.
Muitas pessoas procuravam na vida conventual recursos materiais que não encontravam no
século.
Desta situação derivavam muitas e graves desordens.

CARLOS SANTOS,
Mestre [UNL], CHAM
O convento e Igreja de São Francisco e a expansão urbana da Cidade Velha (Cabo Verde)
A igreja e convento de São Francisco começaram a ser edificados, a partir de 1640,
numa área cedida por uma residente rica da ilha de Santiago, de nome Joana Coelha. O templo é
de planta longitudinal, composta por uma única nave e capela-mor rectangular profunda. A
fachada principal da construção, direccionada para a urbe, apresenta um único pano de frontão
triangular, rasgado por um portal, entretanto desaparecido, rematado por um grande vão
rectangular com grades em ferro. Vê-se ainda nesta fachada um campanário com janela em arco
de volta perfeita sobrepujado por um pequeno frontão triangular. No interior da nave pode-se
ainda notar a marcação da presença de um piso superior – possivelmente o coro-alto.
Geralmente os conventos franciscanos nas cidades insulares atlânticas de origem
portuguesa, estavam localizados fora do núcleo populacional, mas próximos da implantação
urbana existente, em zonas de acesso fácil, tendo por trás espaços não edificados. Os conventos
funcionavam por um lado, como pólos de actividade missionária, por outro, de desenvolvimento
e expansão urbana. Na cidade de Ribeira Grande, o convento dos franciscanos foi instalado a
nordeste do aglomerado, no interior do vale, num elevação não muito distante do porto.
Imponha-se como elemento marcante na paisagem e populações locais, não só pelo seu valor
simbólico e religioso, mas também como elemento de protecção em caso de eventuais conflitos.
Através da análise da implantação territorial do convento de São Francisco, na antiga
Cidade Velha, e não só, pretendemos compreender a interacção desse edifício com o urbano e a
sua importância na expansão da urbe.

CATARINA ALMEIDA MARADO,
Arq.ta, Doutora [Un.Sevilha], U.Alg., U.Sevilha
Os franciscanos e a cidade: notas sobre as tipologias de implantação urbana dos conventos
franciscanos em Portugal.

Nos finais da década de 60 do séc. XX, Jacques Le Goff iniciou um projecto de
investigação com o objectivo de analisar a relação entre as ordens mendicantes e os
aglomerados urbanos na França medieval. Depois dele, vários outros autores em diferentes
contextos europeus deram continuidade a esta linha de investigação, aprofundando
particularmente os aspectos relacionados com as características de implantação de franciscanos,
dominicanos e agostinhos nas cidades medievais.
Em Portugal, apesar de existirem algumas referências a este tema em trabalhos de
diversas áreas científicas, não encontramos nenhum estudo que aborde especificamente as
questões relativas à instalação das comunidades mendicantes nos espaços urbanos.
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Face à importância que estas ordens religiosas tiveram no desenvolvimento das cidades,
entendemos que importa compreender os seus modelos de implantação no espaço português, em
especial os dos franciscanos. E também procurar, à luz do saber produzido noutras realidades
territoriais, paralelismos, ou mesmo divergências, entre os critérios de localização destes frades
em Portugal e noutros pontos da Europa.
Nesta comunicação pretende-se lançar as bases para um estudo aprofundado sobre a
tipologia de inserção das casas franciscanas nas cidades medievais portuguesas através da
análise comparativa de alguns casos. Por outro lado – e alargando o espectro temporal –
pretende-se também perceber como é que esta tipologia evoluiu nos séculos seguintes e que
relação existiu entre os processos de aproximação ou afastamento da cidade e os movimentos de
reforma interna da ordem no sentido da procura de uma mais estrita observância da Regra de
São Francisco.

CRISTINA MARIA DE CARVALHO COTA
CESEM / FSCH-UNL
O cerimonial seráfico e romano para toda a Ordem Franciscana de Frei Manuel da Conceição
(séc. XVIII)
Em qualquer ordem religiosa, para além do corpus normativo ou constitucional que lhe
tenha sido atribuído desde a sua fundação, existem os manuais de cerimónias, que contêm o
regulamento específico do serviço litúrgico quotidiano ou das festas solenes realizadas na roda
do ano.
Para o investigador musicológico, estes cerimoniais constituem imprescindível e rica
fonte documental, dada a organização sistemática de dados sobre a actividade litúrgico-musical
que neles se encontra. Assim, é feita referência, por exemplo, ao cantochão e polifonia, ao
alternatim entre o coro e o órgão, à utilização de outros instrumentos juntamente com o órgão,
incluindo ainda a indicação dos momentos de canto na missa, nas horas canónicas, e nas festas
do calendário litúrgico.
A Ordem Franciscana teve, em Frei Manuel da Conceição (1680-1745), um autor
rigoroso que reuniu num único volume, a obra mais informativa sobre as cerimónias no coro e
altar seráficos. De título, Ceremonial serafico, e romano para toda a Ordem Franciscana, e em
especial para a observancia da provincia dos Algarves, etc (oferecido a Nossa Senhora
Imaculada Conceição, padroeira da Ordem Franciscana), foi editado em 1730, em Lisboa, sendo
publicado mais tarde, no ano de 1744, o volume Suplemento ao Cerimonial.
Apesar dos preciosos e valiosos contributos do Padre Manuel Valença (n. 1917),
músico, compositor e musicólogo franciscano, o conhecimento e estudo do papel da música na
vida conventual da Ordem Franciscana em Portugal, carece de uma investigação exaustiva.
Embora limitada ao tempo desta comunicação, a apresentação deste cerimonial franciscano,
representa, creio, o primeiro, mas mais importante passo, nesse sentido.

DUARTE NUNO CHAVES,
Dr.[Un.Açores], CHAM, Mestrando
Os Irmãos da Penitência e o ritual de “vestir santos”. Um património franciscano que perdura
na ilha de S.Miguel, Açores
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A Ordem Terceira da Penitência, protagonista do património cultural açoriano, marca a
sua presença nos Açores cento e oitenta anos após a implantação das duas primeiras ordens
franciscanas no arquipélago, motivada pela fundação da fraternidade de Ponta Delgada, com a
tomada de hábito dos primeiros irmãos em 1624 e, um ano depois, em Angra, estabelecendo-se
ao longo do século XVII pelas restantes ilhas, com exceção do Corvo. Os Irmãos da Penitência
prosperaram numa lógica evangelizadora fiel aos ideais franciscanos e ainda como um
importante suporte de assistência e apoio social às populações mais carenciadas das ilhas.
A singularidade dos Terceiros ficaria ainda marcada pelo papel interventivo das
mulheres, num sistema dirigido por homens e que potenciava uma divisão de género no que
toca às tarefas a executar dentro de cada fraternidade. Competia às Irmãs da Penitência a
orientação das noviças e a preparação das imagens de vestir que compunham as várias
manifestações quaresmais. Numa época dominada pela Contra-Reforma, as comemorações
religiosas, entre as quais as procissões e festas populares, tinham um importante papel no
despertar da fé. Neste contexto é de destacar a procissão da Penitência, ou dos Terceiros, como
também é conhecida em S. Miguel. Esta demonstração religiosa servia não só para enaltecer o
sentimento coletivo, mas também como demonstração de influência dos Terceiros no espectro
social da época.
As procissões saíam à rua com uma panóplia de esculturas representando os santos
franciscanos. Os “Santos de vestir” eram decorados e trajados a preceito, não faltando os
diversos passos da vida do Patriarca de Assis, como seja o momento da entrega da Regra pelo
Papa Inocêncio III, em 1209, ou ainda os patronos da Ordem Terceira, o rei S. Luís de França, a
rainha Santa Isabel de Portugal e a sua tia, a princesa Santa Isabel da Hungria, sendo as imagens
trajadas como os monarcas que interpretavam, ostentando os seus mantos e coroas de prata. A
adesão popular a este acto litúrgico está bem demonstrada pelo elevado número de imagens
processionais que compunham estas procissões, chegando em alguns casos a atingir mais de
vinte andores.

EDITE ALBERTO,
Doutora [Un.Minho], Arq.Mun.de Lisboa, Esc.Sup.Ed.Almeida Garrett, CHAM
Trinitários e Franciscanos no Resgate dos Cativos Portugueses de Mequinez

Depois de duas tentativas goradas de libertação dos portugueses cativos em Mequinez,
ocorridas em 1689 e 1718, os padres da Ordem da Santíssima Trindade tentam nova ação em
1728. Na preparação deste resgate, recorreram à mediação dos religiosos franciscanos do
convento de Mequinez a fim de se inteirarem da situação social e política que se vivia na altura.
Depois de anos de grande instabilidade consequência dos conflitos entre sucessores de Muley
Ismael, que inviabilizaram as tentativas de resgate anteriores, pretendia-se agora estabelecer
todas as condições possíveis que permitissem efetivar a libertação de mais de uma centena de
portugueses que se sabia estarem cativos em Marrocos.
Nesta comunicação pretendemos explorar, a partir das fontes documentais da Ordem da
Santíssima Trindade, a relação entre os trinitários e os frades franciscanos em Mequinez nos
resgates gerais de cativos ocorridos durante o século XVIII em Marrocos.
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ELISABETE CORREIA CAMPO FRANCISCO
Mestre (U.C.P.]; Doutoranda [FLUL], C.E.H.R./(U.C.P.
O Convento dos Capuchos: a sua importância no espaço e no tempo
Foi no seio da natureza que tanto amavam que os Capuchos edificaram as suas casas. Se
por um lado optaram por um isolamento pela sua vida ascética e penitencial, é também certo
que a fraternidade para com a “irmã” natureza foi factor decisivo na escolha do local para a
edificação dos seus conventos. De facto, os franciscanos proclamavam um hino à simplicidade
das coisas e dos seres vivos e essa “descoberta” da beleza do mundo, reflexo da beleza e poder
infinito de Deus, reflectiu-se também nas suas casas. Essa aproximação à natureza nos seus
edifícios explica-se, por outro lado, pelo seu “abandono” ao mundo. Acreditando que na vida
terrena todos somos passageiros e peregrinos e apregoando que o verdadeiro reino não é o deste
mundo, os Capuchos enalteceram a “menoridade” franciscana através das palavras do
Evangelho: “quem quiser ser maior, faça-se menor.”
O Convento dos Capuchos, na serra de Sintra – diálogo perfeito entre património natural
e património arquitectónico – pressupôs, do século XVI ao século XIX, uma utilidade, uma
utilização interna, de acordo com o modo de vida franciscano.
Se já com Vitrúvio se conferia a utilitas à arquitectura, podemos então dizer que, a
partir de 1834 aos dias de hoje, o convento adquiriu a utilidade de memória, porque não se pode
apagar a História. O que para outros tempos significou um espaço religioso, de ascese e
contemplação, para hoje significa não um pobre e velho eremitério, mas uma obra de arte,
insubstituível no espaço e no tempo.
Para que este legado possa chegar aos vindouros - pois como património pertence, por
direito, ao futuro – não pode ser deixado à destruição, urge ser conservado, para que seja
mantida a memória.
Nas sociedades actuais, instáveis, em que quase tudo se resume ao consumível,
perduram as obras de arte. Num mundo em eterna mutação a memória tornou-se vulnerável.
Mas a arquitectura faz-nos lembrar, é esse o seu valor: deixar memória. Lembra ao homem que
ele é pó, mas possui o desejo de infinito, que é efémero, mas deixa aos vindouros algo que, para
além de belo, é sublime.
Espaço, estado de alma, o tempo para além do tempo. Eis o que é o Convento dos
Capuchos: arquitectura sublime, o intemporal no temporal, sinal de que os homens passaram,
mas a sua obra permanece.

ELSA PENALVA
Doutora, CHAM, Bols.FCT
Os Manuscritos de Madre Ana de Christo, Madre Juana de San Antonio, Madre María
Magdalena de la Cruz, e a memória da missionação franciscana no Extremo Oriente.

Madre Ana de Christo, Madre Juana de San Antonio e Madre María Magdalena de la
Cruz, encontram-se entre o pequeno número de monjas que, provenientes do Convento de Santa
Isabel de los Reyes de Toledo e do Convento de Santa Juana de la Cruz, acompanham Madre
Jeronima de la Asunción no projecto de missionação das Filipinas, do Japão, e de «la gran
China». Cooperantes de Frei José de Santa Maria e de Frei Luis Sotelo, ambos missionários no
arquipélago nipónico, apoiadas pelo Provincial de origem portuguesa, Frei Pedro de San Pablo,
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iniciam, por iniciativa própria e sob obediência a Frei Alonso de Montemayor, várias obras, que
constituem arquépticos fundamentais na construção da memória escrita da missionação
franciscana no Extremo Oriente. Problematizar porque permaneceram praticamente ocultas,
apesar de serem (no caso de Ana de Christo) fonte primeira na concepção das principais
biografias impressas de Madre Jeronima de la Asunción, é o objectivo da nossa comunicação.

ÉRICA APRÍGIO ALBUQUERQUE,
Mestre [FAU-UFAL], Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem
TACIANA SANTIAGO DE MELO,
Mestranda [FAU-UFAL], Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem
FLORA PAIM DUARTE,
Bols.PIBIC/CNPq,, Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem
O Percurso do tempo e o redesenho urrbano das casas franciscanas de Alagoas no Brasil

O atual Estado de Alagoas, ao tempo em que constituía parte austral da antiga Capitania
de Pernambuco localizada no Nordeste do Brasil, recebeu dois conventos franciscanos, sendo
estes Santa Maria Madalena e Nossa Senhora dos Anjos, localizados respectivamente nas
cidades de Marechal Deodoro e Penedo.
Como era de hábito, essas casas seráficas eram implantadas em pontos estratégicos e
desempenharam importantes funções na formação das primeiras vilas e cidades, tanto do ponto
de vista cultural, já que os frades prestavam serviços sociais e educativos às populações, quanto
do ponto de vista urbano, já que os complexos conventuais abarcavam grandes porções dos
primeiros núcleos de povoamento, influenciando o desenho e a ocupação dos mesmos.
Fundados em mesma data, 1659, os dois exemplares de alagoanos contribuíram para o
desenho do tecido urbano que se encontrava em desenvolvimento. Cada um a seu modo, venceu
o território primitivo, moldando-se à topografia local, delimitando a trama urbana e convidando
o casario para formar novos arruados.
Quanto à sua implantação, volumetria e importância urbana, os conventos até hoje
repercutem na paisagem tanto pela qualidade arquitetônica das edificações, tombadas a nível
nacional, e também por suas cercas representarem expressivas porções verdes nos núcleos
adensados das cidades. Porém, a partir de meados do século XX, mesmo com sua
representatividade patrimonial, as áreas livres inerentes ao complexo religioso, a exemplo dos
adros e cercas, sofreram intervenções que representaram perdas e transformações significativas
em suas extensões. Se as cercas cederam lugar para a edificação de escolas e outros programas
arquitetônicos, os adros abdicaram de sua função religiosa e se transformaram em praças.
Portanto, este trabalho propõe analisar o percurso histórico da inserção desses edifícios
conventuais na paisagem das cidades alagoanas de Marechal Deodoro e Penedo, a partir da
influência das transformações urbanas no redesenho de seus contornos. Para tal, serão
analisadas as mudanças sofridas em relação às áreas externas de interface entre o convento e a
cidade, sendo estas a cerca e o adro. Este estudo, baseado em fontes primárias e iconografias,
apresenta na linha do tempo este movimento urbano.

FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS,
Drª [FLUL], BNL, Doutoranda [UNL]
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Livros e leituras de franciscanos: a biblioteca do Convento de Varatojo (1861-1910)

Falar de livros e leituras franciscanas significa, em primeiro lugar, recordar a
importância determinante da Ordem dos Frades Menores em Portugal, plasmada no número
elevado de conventos, os quais, por sua vez, integravam bibliotecas (ou livrarias, como se
designavam durante o Antigo Regime), umas maiores outras mais pequenas, mas todas
organizadas de forma a apoiar os membros da comunidade na missão e actividades que
desenvolviam. Ao tempo da exclaustração em 1834, as bibliotecas franciscanas foram
responsáveis pelo maior número de livros que, reunidos na sua maior parte, no Depósito das
Livrarias dos Extintos Conventos (DLEC), sito no ex-convento de S. Francisco da Cidade, de
Lisboa, vieram a ser dispersos por várias instituições e constituem hoje uma parte muito
expressiva do património bibliográfico nacional. À Biblioteca Nacional coube a maior parte
desses acervos, dispersos também eles dentro da instituição, pelas diversas áreas temáticas que
caracterizam a organização das suas colecções.
Entre os conventos franciscanos cuja livraria foi arrecadada e que também sofreu,
posteriormente, a dispersão do seu acervo, estava o convento de Varatojo, de onde vieram para
o DLEC cerca de cinco mil livros. O edifício do convento viria a ser vendido em hasta pública,
como aconteceu a muitos outros, porém, o destino do convento de Varatojo revelou-se diferente
e singular, no contexto das instituições religiosas extintas, porquanto, em 1861, foi adquirido
por iniciativa de frei Joaquim do Espírito Santo, antigo varatojano, com a intenção de refundar
uma comunidade, que em 1868 foi devidamente autorizada e afiliada na família franciscana. O
convento de Varatojo, nesta sua segunda fase, protagoniza o regresso da Ordem Franciscana a
Portugal. Naturalmente que, a constituição de uma biblioteca neste estabelecimento foi um
desígnio e uma necessidade a que se consagraram os varatojanos quer para apoiar as actividades
pedagógicas das escolas que então fundaram junto ao convento quer, sobretudo, para
providenciar os textos de leitura indispensável ao Seminário e aos futuros missionários.
O advento da República significou a extinção das ordens religiosas e um novo ciclo de
incorporações dos bens religiosos, entre os quais se contavam os livros das bibliotecas. O
convento de Varatojo não fugiu a esta determinação, porém, ao contrário da dispersão que
norteou a estratégia incorporacionista, a sua biblioteca foi recolhida e enviada para a Biblioteca
Nacional, com o propósito de ser mantida in integro e numa reconstituição fiel que pressupôs a
colocação dos livros nas suas estantes originais e em sala própria. É a única biblioteca
conventual que foi conservada como unidade orgânica na Biblioteca Nacional.
O objectivo desta comunicação é dar a conhecer a biblioteca de Varatojo, desde logo na
contextualização do processo de integração na BN, mas também através da caracterização dos
seus conteúdos e nas estratégias de enriquecimento das colecções ao longo dos cerca de
cinquenta anos da sua existência.

FERNANDO AFONSO DE ANDRADE LEMOS,
Dr., Doutorando [Univ.Salamanca], C.C.Eça de Queiroz/ESEQ/CCT
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CARLOS REVEZ INÁCIO,
Dr., CM Lisboa, C.C.Eça de Queiroz/ESEQ/CCT,
JOSÉ ANTÓNIO SILVA,
ANTT, C.C.Eça de Queiroz/ESEQ/CCT
ROSA MARIA TRINDADE C. FERREIRA,
Doutora [FBA-UL]
D.João de Cândia e a Ordem de São Francisco

I - D. João de Cândia nasceu no actual Sri Lanka em 1578. Depois de várias situações
politicamente incorrectas, os franciscanos trouxeram-no para Bardez, Goa, onde foi educado.
Daqui veio para Portugal e fixou residência na Mouraria. Abdicou dos seus reinos em favor de
Filipe de Espanha como rei de Portugal. Comprou a Quinta do Ouvidor-Mor, em Telheiras e
nela criou um Oratório para convalescença dos frades, em data incerta. Em 1625 fundou nele a
Irmandade de Nossa Senhora da Porta do Céu.
Em 1634 teve uma filha que professou, em 1649, no Convento de Vila Longa, actual
Vialonga.
Faleceu em 1642, sendo sepultado em Telheiras, no seu Convento.
II - O Convento de Telheiras foi de grande devoção. A Irmandade era elitista e chegou a
ter como Presidente da Mesa o próprio Marquês de Pombal. Frequentado pela realeza e pela
nobreza, o Convento esteve na origem da aristocratização do povoado.
Praticamente derruído pelo sismo de 1755, foi rapidamente reconstruído pelo Marquês de
Pombal.
Contou com a presença de nomes relevantes pela santidade e pela vivência franciscana,
como Fr. Manuel da Esperança. Desenvolveu devoções que calaram na religiosidade popular.
Em 1834 foi extinto. Embora haja um inventário do seu conteúdo, este, no entanto, desapareceu
na sua quase totalidade.
III - D. Maria de São João foi perfilhada pelo Príncipe e deve ter entrado pelos 5 anos
para o Convento de Vialonga. Neste igualmente professou uma meia-irmã por parte da mãe.
Possuimos o Auto de Perfilhação do Príncipe e o seu Testamento. Faleceu em 1708,
encontrando-se sepultada no Convento de Vialonga.

FERNANDO LARCHER,
Doutor [Un.Cat.de Louvain], SGL, CEAA/IPT, CHAM/UNL,-UAç., ALPCA
Os Castros da Penha Verde, Fundadores e Padroeiros do Convento de Santa Cruz de Sintra

Foi por indicação de seu pai, D.João, 4º Vice-Rei da Índia, morto nas mãos de São
Francisco Xavier em Goa em 6 de Junho de 1548, que D.Álvaro de Castro funda doze anos
depois o Convento de Santa Cruz em 1550, nessa Serra de Sintra a que os Castros se tinham
apegado. D.João, provavelmente em 1534, edificara nela o primitivo palacete na sua Quinta da
Penha Verde e aí mandará erigir em 1542 a Capela de Nossa Senhora do Monte que indicará nas
disposições testamentárias para local de sepultura.
Tal vontade é recordada pela lápide que se encontra na Capela do Convento do lado do
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Evangelho, encimada pelas armas destes Castros. No campo do escudo vêm-se seis arruelas e
não treze como nas dos Castros legítimos, dado ser seu tronco em Portugal um bastardo, o que
não lhe retirou ser figura ilustre: D.Álvaro Pires de Castro, 1º conde de Arraiolos e 1º
condestável do reino, o irmão da também bastarda D.Inês de Castro. No timbre, introduzido
pelo próprio D.Álvaro, a roda com as navalhas evoca Santa Catarina, perto de cujo mosteiro do
Monte Sinai, este tinha sido armado cavaleiro por D.Estevão da Gama em Abril de 1541.
Viria já de D.João a intenção do Convento ser arrábido? Não o sabemos. É certo que
quando D.João regressa à Índia em 1545, já a Custódia da Arrábida estava instituída
canonicamente há mais de dois anos e já existiam três conventos, o último dos quais, o da
Piedade de Salvaterra, fundado pelo Infante D.Luís de quem era tão próximo.
Fundado, por certo, em 3 de Maio, dia da Invenção da Cruz, era o sétimo e último
convento fundado no seio da Custódia da Arrábida que, nesse mesmo ano, seria elevada a
Província. Da acta do primeiro Capítulo, realizado em 22 de Dezembro, no Convento de S.José
de Ribamar, consta ter sido designado como guardião do novo convento, o primeiro ao tempo
da Província, fr.Pedro de Antoria, a quem o 8º e último custódio, Fr.Damião da Torre teria
incumbido a fábrica. Não terá sido muito trabalhosa esta, dado que o principal construtor foi a
natureza. Não sobreviveria muito à frente da escassa comunidade que seria composta por oito
frades, fr.Pedro (+11 Jan.1563), observante franciscano castelhano, vindo da rigorosa recoleta
de Abrojos, perto de Valladolid, herdeira do espírito de fr.Pedro de Villacreces (+1422) .
Terá por certo estado presente D.Álvaro na cerimónia de 3 de Maio, provavelmente com
sua mulher D.Ana de Ataíde, na qual tomou o hábito o poeta frade Fr.Agostinho da Cruz, como
este evoca parcialmente num epigrama:
“Nasci, e renasci na casa em dia
De Santa Cruz, da Cruz o nome tenho,
[…]”

Regressara D.Álvaro há escassos meses de uma das missões da sua longa carreira
diplomática: apresentar, em Paris, como embaixador especial, os pêsames pela morte de
Henrique II, aproveitando a ocasião para negociar o casamento da filha deste, Margarida de
Valois, a célebre rainha Margot, em cuja noite de núpcias com o futuro Henrique IV de França
se daria a noite de São Bartolomeu, com D.Sebastião.
Depois da edificação do Convento não permaneceu, D.Álvaro, muito tempo em
Portugal. Logo em 1562, partiria para nova missão, agora junto de Pio IV, o que lhe permite
acompanhar a fase final do Concílio de Trento. Será próxima a sua relação com o papa, como
bem testemunha o Dr.António Pinto, em carta datada de 23 de Dezembro de 1564, que refere os
favores que aquele recebera do pontífice. Este outorgará uma bula que concede à Igreja do
Convento “Indulgência plenária, e remissão de todos os seus pecados a todas as pessoas, que
contritas e confessadas, ou com propósito de se confessar, a visitarem na festa da Invenção da
Cruz, desde as primeiras vésperas, até ao Sol posto do dito dia, rogando a Deus pela paz entre os
Príncipes Cristãos, extirpação das heresias, exaltação da Santa Madre Igreja e pela alma de
D.João de Castro”. De registar que o rezar pela alma de D.João de Castro encaminha para a
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indulgência plenária… Da viagem trará também D.Álvaro uma grande relíquia do Santo Lenho
que, numa Cruz de prata sobredourada, será conservada no Sacrário do Altar da Igreja
conventual.
Ainda em tempo de D.Álvaro, acorria ao convento D.Sebastião, de quem aquele foi
íntimo valido e vedor da fazenda. Ao convento, de quem sua avó D.Catarina era também
benemérita, ofereceu, segundo a tradição, a mesa junto à fonte onde, merendando, gostava de
ouvir os murmúrios da água, e que ai teria estado antes da sua primeira partida para o Norte de
África, onde aquele ainda o acompanhou. Segundo a tradição aí teria estado, ainda antes da ida
para esse trágico Alcácer-Quibir, que deixou rei sem reino e nobreza sem cabeças, e aí ficou o
segundo padroeiro de jure do Convento, esse D.João filho primogénito de D.Álvaro com seu
irmão D.Luís. Não tivesse D.Álvaro morrido inesperadamente no Cabo de São Vicente, em 29
de Setembro de 1575, com demonstrado e singular pesar d’El Rei a quem acompanhava, e
também no campo da derrota, três anos mais tarde, teria ficado, ou, sobrevivendo, teria
meditado sobre as responsabilidades que lhe atribuiriam no derradeiro lance régio. O trono, que
as areias revoltas da batalha tinham tornado pesadíssimo, recaiu sobre esse profundamente
religioso cardeal infante D.Henrique, que, quem sabe, terá tido instantes para relembrar, nesses
amargos dias de reinado, os tempos em que celebrava missa nessa ermidinha do Senhor
Redentor que mandara edificar junto ao Convento. Por certo, os frades que se sentavam na
megalítica mesa que para o refeitório mandara arrancar das brenhas rezariam então por ele e
pela grei.
Não esqueceria também o convento, nas suas disposições, o último dos filhos de
D.Álvaro, esse D.Francisco de Castro, nascido pouco antes da morte de sua mãe e no ano
anterior à de seu pai, que viria a ser reitor da Universidade de Coimbra, bispo da Guarda e
Inquisidor Mor do reino, edificador desse memorial da família que é a capela do Corpus Christi,
deixando ao convento duzentos mil reis de juro. Tão acertada era a sua afirmação de que
estimava tanto o convento por pobre, como os reis de Castela estimavam o Escorial por
magnífico, quanto D.Filipe I a corroborara com o seu tantas vezes e de formas diversas repetido
dito de que tinha duas jóias célebres: o maior e o mais pequeno dos mosteiros. A fazer fé em
Fr.António da Piedade, rendido ao exemplo de pobreza dos frades, olhando de lá o convento
jerónimo da Pena, o rei Prudente teria exclamado: “Allá es la Pena, y esta es la gloria.”
Não escolheram os Castros o seu Convento, nem outra casa arrábida, para sepultura.
D.João de Castro manifestou em disposição testamentária a vontade de ser sepultado junto da
capela de Nossa Senhora do Monte que ele mandara edificar em 1542 no Monte das Alvíssaras,
na sua quinta da Penha Verde em Sintra, entre as suas duas viagens à Índia. Templo defronte do
qual será inumado o coração de um dos seus mais ilustres descendentes e padroeiro do
Convento: o do governador de Angola António Castro Ribafria, a que aludiremos. D.Álvaro
preferiu-lhe a capela que, como sabemos por Fr.Luis de Sousa, manda construir no Convento de
S.Domingos de Benfica, que desapareceria com a demolição da Igreja para, sob a iniciativa do
notável prior Fr.João de Vasconcelos, dar lugar em 1624 ao lançamento da primeira pedra da
hoje existente. Seu filho, o referido Inquisidor Mor D.Francisco de Castro, seria o edificador da
Capela do Corpus Christi no mesmo convento onde hoje jazem D.João e D.Álvaro, como suas
mulheres, sobre elefantes, e mais três dos Castros. Na cripta encontram-se alguns dos seus
descendentes Ribafrias. No Convento apenas repousará a consorte do terceiro padroeiro do
Convento, D.Maria de Noronha, que nele professou a terceira regra franciscana e fez
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publicamente voto de castidade.
Extinta, na geração dos seus trinetos, a sucessão do fundador D.Álvaro de Castro, cedo
dizimada com a morte dos seus dois filhos mais velhos em Alcácer Quibir, é na linha de sua
irmã D.Inês, que se sucederão os padroeiros do Convento dos Capuchos. A filha desta, D.Luisa
de Albuquerque e Castro casa com André Gonçalves de Ribafria, segundo alcaide mor de
Sintra. A bisneta destes, D.Maria Teresa de Albuquerque, herdará de sua prima D.Mariana de
Noronha e Castro a representação da casa e com ela o padroado. Desta, a derradeira da linha de
D.Álvaro, viúva de D.Manuel de Portugal, padroeiro de um outro convento arrábido, o de Vale
de Figueira, dá conta O Espelho dos Penitentes, de socorrer o convento, onde aliás jazia sua
mãe, com repetidas esmolas. O filho de D.Maria Teresa de Albuquerque e de Manuel de
Saldanha, António, que será governador e capitão geral de Angola de 1709 a 1713, e cujo
coração, como referimos, repousa na Penha Verde, passa a usar o apelido Castro Ribafria. A
representação, nesta linha, viria a caber ao seu trineto António de Saldanha Castro e Ribafria,
feito segundo conde Penamacor por decreto régio de 1844 e que foi o último alcaide de Sintra,
dada a extinção das alcaidarias em 1846. Já então a iníquia lei de 1834 expulsara os frades do
seu retiro de pobreza. O neto do 2º conde e 4º conde do mesmo título, António de Saldanha
Albuquerque e Castro Ribafria, falecido solteiro em 1933, será o último representante por
varonia desta linha.

FERNANDO SANCHEZ SALVADOR,
Arq.to, Mestre, IPT, Doutorando
O Extinto Convento de S. Francisco — Da Antiga Paróquia da Sabonha, Alcochete.
Transformações no Tempo. A Memória do Lugar.

A Comarca do Ribatejo, assim chamada desde o século XV, era constituída por um
vasto território ao sul do rio Tejo, englobando os concelhos de S. Lourenço de Alhos Vedros e
de Santa Maria de Sebonha ou Sabonha, sendo este último composto pela Vila de Alcochete e
pelos lugares de Aldeia Galega (hoje cidade Montijo), Samouco e Sarilhos.
A vereação do concelho da Sebonha — composta por dois juízes (um residente em
"Alcouchete" e outro em "Aldeia Galega"), um veredor e um procurador — tomava as decisões
sobre o concelho sempre debaixo do alpendre da Igreja da Sebonha, no lugar denominado de S.
Francisco.
Os primeiros documentos sobre a construção do templo remontam a meados do século
XIII. Referem-se à permissão, concedida ao Mestre da Ordem de Avis, de edificação de uma
igreja em Sebonha, dedicada a Santa Maria.
A posterior construção de um convento de frades franciscanos em 1571, junto à Igreja
existente, veio a dar o nome à actual povoação de S. Francisco, tendo sido também nessa época
que a igreja foi reconstruída.
Com a extinção das ordens religiosas no século XIX, o Convento e a Igreja não escapam
à venda em hasta pública em 1836, vindo posteriormente a ser demolidos.
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A possibilidade de se estabelecerem analogias e comparações entre os vestígios deste
património, a sua relação histórica e tipológica com outras arquitecturas da mesma época em
lugares próximos de S. Francisco, permitem-nos reconstituir hipoteticamente a arquitectura da
Igreja e a localização do extinto Convento de S. Francisco, cujo nome persiste ainda na
toponímia do lugar.
As descrições, presentes nas visitações do ano de 1512 e as de que há memória sobre as
dimensões dos diferentes corpos da Igreja e das capelas, vieram a ser confirmadas no terreno
pelas escavações arqueológicas nos anos de 2002, 2004 e de 2010, realizadas por iniciativa do
municipio, no âmbito das obras de urbanização no local, iniciadas a partir de 2002.
De todas estas transformações no tempo, fica-nos a memória e a presença física do
grandioso pórtico setecentista na entrada da primitiva cerca conventual, na qual restam ainda
alguns muros e vestígios do terá sido uma cisterna, muito pouco documentada ou citada.
Na década de oitenta, é elaborado um Plano de Urbanização e Planos de Pormenor para
toda a área, aprovados pelas várias entidades envolvidas, com carácter e sentido urbanos
distintos dos que vieram a ser implementados.
É sobre as origens e os territórios desta comarca primitiva, os vestígios arqueológicos da
Igreja conhecidos e documentados, do Convento de S. Francisco e a sua implantação
arquitectónica, os limites físicos da cerca existente, que propomos abordar nesta comunicação,
adicionando uma página às transformações deste lugar.

FRANCISCO DE VASCONCELOS,
Mestre [ISCTE]
O reforço da vida religiosa na "viradeira": Frei Manuel dos Querubins.

O reforço da vida religiosa em Portugal promovido pela rainha D.Maria I, de que são
sinais a promoção da devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a Basílica da Estrela, teve reflexos
na promoção de vários prelados mais piedosos e provinciais de algumas ordens, entre os quais
Frei Manuel dos Querubins.
Ministro Provincial dos Frades Menores (1777-1780), foi nomeado pelo Ministro Geral
da Ordem para corrigir a situação anormal da provincia promovida pelo Marquês de Pombal,
tendo-se distinguido pelo elevado número de cartas pastorais, quase todas visando o
aperfeiçoamento espiritual, que dirigiu aos conventos sob a sua jurisdição.
Nessas cartas apela aos sacerdotes franciscanos para pratiquem a pobreza efectiva que
impunha a Regra da Ordem e evitem com o maior cuidado "0 abominável crime de
proprietários", chamando inclusive a atenção dos que se envergonhavam "de ser pobres".
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FREDERIK LUIZI ANDRADE DE MATOS,
Dr. [UFPA], Mestrando [UFPA], Bols.da CAPES
Missionários em conflito: As disputas entre capuchos da Piedade e jesuítas acerca das aldeias
do rio Xingu, no Estado do Maranhão (1693-1710)

Este presente trabalho tem por intenção tratar das tensões que envolveram os
franciscanos da Piedade e os jesuítas acerca das aldeias do rio Xingu, após a promulgação do
Regimento das Missões (1686) e da Repartição das aldeias entre as ordens missionárias que
atuavam no Estado do Maranhão (1693). As aldeias do rio Xingu estavam sob a jurisdição dos
membros da Companhia de Jesus, entretanto após a chegada dos franciscanos da Província da
Piedade no Estado do Maranhão (1693), estes receberam como missão as aldeias próximas à
Fortaleza do Gurupá e também as do rio Xingu, iniciando assim o conflito com os jesuítas, por
estes defenderam que já estavam atuando no trabalho missionário na região há muito mais
tempo. Dessa maneira, este conflito também perpassa por relações de poder havidas no seio da
colônia, já que a chegada dos franciscanos da Piedade foi pedida pelo próprio capitão-mor do
Gurupá, que havia se indisposto com os jesuítas no tocante ao controle das canoas dos religiosos
que passavam ao sertão, trazendo cravo e cacau, ou indígenas para servirem como mão-de-obra
nas aldeias. Assim, por conta da grande quantidade de cravo e cacau na região, que estavam
alcançando excelente cotação nas exportações para a metrópole, iniciam-se conflitos por
jurisdição de espaço entre os religiosos, já que eram estes a partir do contato com os índios que
traziam dos chamados “sertões amazônicos” os produtos desejados pelos colonos e
governadores.

GEORGINA SILVA DOS SANTOS,
Doutora, Un.Fed.Fluminense
Conventículo de Clarissas: (in) tolerância e hibridismo religioso nos conventos femininos
portugueses do século XVII.

A memória oficial descreveu a população feminina enclausurada nos mosteiros
portugueses do século XVII como mulheres de origem fidalga, observantes das regras
monásticas e notáveis por sua pureza e virtude. As leis da chancelaria régia e os documentos
do Santo Ofício, cujo foco persecutório no mundo ibérico foi o judaísmo, revelam, porém,
outra face destas casas religiosas. O contato frequente com o mundo secular e manutenção de
vínculos parentais no interior do convento marcaram o cotidiano do claustro, dando origem a
subgrupos que feriam os princípios da vida monástica. No Convento de Santa Clara de Beja, as
religiosas de origem cristã-nova formaram um conventículo herético que as levou aos cárceres
da Inquisição. O desfecho infeliz desta trama, objeto desta comunicação, foi, no entanto,
radicalmente distinto da resolução encontrada para um episódio semelhante envolvendo as
clarissas de Coimbra cinquenta anos antes.

HENRIQUE PINTO REMA, OFM,
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D. Fr. Teófilo de Andrade, OFM, O Chefe Esclarecido e Intemerato
Nascido no concelho de Arcos de Valdevez em 1881, morreu em Braga em 1954,
depois de uma vida plena de serviços prestados à Ordem Franciscana, à Igreja e à Pátria.
Feitos os estudos primários, secundários e filosóficos em Portugal, completou os
estudos teológicos em Roma, onde obteve o estatuto de Leitor Geral de Teologia, que viria a
exercer no Colégio de Santo António de Tui durante alguns anos.
No entanto, a sua vocação mais profundo foi a liderança, principiada aos 28 como
“discreto” e Subprefeito em Colégio; continuada aos 30 como Pároco em várias freguesias do
Minho e da Régua; aos 36 como Definidor (ou Conselheiro) da Província dos Santos Mártires
de Marrocos; aos 40 como Ministro Provincial, cargo trienal para que foi eleito três vezes; aos
60 anos como 1º Bispo de Nampula.
De temperamento fleumático e dotado duma inteligência esclarecida, as decisões que
tomava eram para se cumprir.
No entanto, possuía um bom humor e não se fechava ao diálogo, como o mostrou de
forma singular quando os republicanos o prenderam em São Bernardino de Atouguia da Baleia
em 8 de Outubro de 1910, e quando amigos da pecúnia o levaram à prisão em Ovar e na
Relação do Porto na segunda metade de 1928. Nestes dois momentos, além disso, o P. Teófilo
pôs ainda em relevo o seu espírito intemerato, optimista, sempre em busca de solução para que a
verdade triunfasse.
Demonstrou possuir uma visão larga acerca das pessoas e dos acontecimentos na
preparação e execução das comemorações do 7º Centenário da morte de São Francisco em 1926
e do 50º aniversário da Província dos Mártires de Marrocos em 1941. Como primeiro Bispo de
Nampula, idealizou um conjunto vasto de iniciativas e de obras materiais, que só pôde
concretizar aos poucos, em face da estreiteza dos orçamentos.
Homem de grande fé em Deus e nas possibilidades humanas, ousou patentear sempre a
sua condição de sacerdote católico, mesmo durante as duas vezes em que esteve preso. Nunca
teve medo de ninguém, pois tentava estar sempre de bem com a sua consciência esclarecida.

HERMÍNIO ARAÚJO, OFM
Sup.Convento de S. José (Lisboa), Esc.Superior de Enfermagem S. Francisco das Misericórdias,
Capelão hospitalar
O paradigma da cordialidade na ação dos franciscanos varatojanos no terramoto de Lisboa de
1755

Partindo da ação dos varatojanos no terramoto de Lisboa de 1755, procura-se refletir
acerca de um elemento constitutivo do património imaterial dos franciscanos: o paradigma da
cordialidade. Este paradigma tem marcado a ação dos seguidores de S. Francisco de Assis,
desde o tempo do seu fundador até aos dias de hoje.
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A nossa comunicação desenvolve-se em três momentos: no primeiro, referimo-nos a
este paradigma de ação em S. Francisco e na primeira geração franciscana, como é o caso dos
primeiros franciscanos em Guimarães; no segundo, apresentamos alguns dados essenciais
relacionados com a ação dos varatojanos no terramoto; no terceiro, faremos a nossa reflexão
conclusiva.
Esta comunicação fundamenta-se essencialmente no Testamento e na Regra bulada e S.
Francisco, no Diário das Missões e na História de Varatojo, nalgumas Crónicas da Ordem
Franciscana, e nos estudos dos franciscanos António de Sousa Araújo (Franciscanos varatojanos
acodem a Lisboa no terramoto de 1755) e José António Merino (Para uma cultura cordial).

ISABEL DÂMASO SANTOS,
Mestre [FLUL], Doutoranda [FLUL], ACLUS
Santo António, o santo de todo o mundo luso-hispânico (e não só)

A figura de Santo António ocupa um lugar especial na memória colectiva lusohispânica, constituindo um caso particularmente interessante de formação, propagação e
evolução de um culto religioso. Inicialmente no seio da Ordem Franciscana, no âmbito da qual
desempenhou um papel fundamental, complementando o carácter carismático de São Francisco,
a figura de Santo António foi adquirindo múltiplas valências. A dimensão simbólica que a sua
figura alcança e o interesse artístico que suscita têm concorrido para delinear o valor
patrimonial, iconográfico e identitário que Santo António encerra.
O processo de difusão do culto antoniano, associado ao programa da expansão
marítima, levou a sua imagem a todas as partes do globo. Com efeito, pela mão dos
franciscanos, a imagem de Santo António tornou-se presente em todo o mundo, miscigenandose com as diversas culturas locais nas quais se foi integrando, dando resposta às mais variadas
necessidades dos seus devotos. Santo António converteu-se, assim, num fenómeno históricoreligioso, com contornos muito particulares. Na verdade, podemos considerar que o fenómeno
antoniano assenta essencialmente na combinação destes dois pilares: o acontecimento histórico
e a fé.
Verifica-se que o culto antoniano tem atravessado séculos e fronteiras, perpassando
todas as classes sociais, cores e credos. O mundo luso-hispânico tem-se revelado um espaço
privilegiado no que toca à multiplicidade de formas de expressão da devoção antoniana através
de manifestações na arte, na literatura e nas tradições. Todos estes testemunhos, de cariz erudito
e popular, têm contribuído para que a figura de Santo António permaneça tão viva no
imaginário e na identidade cultural luso-hipânicos.

ISABEL M.R.MENDES DRUMOND BRAGA,
Doutora [UNL], FLUL
A Parenética Franciscana ao serviço da Monarquia por ocasião do nascimento de D. Maria
Teresa de Bragança (1793)
Por ocasião do desejado nascimento da princesa da Beira, D. Maria Teresa de
Bragança, primogénita dos príncipes D. João e D. Carlota Joaquina, em 1793, foram pregados,
em Portugal e no Brasil, diversos sermões de acção de graças da autoria de franciscanos. Este
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texto tem como objectivo analisar a parénese produzida por frei António de Santa Úrsula
Rodovalho, frei Francisco Pedro Busse e frei Joaquim de Santa Ana Gracia Alter, pontualmente
complementada com peças de outros pregadores, a partir de uma perspectiva metodológica
que encara o sermão como um instrumento ao serviço da construção e do reforço da imagem
real, visando a glorificação do poder monárquico numa época marcada pelo início dos horrores
que conduziram à revolução francesa e à execução de Luís XVI, exactamente no ano em que
nasceu a princesa da Beira.

JIANG WEI,
History Department, King’s College, London
Missionary, sinologist and theologian, a biography of Antonio de Santa María Caballero, OFM
(1602-1669) in China
Antonio de Santa María Caballero, founder and Prefect Apostolic of the Franciscan
mission in China, was the pivotal apologist of the mendicant friars against the accommodation
policy of the Jesuits during the controversy of Chinese rites. As the most prolific missionary of
the first generation of the Spanish friars in the continental China, Caballero’s interpretation of
Confucianism in both Chinese and European languages not only set up parameters for the
mendicant orders in a new mission land but also challenged the Jesuits’ speculation on the
preaching methods in China. In contrast to the overwhelming hagiography of Mateo Ricci as
pillar at the threshold of Jesuit presence in China, research on Caballero’s influence in the
upheavals of the missionary history in China during the seventeenth century is dimly
fragmented. Missionary, sinologist, prelate, and theologian, a figure of erudition and insights
into the progress of the Franciscan order as well as candid witness to the history of China
haven’t been analysed as integrity. Previous research on Antonio Caballero is limited in
particular region and epoch. Due to the lack of a panoramic research of biography, the
sinological works of Caballero, which had exerted influence in Gottfried Leibniz, have long
been considered inferior to the intellectual contribution of the contemporary Jesuit Giants in the
context of the ever-lasting missionary rivalry between the religious orders. Based on newlydiscovered treatises and a careful reading of his entire epistolary collection, this paper pinpoints
Antonio Caballero’s trajectories in Fujian, Macao, Shandong and Guangdong and the
articulation of his multi-faced mind-set under specific circumstances in the seventeenth century
China.

JOÃO ABEL DA FONSECA,
Mestre, SGL, Acad.Port.Hist.e Acad.Marinha
Frei António de Santa Maria Jaboatão

Nasceu em 1695, na freguesia de Santo Amaro de Jaboatão, em Pernambuco. Seu nome
civil era António Coelho Meireles, filho do sargento-mor Domingos Coelho de Meireles e
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Francisca Varela. Foi aluno em Latim e Humanidades de seu tio paterno, Padre Agostinho
Coelho Meireles, vigário da freguesia entre 1710 e 1715.
Em 12 de Dezembro de 1717, com 22 anos, entrou para a Ordem dos Franciscanos, no
Convento de Santo António de Paraguaçu, concluindo seus estudos em 1725. Foi Mestre de
Noviços no Convento de Santo António do Recife; lente de véspera (1736) e lente de filosofia
(1737), na Bahia; guardião por duas vezes na Paraíba: a primeira, de 1741 a 1742, e a segunda
de 1751 a 1753. Foi Definidor em 1755 e neste mesmo ano nomeado para cronista da Província.
Faleceu na Bahia em 7 de Julho de 1779.
Foi pintor de iluminuras, poeta, historiador, orador sacro, escritor e, sobretudo,
genealogista. Pertenceu à Academia dos Esquecidos, entidade fundada na Bahia em 1724 e
extinta em 1725, e à Academia Brasílica dos Renascidos, também da Bahia, extinta em 1759. É
considerado um dos três maiores genealogistas do século XVII, pelo seu trabalho Catálogo
Genealógico das Principais Famílias que procedem de Albuquerques e Cavalcantis em
Pernambuco e Carumurus na Bahia.
Além de seu famoso Catálogo, deixou várias outras obras:
- Discurso histórico, geográfico, genealógico, político e encomiástico recitado em a
nova celebridade, que dedicaram os pardos de Pernambuco ao santo de sua cor o
b.Gonçalo Garcia, Lisboa, 1751;
- Sermão de Santo António, em o dia do corpo de Deus, Lisboa, 1751;
- Sermão de S. Pedro Mártir, pregado na matriz do Corpo Santo do Recife, Lisboa,
1751;
- Restauração de Pernambuco do domínio holandês, pregado na Sé de Olinda em 1731,
Lisboa, 1752;
- Três práticas e um sermão do glorioso patriarca São José, oferecidos ao sereníssimo
Rei D. José I, pregados na Igreja matriz da Bahia, Lisboa, 1753;
- Gemidos seráficos, etc.- Orações nas exéquias funerais do Augustíssimo e Fidelíssimo
Rei de Portugal D. João V, celebradas no Convento de Santo António do Recife em 12
de Julho de 1750, Lisboa, 1754;
- Jaboatão Mystico, em correntes sacras dividido, corrente primeira, panegyrica e
moral, Lisboa, 1758;
- Sermões da Rainha Santa Isabel (10 sermões), Lisboa, 1762;
- Orbe seráfico novo brazilico descoberto, estabelecido e cultivado a influxos da nova
luz de Itália, estreita brilhante de Espanha, luzido sol de Pádua, astro maior do céu de
São Francisco, o thaumaturgo português Santo António, a quem vai consagrada como
teatro glorioso a parte primeira da crónica dos frades menores da província do Brazil,
Lisboa, 1761.

JOÃO HENRIQUE COSTA FURTADO MARTINS,
D. [FLUL], Bols.F.C.G.
Enfermarias e Hospícios dos Frades Capuchos da Provincia da Arrábida (Séc. XVI – XVIII)
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A presente proposta de comunicação, centra-se na problemática da Saúde na província
franciscana da Arrábida, província inserida na reforma da Mais Estrita Observância. Dado o
modo de vida austero destes frades, as suas casas não tinham as condições adequadas para o
tratamento e convalescença dos frades enfermos. Esta realidade evidenciava a necessidade de
deslocamento por parte dos frades que padeciam de enfermidades, para locais muitas vezes
distantes das casas de onde provinham, havendo a necessidade de se criar enfermarias mais
perto das casas dos referidos religiosos. Tanto a Coroa, as Misericórdias como as populações,
participaram na criação de espaços favoráveis ao restabelecimento dos religiosos doentes. Os
próprios Estatutos da Província da Arrábida, contém referências à organização e gestão das
enfermarias, como também relativamente aos procedimentos a tomar pelos frades, nas funções
de enfermeiro.
O trabalho realizado foca a constituição dos vários hospícios e enfermarias, a partir das
informações recolhidas nas crónicas desta província, como também as dinâmicas relacionais
decorrentes da ocupação dos espaços cedidos. O período cronológico abrangido por este
trabalho, remete-nos para a segunda metade do século XVI e princípios do XVIII.

JORGE CUSTÓDIO,
Doutor [Univ.Évora], UNL
S. Francisco de Santarém: restauro arquitectónico, entre as doutrinas e a intervenção
experimental ou o "património como coisa irrelevante"

A salvaguarda e a conservação do património arquitectónico em Portugal tem no caso
de S. Francisco de Santarém um modelo de incoerências, tanto no passado, como na sequência
das mais recentes mudanças da organização do património cultural português. Todavia, o
exemplo de S. Francisco mostra, na longa duração de mais de um século, como as atitudes de
conservação e restauro reflectem a deriva das instituições do património em Portugal, em geral,
dependentes da situação financeira do país, da indiferença e da inconsciência das políticas
patrimoniais públicas e da falta de orientações técnicas, assentes em modelos consequentes e
evolutivos de conservação e restauro.
O estudo organiza-se a partir da descoberta do valor histórico e arquitectónico de S.
Francisco de Santarém, no ambiente de gestão militar do imóvel, depois de anos de vandalismo
público e de deslocação do seu valioso património integrado. Estuda-se o modo como, em
contexto republicano, foi possível salvaguardar e classificar a igreja e o claustro, destacados da
parte militar. Analisam-se, à luz das correntes internacionais, as atitudes de intervenção da
DGEMN, mostrando-se as diferentes concepções que foram introduzindo o factor "demolição"
da unidade patrimonial intrínseca preexistente, sem que houvesse quem pudesse travar as
consequências negativas dos distintos critérios de restauro. Embora estes aspectos sejam, neste
caso, o motor da investigação, apresentam-se também os aspectos positivos das intervenções
datadas quer da DGEMN, quer de outras soluções que garantiriam o fecho do seu restauro.
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Observam-se ainda os resultados da política patrimonial dos institutos do património
(IPPC, IPPAR e IGESPAR), cujas soluções díspares acabaram por nunca conferir sentido às
estruturas desconexas e intervencionadas desde os inícios da década de 1930 do século XX, nem
foram capazes de pôr um travão à incoerência das intervenções anteriores, de modo a garantir a
devolução dos valores patrimoniais do Convento de S. Francisco à sociedade e cultura
portuguesa.
Sendo um caso absurdo da história do património arquitectónico português, mostra-se
como na actual gestão municipal é ainda motivo de opróbrio público ("vergonha"). Retoma-se
um tema que esteve na origem do movimento de defesa e protecção do Convento de S.
Francisco de Santarém, protagonizado pela Sociedade dos Arquitectos Portugueses, nas
vésperas da instauração da República Portuguesa, em 1910. Na realidade, a actual musealização
do espaço, apenas para permitir a abertura ao público do monumento ou justificar a
transferência de gestão para o município, sem que a sua conservação e restauro fossem e sejam
correctamente resolvidos, pondo em causa a própria segurança dos visitantes só indicia um
estado de empirismo na gestão das coisas públicas, uma forma de alienar as responsabilidades
públicas, numa era em que o conceito abusivo de valorização do património até cauciona ou
permite fenómenos de musealização aparente, enganosa e fraudulenta.

JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA,
Doutor, IPP, CTRA/Un.Trás-os-Montes e Alto Douro
Os franciscanos de Entre-Douro e Minho na implantação do liberalismo (1834).

A instauração do liberalismo em Portugal, como noutras paragens, caracterizou-se por
ser uma época de charneira, onde se idealizaram e concretizaram projectos mais ou menos
inovadores que viriam a desestruturar parte significativa do edifício sócio-mental, institucional,
político e ideológico português. A edificação e solidificação do novo regime, de matriz gaulesa,
foi um processo conflituoso pois implicava mudanças profundas na estrutura secular e na
correlação de forças que caracterizava a cultura e a sociedade nacional.
Em 1834, aquando da construção do estado liberal, como se processaram, politicamente,
os comportamentos dos regulares franciscanos? Predominaram as escolhas pelos valores
tradicionalistas ou houve identificação pelos ideais liberais?
Pretendemos abordar esta temática referindo-nos, concretamente, a várias casas
religiosas situadas Entre-Douro e Minho. Coligimos informações sobre a Província da
Conceição, da Penitência, de Portugal e da Soledade e são estes dados que pretendemos
partilhar numa reflexão inserida neste Congresso Internacional.

JOSÉ ANTÓNIO SALAZAR DE CAMPOS,
Mestre [UT]
Fray Lope de Salazar y Salinas. Um Reformador da Ordem de S.Francisco em Espanha
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LOPE DE SALAZAR Y SALINAS, nasceu em 1393 - 1494, em Burgos, Castela - a –
Velha, fal.em 24.2.1463, em Medina de Pomar. Aos dez ou onze anos entra no Convento de
Aguilera, juntamente com Pedro Regalado e outras crianças, para estudar sob a orientação do
Reformador Pedro de Villacreces. Tomou o Hábito aos catorze e professou aos quinze anos na
Ordem dos Frades Menores e a partir de então acompanha Fr. Pedro. Com ele foi ao Concílio de
Constança, mendigando e peregrinando a pé. O Concílio, realizado em 1417, tratou da Reforma
da Igreja, da eleição do Papa Martinho V e da publicação das Constituições Apostólicas, através
das quais se reconheceu a Reforma da Ordem Franciscana. No decurso da sua vida religiosa
fundou vários Conventos e Comunidades Religiosas. Na qualidade de continuador da obra do
seu Mestre Pedro de Villacreces, escreveu obras muito importantes para a renovação da Ordem,
razão pela qual veio a ser considerado como uma das personalidades mais marcantes da
Reforma Franciscana em Espanha. Faleceu em 24.2.1463. em Medina de Pomar, Burgos. Os
seus seguidores e biógrafos apelidaram - no de “El venerable Fray Lope” e de “Santo Fray
Lope”.
Fray Lope de Salazar y Salinas, conjuntamente com Fray Pedro de Villacreces e Fray
Pedro de Santoyo, toma parte na Reforma Villacreciana da Ordem de S.Francisco. Em 1442,
morre Villacreces, sendo então nomeado Pedro Regalado Vigário de Aguilera e do Abrojo. A
partir daí Lope de Salinas dedica - se, por comissão da Ordem, à fundação de novas Casas e
Comunidades. A sua intensa e laboriosa acção ficou a dever - se, por um lado, aos seus ideais e
à firmeza das suas convicções, e, por outro, ao facto de, sendo aparentado com os Condes de
Haro e na condição de Confessor de Dona Beatriz Manrique, mulher do Condestável Pedro
Fernández de Velasco, ter conseguido deles um forte e eficaz apoio para o desenvolvimento da
Ordem Franciscana em Castela e na Andaluzia. Fr. Lope Salazar escreveu: Espejo de
Religiosos; Escala de la Perfección hasta subir al perfecto amor de Dios; Conferencias
Espirituales; Memorial Religiones/Memorial de los oficios activos y contemplativos de la
religión de los Frailes Menores; Memorial de la vida y ritos de la Custodia - Primeras
Satisfacciones y Segundas Satisfacciones, en Speculum Minorum III, fls. 775 Memorial contra
las laxaciones y abusiones de prelados y súbditos - Instrucción sobre el modo de oír
devotamente la misa e Testamento, que é considerado como o escrito que melhor expressa a
espiritualidade da Reforma Villacreciana.

JOSÉ FÉLIX DUQUE,
Dr., Centro de Estudos Clássicos, Fac.Letras Univ.Lisboa
Soror Isabel do Menino Jesus (1673 – 1752). Santidade, Autoridade e Escrita.

Proponho-me para apresentar uma comunicação sobre a vida e obra de Soror Isabel do
Menino Jesus (1673 – 1752), Abadessa do Mosteiro de Santa Clara de Portalegre, da Ordem de
Santa Clara.
Nasceu em Marvão, onde viveu até aos trinta anos de idade. Professou depois de
vencida a oposição familiar que se arrastava desde os seus dezoito anos. Mulher de vida
espiritual amadurecida, depressa viu reconhecida a sua inteligência e a genuinidade da sua
vocação religiosa, sendo eleita Mestra de Noviças. Mas o rigor que defendia na observância da
Regra de Santa Clara e o fomento da Oração Mental entre as freiras não agradaram à maioria do
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convento, onde vingava o relaxamento. Sofreu então a intriga e a perseguição. Anos depois,
tendo conquistado um novo prestígio na vida conventual, foi eleita Abadessa e centrou-se na
reforma monástica, segundo os valores evangélicos preconizados pela espiritualidade
franciscana. Combatendo a vida desregrada que algumas freiras levavam, empenhou-se, tanto na
governação, como na escrita, em desenvolver a sua própria santidade pessoal, de modo a
constituí-la modelo de vida para as freiras. De igual modo, legitimou a sua autoridade moral
sobre assuntos delicados entre as religiosas, como o das vaidades nos trajes e as faltas à
castidade. A sua santidade assentaria na oblação pessoal, por via da oração e da penitência
constantes, e na obediência fidelíssima ao mandato divino, não só quanto à reforma do
convento, como quanto à salvação da cidade de Portalegre, do Alentejo e de Portugal inteiro. As
suas visões e revelações quanto às almas de vivos e defuntos, sobretudo dos sacerdotes de vida
leviana, viabilizavam a sua acção intercessora, através da qual eram salvas da condenação
eterna. Crítica da vida desregrada de padres e religiosos escreveu sobre várias visões que teve
destes, vendo-os arrastados e enterrados no Inferno, ou sendo salvos por ela do Purgatório,
incluindo três bispos de Portalegre. A sua missão de salvar almas levou-a em espírito a várias
regiões de Portugal, a Itália, a França, às Índias e a outras partes de um mundo que lhe estava
vedado pelos muros conventuais.
Soror Isabel foi também directora espiritual da abadessa de outro mosteiro, de devotos
seculares e de sacerdotes. Escreveu a sua autobiografia, ao que parece por vontade própria, mas
formalmente sob ordem dos seus confessores, tendo havido pelo menos um deles que lho
proibiu inicialmente, para depois lho autorizar, vindo a ver, aliás, o seu editor, rendido à sua
fama de santidade. A Vida da Serva de Deos Soror Isabel do Menino Jesus foi publicada pouco
depois da morte da autora. Com vários pareceres elogiosos e as devidas licenças na abertura, o
livro foi organizado pelo seu último confessor, Frei Martinho de São José. Constava, além da
autobiografia de Soror Isabel, de um tratado sobre a Oração Mental, à laia de manual devoto; de
algumas dezenas de cartas; e de um testemunho do confessor, redigido após a sua morte,
ocorrida no Mosteiro, em odor de santidade. Para a edição foi também aberta uma primorosa
gravura-retrato de Soror Isabel por Jean Baptist Michel Le Bouteaux, um importante gravador
francês ao serviço do Rei Dom João V.
Tratava-se de revelar ao mundo uma nova Serva de Deus, uma santa portuguesa a
caminho das honras da canonização. Esta, contudo, não chegou a ser alcançada. Soror Isabel do
Menino Jesus, apesar de esquecida depois da extinção do seu Mosteiro, no século XIX, continua
a ser, em nossa opinião, uma das mais interessantes figuras da Literatura Monástica Feminina,
pelo que preparamos a edição da sua Obra Completa, no âmbito de um Doutoramento na
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

JOSÉ MARIA ALONSO DEL VALE, OFM
Vicario de la Comunidad Interprovincial franciscana Cardenal Cisneros, Madrid, Subdirector
da Revista Archivo Ibero Americano
Franciscanos vascos, montanheses y navarros, en la envagilación y missioneros de Asia, desde
o siglo XVI haste nuestros dias.
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Resumo:
La Orden y Familia franciscana es misionera por antonomásia, asi los certifican los
textos de su Regla y forma de vida (capº. XVI Regª no bulada, y capº. XII Regª bulada). Esto se
hizo patente con la ofrenda de los cinco primeros “verdaderos Hermanos Menores” (1219),
mártires de Marruecos. La primero “Custodia Victoriense” de la primitiva Provincia de Castilla
y de Burgos, y después (año 1551) llamada”de Cantabria”; y ahora (año 2000) de de
“Arántzazu”, há sido un refejo y latido fecundo de lo expuesto, comenzando por la Edad Media,
seguiendo en la Moderna y Contemporánea hasta la actual. Espejo de ello es la lista de estos 85
Hnos. Menores, procedentes de las tierras vascas, navarras y montañesas – inidos de las más de
las vezes a otros Hnos.de Provincias diversas -, que desfilan com gloria evangélica, por estas
páginas de servicio misionero eclesial en el continente e islas Asiáticas,

JULIANA MELLO MORAES,
Doutora [Univ.Minho], Pos-doutoranda [Territur/CEG – UL]
As relações entre os frades mendicantes e os seculares franciscanos na América portuguesa:
evangelização e conflito durante o Antigo Regime

A difusão das ordens terceiras franciscanas decorreu intensamente a partir do século
XVII, em diversas partes do Império português. No Brasil as associações seculares prosperaram
e congregaram numerosos fiéis, durante o século XVIII. As práticas religiosas e penitenciais
faziam parte do quotidiano dos irmãos terceiros, indicando a presença da religiosidade
franciscana em inúmeras cidades e vilas na América. Como uma associação vinculada à ordem
mendicante, as ordens terceiras franciscanas deveriam seguir as disposições normativas
determinadas pelos frades e receber atendimento espiritual desses religiosos. Todas as ordens
terceiras de São Francisco possuíam em seu órgão administrativo o “padre comissário”,
religioso franciscano, responsável pelo atendimento espiritual e fiscalização dos irmãos.
Normalmente, as relações entre as associações seculares e a ordem franciscana decorriam sem
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grandes abalos, contudo em alguns momentos desenvolviam-se conflitos e desentendimentos, os
quais expressavam as divergências entre os anseios e as expectativas das duas instituições em
relação ao conjunto de fiéis. O objetivo deste estudo é, portanto, analisar as relações entre a
ordem primeira franciscana e os irmãos terceiros, observando-as em distintos palcos religiosos e
sociais, buscando avaliar as diferenças e as proximidades nessas relações em contextos variados.

LIGIA NUNES PEREIRA DA SILVA,
Doutora [Univ.Coruña], Univ.Lusófona do Porto
Caracteristicas Singulares dos Mosteiros das Clarissas Lusos - Influencias Hispanicas

O presente resumo, refere-se a conclusões extraídas de uma tese de doutoramento
baseada na Arquitetura dos Mosteiros das Clarissas em Portugal. Nesta investigação foi possível
observar como a Arquitetura funcionou como suporte da mensagem que o sentimento religioso
pretendeu representar.
O estudo efectuado determinou que as igrejas dos Mosteiros das Clarissas em Portugal,
apresentam características arquitectónicas especificas e originais em território nacional, que
favoreceram a enfatização do ritual do culto religioso, que se encontravam territorialmente
distribuídas na rota do combate reformista que chegava á Península Ibérica vinda dos países da
norte da Europa, ao mesmo tempo que desta saiam através da colonização em direção á
América.
A participação dos mosteiros na vida urbana através das celebrações religiosas nas suas
igrejas, atraia multidões. Entre as festividades estavam as procissões que funcionavam como
parte do esquema de reprodução de modelos simbólicos dos grupos dominantes, que
incorporavam o resto da sociedade ciclicamente, configurando uma forma de identidade
cultural.
Na Península Ibérica com a ritualização das cerimónias nos mosteiros, festivamente, se
geravam sistemas de praticas e esquemas de percepção que propagavam na população, praticas
que foram sendo representadas na Arquitetura dos seus edifícios, em particular nos mosteiros
femininos franciscanos, que apresentam, tanto na estremadura portuguesa, como na estremadura
espanhola uma raiz semelhante.

LINA MARIA MARQUES SOARES,
Centro de Est.do IMAGINÁRIO Literário// UNL, Centro de Est-Med./UNL, Doutoranda [UNL]
Milagres de Santo António em Portugal, na Crónica da Ordem dos Frades Menores

Sendo esta Crónica o texto base da minha Dissertação, em curso, um dos aspectos
considerados relevantes para o estudo literário e histórico desse texto, é justamente o relato dos
milagres e do quotidiano dos primeiros franciscanos da Ordem, de interesse não só para estudos
religiosos, como testemunham igualmente o imaginário medieval, com a presença de anjos e
demónios.
Trata-se de um manuscrito do século XV, tradução parcial de um texto, em latim, de
Arnaldo de Sarano, e nele se testemunha a Vida dos companheiros de São Francisco de Assis.
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De Santo António de Lisboa / Pádua, a Crónica regista vários milagres, alguns deles passados
em Portugal- Lisboa, Linhares, Torres Novas, Santarém, Serpa e Beja, referindo curas de
doenças, ressurreição de crianças, entre elas, infantas portuguesas, conversões de hereges, ou de
pessoas “endemoninhadas que, pela fé no Santo se salvam ( alguns casos originando a
edificação de conventos como forma de agradecimento pelo milagre sucedido). Uma outra
descrição- a do sermão de Santo António aos peixes, junto à Foz de um rio não identificado,
mas que poderia ser o Tejo, Lisboa portanto (um local “onde esse rio se mistura com o mar) consideramos de grande importância para uma análise comparativa com uma outra obra
literária, os Sermões, do Padre António Vieira.

LUIS FILIPE MARQUES DE SOUSA,
Mestre [FLUL]
Frei Cristóvão de Lisboa (1583-1652), Vida e Obra do primeiro Custódio do Maranhão
(Trabalhos apostólicos, historiografia e primeiros estudos de zoologia amazónica)

Frei Cristóvão de Lisboa, capucho da Província de Santo António de Lisboa,
posteriormente Custódio de Santo António do Maranhão (1624-1635) estará para sempre ligado
aos seus primeiros estudos sobre a zoologia do Brasil através de sua obra História dos Animais
e Árvores do Maranhão [1627]. Muito mais que uma selecta ou apontamentos sobre a natureza,
demonstramos já em nossa tese de mestrado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
(2007), que esta obra precedeu em muito os estudos de Lineu e a sua classificação, assim como
as obras de holandeses que aquando da sua presença em solo brasileiro se dedicaram também a
esta temática.
Reduzir os trabalhos de Frei Cristóvão de Lisboa meramente ao naturalista seria uma
falha enorme, o historiógrafo que por razões várias deixaria inacabada a sua obra Livro Primeiro
do Descobrimento do Maranhão e dos Trabalhos dos Religiosos ou Epitome do Descobrimento,
do Maranhão e Grão-Pará, os apontamentos e esboços que nunca integraram a obra de Frei
Vicente do Salvador, deixam ainda antever uma personalidade de enorme valor, não por ser
filho e irmão de quem foi mas sobretudo pela sagacidade com que levou a sua missão apostólica
apontando as vicissitudes da liberdade e integração do índio e dos abusos dos colonos que de
inicio lhe mostraram a sua oposição.

LUISA FRANÇA LUZIO,
Mestre [UNL], IHA/UNL, Doutoranda [UNL]
Os Conventos de Santo António e de Nossa Senhora da Anunciada da Castanheira: dois
corpora arquitectónicos entre a ana-/ e a cata-/mnesis (séculos XV a XXI)

A comunicação proposta toma como objecto de estudo simultâneo os conventos
Franciscanos (Província de Portugal) de Santo António e de Nossa Senhora da Anunciada da
Castanheira, cruzando a História da Arquitectura com suas derivadas interrogações no domínio
da Salvaguarda do Património Edificado. Adopta-se uma via analítica que visa recuperar,
enquanto re-conhecimento, o dinamismo e a pluralidade de agentes identificáveis no processo
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arquitectónico que, nas suas transformações formais, os dois conventos foram corporizando
desde o Século XV.
Desse longo do eixo diacrónico será dada especial atenção a dois períodos em
particular:
- O balizado pela fundação das duas casas conventuais e pela sua consolidação do ponto
de vista construtivo ao longo do século XVI e primeiras décadas do século XVII. Neste se
destaca o papel preponderante dos Ataíde, Senhores e Condes da Castanheira, padroeiros das
respectivas igrejas conventuais e promotores das sucessivas campanhas de obras: primeiro, a
expensas de D. Fernando de Ataíde, Senhor da Castanheira (durante as décadas iniciais do
século XVI), secundando-o, ao longo de todo o século XVI e durante as primeiras décadas do
século XVII, a Casa dos Condes da Castanheira (através da acção de D. Violante de Távora, dos
primeiros Condes da Castanheira ou do filho secundogénito destes últimos D. Jorge de Ataíde,
Bispo de Viseu). Locais de tumulação (primeiro no convento de Nossa Senhora da Anunciada,
depois no de Santo António) mas também, na sua variante feminina, de recolhimento de filhas
solteiras ou condessas viúvas, este patrocínio é revelador da quase indissociável ligação entre
piedade franciscana e devoção aristocrática durante a época em estudo.
- O que se estende desde a extinção das Ordens Religiosas (Século XIX) até aos dias de
hoje, sinalizando-se sequencialmente a refuncionalização e, mais recentemente, o
desaparecimento quase total (no caso do Convento de Nossa Senhora da Anunciada) ou a
progressiva ruína (reconhecível no de Santo António).
Partindo da revisão de literatura dedicada à arquitectura conventual franciscana,
cruzando-a com documentação inédita, levantamentos planimétricos e fotográficos – sem
esquecer a fecunda cronística franciscana - identificam-se campanhas de obras e intervenientes,
discutem-se partidos arquitectónicos (vernaculares e/ou eruditos, locais e/ou adoptados e
difundidos), reconstituem-se volumetrias mas também funcionalidades e vivências internas.
Atinge-se assim uma “visão narrada” dos Conventos de Santo António e de Nossa Senhora da
Anunciada da Castanheira, recuperando-os na fragmentária completude das suas sucessivas
declinações pretéritas.

MANUEL PEREIRA GONÇALVES,
Mestre [FLUL], Arquivista da Prov.dos Santos Mártires de Marrocos
Padre Francisco Rodrigues de Macedo, sacerdote e franciscano

O Porquê desta minha escolha.
Conheci esta figura “mítica” das Missões Franciscanas da Guiné-Bissau, no ano de
1966. Era professor de Moral e Canto Coral no Liceu Honório Barreto. Fazia do seu trabalho
aos outros, a sua oração. Ainda a madrugada andava despertando lá para o Oriente e o padre
Macedo preparava já o seu dia de trabalho: missa na catedral, missa nas irmãs de Bor, aulas de
português (6º e 7º anos), Latim e Grego. A pedagogia do seu ensino era preparar jovens para a
vida e para a responsabilidade. Quadros há na Guiné-Bissau que foram seus alunos de Moral
Católica, Canto Coral, Português, Latim e Grego.
Na Missão de Bula, para além da atividade na “bolanha”, criou um grupo coral, com
mais de 100 vozes que atuou em Bissau, Bula, Teixeira Pinto (atualmente Cantchungo) e
Mansoa.
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Colaborou como membro da redação do “ARAUTO”, único jornal diário da Guiné e das
Missões. Foi o 1º Reitor do Seminário/Liceu João XXIII. Fundado pelo 1º Bispo da Diocese da
Guiné D. Septímio Ferrazeta.
Cansado por tudo o que fez, ao longo de 42 anos, soube retirar-se a tempo. Veio para
Portugal e trabalhou na comunidade do Convento da Portela, em Leiria e faleceu no hospital do
Funchal a 6 de Março de 2006.
A estrutura da comunicação:
Ao longo da minha exposição, irei focar alguns dados biográficos desta figura que
marcou a cultura da Guiné-Bissau, durante o período colonial e após a sua independência. É
natural da Madeira, concretamente, da Ponta do Sol.
Foi Vice-Reitor do Liceu Honório Barreto, Reitor do mesmo Liceu, no período colonial
e Reitor após a Independência.
Dedicou quase toda a sua vida de missionário ao ensino. Lecionou Português, Música,
Latim e Grego, como já foi referido.
Num segundo momento, irei apresentar alguns testemunhos de colegas, alunos e outras
individualidades que com ele trabalharam ao longo da sua vida.
Numa terceiro momento, irei reproduzir alguns trechos do seu “ diário” que escreveu.
Sobre a atividade dos missionários franciscanos na 2ª Evangelização (1932) e ainda sobre a
presença dos portugueses nos últimos dias da era colonial
Num quarto momento, algumas conclusões sobre este franciscano que fez da sua vida
um hino de alegria ao CRIADOR.

MARA RAQUEL RODRIGUES DE PAULA,
Mestre [Un.Coimbra], Col.Claretiano Coração de Maria, Secr.Et.Educ.de Goiás
Mestre em História da Arte, Patrimônio e Turismo Cultural pela Universidade de Coimbra.
Professora da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, Brasil
As pinturas do teto da igreja de São Francisco de Paula na cidade de Goiás, Brasil

O presente trabalho tem como objetivo a análise histórica e iconográfica das pinturas do
teto da igreja de São Francisco de Paula, localizada na cidade de Goiás, Brasil. Dentro deste
foco, buscar-se-á decodificar as manifestações de devoção tanto ao santo homenageado, quanto
da figura de São Francisco de Assis, que influenciou os primeiros passos da vida religiosa de
São Francisco de Paula.
A igreja de São Francisco de Paula, construída em 1761, foi dedicada ao santo fundador
da Ordem dos Mínimos, e apresenta-se como um dos poucos exemplos da arte barroca na cidade
de Goiás, município classificado como patrimônio histórico e cultural da humanidade pela
Unesco em 2001, em virtude de sua peculiar arquitetura barroca e da sua diversidade de
manifestações da cultura imaterial.
O teto dessa igreja de traça simples é formado por caixotões adornados por imagens que
remetem a vida de São Francisco de Paula no período em que era devoto e membro da Ordem
de São Francisco de Assis, e antes de organizar a sua própria ordem, cuja regra foi aprovada em
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1474. As cenas, testemunhos históricos da devoção por São Francisco de Paula na região de
Goiás, foram pintadas em 1869, quase um século após a construção da igreja por André Antônio
da Conceição e retratam, de acordo com a leitura do objeto artístico, a importância da ordem
Franciscana na doutrinação do santo devotado na igreja.

MARCO SOUSA SANTOS,
Mestre [UALG], CEPHA/UALG
Reorientações e Transformações Arquitectónicas da Igreja de São Francisco de Tavira
(Séculos XIII a XIX)
A comunicação que proponho ao Congresso Internacional “Os Franciscanos no Mundo
Luso-Hispânico”, intitulada “Reorientações e transformações arquitectónicas da igreja de São
Francisco de Tavira (séculos XIII a XIX), tem como objectivo apresentar uma reconstituição das
diferentes fases construtivas da antiga igreja do extinto convento de franciscanos de Tavira
(depois igreja da Ordem Terceira de São Francisco), identificando e comentando as diversas
reorientações e modificações que o edifício sofreu ao longo dos séculos, desde a fundação até
praticamente à actualidade. Sublinhe-se, é um trabalho exclusivamente dedicado ao estudo e
análise da estrutura da antiga igreja, e não do complexo conventual no seu todo, nem tampouco
das manifestações artísticas que constituíram o seu recheio.
Duas capelas laterais são praticamente tudo o que resta da igreja medieval do convento
de São Francisco, que seria destruída no século XIX, edificando-se depois, sobre as suas ruínas
(ainda que, aproveitando parte da estrutura do antigo templo), a actual igreja da Ordem Terceira
de São Francisco. De facto, o primitivo edifício, que durante séculos albergou a comunidade
franciscana, quase desapareceu, oculto pelas reorientações e profundas remodelações
oitocentistas. No entanto, combinando os vestígios materiais com a análise crítica de
testemunhos documentais, material iconográfico diverso, plantas (algumas só recentemente
tornadas públicas) e fotografias aéreas, foi possível reconstituir, de um modo fundamentado, as
diversas fases construtivas do edifício franciscano. É esse trabalho de sistematização, de algum
modo ainda inédito, que agora se pretende apresentar.
Após uma breve contextualização, na qual se esboçará a história da Casa, desde a sua
fundação, talvez ainda no final do século XIII, até à actualidade, sem esquecer os episódios que
determinariam a sua extinção, em 1834, a sua venda em hasta pública e posterior aquisição da
antiga igreja conventual pela Ordem Terceira, serão apresentadas e devidamente explanadas
cinco plantas esquemáticas do edifício, executadas pelo autor e ainda inéditas, ilustrando cada
uma delas um diferente momento construtivo. A apresentação destas plantas será acompanhada
pela exibição de elementos gráficos e fotográficos suplementares.
Trata-se de um caso específico, mas nem por isso menos interessante para o estudo da
arquitectura franciscana em geral, sobretudo por dizer respeito a um edifício já desaparecido,
com características pouco comuns no universo das construções dos Franciscanos, como sejam a
nave única em contexto medieval, ou a construção de um portal principal em posição lateral
num convento do ramo Masculino.

MARGARIDA SÁ NOGUEIRA LALANDA,
Doutora, Univ.Açores, CHAM
Das Clarissas e dos dotes de entrada em religião no século XVII
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Vivendo as Clarissas no Antigo Regime em rigorosa clausura, o dote para sustentação
de cada religiosa e, no seu somatório, da comunidade conventual tornou-se uma condição
imprescindível para a aceitação de qualquer elemento nas casas que não optaram por depender
exclusivamente de esmolas. A sua composição e o seu montante têm, porém, obtido da
historiografia muito pouca atenção, situação injusta em face do riquíssimo manancial de
informações fornecido pelas cartas de dote para entrada em religião. Muito para além dos seus
dados de apreensão imediata (valor em dinheiro e referência eventual a outras obrigações), estes
documentos notariais franqueiam-nos gene¬rosamente portas de acesso a variados mundos
entrecruzados: à economia, com a compo-sição dos dotes propriamente ditos (em dinheiro ou/e
em terras e em que proporção, em produções agrícolas, em rendimentos de características
dife¬ren-ciadas) e dos demais encargos inerentes à entrada no espaço conventual (com destaque
para dote de alimentos, cera, propina em dinheiro ou esmola para aquisição de algo para a
sacristia); ao quotidiano, tão presente nos enxovais de algumas dotadas como na divisão
espacial interna da comunidade; às relações jurídicas e contratuais entre o lado de fora e o lado
de dentro dos muros e das grades, marcantes permanências e cortes entre a socie¬dade e o
mosteiro, vividas na passagem do estatuto de filhas de famílias concretas ao de irmãs numa
mesma casa religiosa; ao complexo e apaixonante entrelaçamento social, com as suas
solida¬rie¬dades e as suas distinções internas, as formas de aquisição e de transmissão de
património, as influências movidas, os diferentes comportamen-tos; às regras eclesiásticas e ao
sentido institucional das religiosas que recebem cada nova postulante a tornar-se Clarissa. Além
de chamar a atenção para todas estas potencialidades de conhecimento, esta comunicação
pretende apresentar e discutir os dados disponíveis quanto a dotes a mosteiros de Clarissas, bem
como trabalhá-los no sentido de se conhecer melhor as suas variações em termos cronológicos e
geográficos e a inserção social de tais comunidades no Portugal dos séculos XVI e XVII.
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MARIA ADELINA AMORIM,
Doutora [FLUL], ACLUS/FLUL, ULHT
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O cartório do antigo Convento de Santo António dos Capuchos em Lisboa

Reflexão sobre um núcleo documental praticamente inédito, e fundamental para a
historiografia dos Franciscanos no Brasil Colonial, com destaque para o antigo Estado do
Maranhão e Pará. Apresenta-se e sistematiza-se o acervo do antigo cartório do Convento de
Santo António dos Capuchos em Lisboa, casa mater dos antoninos que partiram em missão para
terras da grande Amazónia. Trata-se de um conjunto raro, uma vez que sobreviveu em grande
parte às várias hecatombes e iconoclastias das diferentes etapas históricas que conduziram à
destruição de muitos cartórios conventuais similares.
Por se tratar da casa-mãe dos Franciscanos em terras de missão, nela se encontram
exemplares de escrita missionária de viagens, de documentação produzida durante o seu labor
catequético, de pareceres jurídicos e teológicos, de legislação indigenista, de crónicas... de toda
uma plêiade de assuntos que se inter-relacionam e inter-agem na grande epopeia da missionação
franciscana em terras amazonenses.

MARIA ALEXANDRINA GUIMARÃES MARTINS DA COSTA,
Mestre [FLUL], IAO/FRESS, Doutoranda [FLUL]
A Vida e os Milagres de Santo de Santo António nas ilustrações dos séculos XVI a XX
O entusiasmo e fascínio que Santo António tem suscitado ao longo dos tempos está bem
patente no elevado número de obras que relatam a sua vida e milagres.
A Biblioteca Nacional de Portugal, a Biblioteca da Ajuda, a Biblioteca da Academia das
Ciências de Lisboa, a Biblioteca da Fundação Calouste Gulbenkian, a Biblioteca da Ordem
Franciscana do Seminário da Luz, o Gabinete de Estudos Olisiponenses, a Biblioteca do
Convento de Mafra e a Biblioteca Pública de Évora albergam mais de uma centena de livros
sobre essa temática, publicados entre os séculos XVI e XX, dos quais cerca de 10% são
ilustrados com gravuras alusivas aos milagres ou aos passos da vida do Santo.
Muitas das edições apresentam um cariz popular mas a edição veneziana de 1606 dos irmãos
Bartolomeo e Giovanni Battista Marchetti, afirma-se como uma excepção e revela, certamente,
a importância de Hippolita Torella Obizzi a quem é dedicada.
As representações que a nossa pesquisa revelou, correspondem a situações chave da vida do
Santo, havendo algumas que permaneceram ao longo do tempo e outras que caíram no
esquecimento.
Os gravadores dos séculos XVI e XVII foram os mais originais tendo, muitas vezes, as suas
gravuras sido reproduzidas, na íntegra, por outros autores que as assinaram como se de originais
seus se tratasse.
Contudo, as obras do século XVII revelam também as influências sentidas e, ao contrário do
que é habitual, gravuras desse período reproduzem a escultura. A admiração perante o génio de
Jacopo Sansovino, António e Tulio Lombardo, Giovanni da Padova e outros, levou os
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gravadores do século XVII a copiarem, nas suas gravuras, os painéis de mármore esculpidos por
aqueles artistas para ornamentarem a Capela do Santo na Basílica de Pádua.

MARIA ANGÉLICA DA SILVA,
Doutora, Pos Dout.[Univ.Évora], Univ.Fed,de Alagoas
Conventos em família: a “Escola franciscana do Nordeste” , sua arquitetura e implantação
urbana no Brasil

A história do Brasil se mistura com a história franciscana pois desde a chegada dos
primeiros colonizadores portugueses ao Novo Mundo, estavam com eles os frades seráficos.
São eles que erguem a primeira cruz no território e à sua sombra, rezam a primeira missa.
A partir deste fato, segue-se um outro capítulo importante desta história, quando se
implanta no território as suas casas conventuais. No correr dos séculos XVI e XVII elas
ultrapassam duas dezenas e serão fundamentais para a existência das vilas e cidades fundadas
no Brasil e conseqüentemente, garantia para a posse da terra.
Na atualidade, no que tange a este conventos, destacam-se quatorze deles que, no século
XX, ganharam a denominação "Escola franciscana do Nordeste". Este nome, correntemente
adotado na literatura, foi cunhado por Germain Bazin, ex curador do Museu do Louvre que
visitou o Brasil na década de 1950, quando estava em andamento o processo de reconhecimento
destas edificações religiosas como patrimônio. Hoje, os quatorze conventos são tombados
nacionalmente.
O estudo de Bazin serviu de subsídio para diversos estudos àquela época mas não foi
retomado no contexto mais recente. Esta comunicação apresentará resultados de uma pesquisa
de pós doutoramento que buscou trilhar o caminho comparativo adotado pelo autor,
considerando as feições arquitetônicas das edificações, evidenciando a implantação no sítio e o
atendimento aos condicionantes geográficos. Iniciou também um inventário em Portugal na
intenção de observar como se portou a prática do edificar quando os frades migraram para a
outra margem do Atlântico. A investigação foi realizada a partir de fontes primárias localizadas
em arquivos no Brasil e em Portugal e em extensas visitas a campo.

MARIA CONCETTA DI NATALE,
Doutora, Un.Palermo, Curadora do Museu Diocesano de Palermo e Dir.Científica do do Museu
Diocesano de Monreale
Il Crocifisso nelle Chiese Francescane di Sicilia: dalla croce dipinta tardo-medievale alle
sculture in legno e in mistura della maniera

L’indagine formale, stilistica e iconografica delle croci dipinte della Sicilia, a partire da
quelle delle Chiese dei Conventi dei Francescani, consente di evidenziare i vari passaggi dai
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primi esemplari tre-quattrocenteschi, che ricordavano ancora temi legati al gusto nordico del
gotico doloroso, ove Cristo Crocifisso veniva rappresentato contorto e dilaniato da un dolore
passivamente sopportato, a quelli della seconda metà del secolo, fino all'inizio del Cinquecento,
che risentono dell'esperienza rinascimentale italiana, portando da un lato ad un'ulteriore
umanizzazione della figura di Gesù, già iniziata con le innovazioni giottesche, dall'altro ad un
più attento studio anatomico-naturalistico del nudo, frutto dell'attenzione scientifica al corpo
umano, esitando in un’armonica e proporzionata espressione delle forme come voleva il clima
classicistico del periodo. In seguito la figura di Cristo sarebbe stata caratterizzata dal dinamismo
e dalle linee serpentine tipiche della cultura manierista fino ad arrivare alla raffigurazione
barocca del Crocifisso, che, riproponendo la mistica mortificazione del Cristo medievaleggiante,
avrebbe portato ad una esaltazione della figura del Dio-Uomo, non più strumento passivo, ma
Salvatore eroico, volontariamente teso al martirio per la salvezza del genere umano. Si tratta,
dunque, di una figura altamente drammatica, tormentata e umanamente sofferente, ma di grande
potenza morale. Tutto ciò non è certamente dettato solo dai mutamenti storico-artistici delle
varie epoche, ma via via, soprattutto, dalle nuove concezioni e ideologie socio-culturali.
Determinante è in proposito la politica culturale della Controriforma, di cui non a caso i
Francescani, tanto devoti all'immagine del Crocifisso, furono tra i maggiori diffusori. Essa
riconosce, infatti, il valore didascalico e coinvolgente delle immagini e si assume pertanto il
com¬pito morale di dettare precise tematiche e specifiche iconografie agli artisti. Anche se non
viene fornita una dettagliata indicazione per la figura del Crocifisso, sarà proprio quello diffuso
dai Francescani che si potrà per diversi aspetti considerare come il modello iconografico voluto
dalla Controriforma. Se nel XV secolo croci dipinte pendevano solitamente dall'arco di trionfo
delle chiese francescane o già culminavano sull'iconostasi, all'inizio del Seicento ogni altare ha
il suo Crocifisso, per lo più ligneo, come voleva peraltro la disposizione di Leone X, Papa dal
1513, e come veniva profondamente sentito dalla spiritualità francescana. Si ebbero, infatti, in
Sicilia vere e proprie scuole di intagliatori francescani che realizzarono e diffusero un tipo di
Crocifisso fortemente drammatico, ma altamente eroico ad un tempo e estremamente bello nei
lineamenti. Si trovano così riunite reminiscenze gotiche, esperienze rinascimentali e ideologie
controriformistiche sincreticamente riproposte in età barocca. Non si può, dunque, non tenere in
giusta luce il fatto che alla fine del Cinquecento e all'inizio del secolo successivo giungeva
attivamente in Sicilia l'eco della Controriforma, ampiamente diffondendo le sue ideologie con
ineludibili riflessi nelle tematiche iconografiche e nei derivati messaggi simbolici dei Crocifissi,
soprattutto delle Chiese francescane. Seguendo tali direttive si delineano in Sicilia soluzioni
iconografiche che, relativamente alla diffusione del¬l'immagine del Cristo Crocifisso, trovano
all'inizio del Seicento la maggiore espressione storica e artistica in Frate Umile da Petralia
(Soprana), non certamente a caso un frate francescano. Anche in questo momento storico, come
era avvenuto nei secoli precedenti, i Crocifissi che diffondeva quest'artista francescano
presentavano tipologie strettamente raffrontabili con gli esemplari spagnoli, sia del secolo
precedente, che coevi. Anche fuori dell'Italia si ebbe, infatti, una notevole diffusione
dell'ideologia controri¬formistica nei territori baluardi di un cattolicesimo imperante, come la
Spagna. Appare quindi consequenziale la circolazione nell'isola di modelli iberici indicati
ancora agli artisti locali dalla committenza spagnola, in ogni caso legata a comuni ambienti
della Controriforma.
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MARIA DA LUZ SOUSA NOGUEIRA REI,
Pós-Graduação em Ciências Documentais [FLUL], Pós-Graduação em Ciências Religiosas
[UCP], CECD-FLUL
A Livraria do Seminário dos Missionários Apostólicos – Convento de Santo António do
Varatojo (1680-1834)
O Convento de Santo António de Varatojo foi construído com o patrocínio de D.
Afonso V e, por este, inaugurado a 4 de Outubro de 1474. É entregue aos Franciscanos (OFM)
ficando na dependência da Província Observante de Portugal até 1532. De 1532 a 1680 passa a
depender da Província dos Algarves.
Pelo Breve Apostólico de Inocêncio XI - Ex injuncti Nobis divinitus de 23 de
Novembro de 1679 passa a designar-se Seminário de Missionários Apostólicos na directa
dependência do Ministro Geral da Ordem – Fr. Joseph Ximenes Samaniego.
O seu mentor e fundador é Fr. António das Chagas, OFM (1631-1682) que após
atribulada vida secular, se converte à doutrina Evangélica, acreditando que os homens, pelo dom
da Graça em Jesus Cristo, podem transformar-se em testemunhos vivos. Acreditava no poder
pedagógico da ascese e da pregação.
Assim, estruturou o programa de vida e estudo do pedagogo e do missionário, contido
no Ceremonial Doméstico. A sua prioridade é levar o Evangelho às populações dos mais
recônditos lugares de Portugal, como confirma o Livro das Missões 1.
Doravante, no Seminário Apostólico a arte da pregação é ensinada, quer aos aspirantes
do noviciado, quer aos frades já experientes de modo a serem enviados, dois a dois para as
missões populares. É a arte da pregação ao serviço do povo, que congrega confrades de outras
Províncias, a manifestarem interesse em aprender esta técnica e a dedicarem-se a este serviço. É
o púlpito na mais extrema radicalidade, é um regresso às origens seráficas.
O objectivo desta comunicação consiste na reconstituição da Livraria do Seminário dos
Missionários Apostólicos, com base no Rol de Livros, apenso ao processo de extinção, cuja
sentença está datada de 8 de Março de 1834,
Este Rol de Livros é a fonte da investigação realizada e, posteriormente, convertido no
catálogo possível. Concebeu-se uma grelha, que se preencheu com a informação retirada do Rol
que lista 5793 espécies bibliográficas, assim descritas: autor, título da obra, volume e formato.
Considera-se um instrumento incipiente se comparado com inventários e catálogos de outras
Livrarias do mesmo período, onde local e data de edição estão presentes. De salientar que o
catálogo ou inventário da Livraria do Seminário de Missões de Varatojo não é mencionado no
Rol.
É através da identificação das obras contidas no Rol de Livros, que se determina o que
era fundamental para a formação espiritual e robustez física dos missionários, em preparação,
para com ousadia e convicção evangélica, calcorrearem o território, a pedido do episcopado, a
doutrinar o povo – missões populares. A espiritualidade varatojana, caracterizava-se de
profunda e inabalável austeridade.
1

Memória das Missões que fazem os Missionários deste Seminário de Varatojo e das terras em que
pregão com a individação dos annos a qual começa desde o anno de mil e setecentos e trinta e sete
sendo guardião Fr. Manoel da May de Deus, Cod 11678 BNP
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Para fundamentar o plano de estudos sistematizado e a sua aplicação prática, é essencial
analisar o manuscrito e dar a conhecer as obras nele referidas e que constituíram aquela que se
considera a primeira biblioteca do Convento de Santo António de Varatojo.

MARIA DO CARMO RAMINHAS MENDES,
Mestre [FLUL], Bols.FCT
De corde tuo, ad cor tuum: a iconografia do Amor Divino sob o olhar franciscano. O caso do
Convento de São Francisco da Covilhã.

O uso da imagem durante os séculos XVII e XVIII para orientação das almas rumo a
uma existência eterna foi objectivo constante dos mentores da espiritualidade barroca.
Instigadora de emoções e devoções, apresentava arquétipos do Bem, modelos de uma existência
que se prolongava para lá da finitude humana, reflexos da promessa de vida eterna.
Um conceito que foi generalizado por todo um país em que a ideia de pecado submetia
as visões da carne a sinónimos reveladores da efémera e imperfeita condição humana, sendo que
a imagem seria deste modo entendida como o veículo libertador do Mal. Matéria e espírito
foram assim incorporados numa entidade total, a qual devia ser ensinada e guiada ao encontro
do Criador, pela mão de uma Igreja detentora do único código através do qual se acedia à
perfeição original: o corpo e a alma tornaram-se assim passíveis de serem simbolizados num só,
à imagem de Cristo humanado pelo Amor ao homem, originando-se uma linguagem inovadora e
detentora de uma nova esperança, inspiradora de um sentimento que não limitava mas sim
libertava o ser religioso na sua totalidade, moldada nas catequeses visuais que apelavam ao
coração, o espelho do crente enquanto ser uno.
Pensar o tecto de uma capela-mor onde a temática do Amor Divino é o âmago
cenográfico, numa igreja da Covilhã inscrita num extinto convento da Ordem Franciscana,
como um microcosmos onde tal se verificou é perceber as formas que o objecto pictórico
assume para cumprir a sua função; é perceber como uma mensagem que visa a comunicação
com uma realidade que transcende é apreendida; é perceber como a imagem oferece ao crente o
código que lhe permite abrir a porta para a imortalidade.

MARIA JOANA PACHECO DE AMORIM SOUSDA GUEDES,
Mestre [FLUP], IPT
O Manuscrito 1192 da Biblioteca da Universidade de Coimbra

Escrito em castelhano da segunda metade do século XIV ou da primeira metade do
século XV, com letra do século XV, ao Manuscrito 1192 da B.U.C., para além dos últimos
fólios, faltam os cinco primeiros capítulos.
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Não existe qualquer referência às circunstâncias da sua inclusão no espólio da B.U.C.,
nem há nada que nos informe sobre quando, onde e por quem foi escrito.
É uma compilação de textos de diferentes autores, relativos à vida de S. Francisco,
dispostos de forma a que a obra se inicie com episódios biográficos, prossiga com um grande
número de episódios soltos, narrados com o intuito de edificar - as então chamadas ‘flores’ - e,
finalmente, se conclua com episódios novamente de cariz biográfico.
A análise das fontes utilizadas permite confirmar e precisar um pouco a datação
fornecida pelos aspectos linguísticos e paleográficos. De facto, a inclusão de dois capítulos do
De Conformitate de frei Bartolomeu de Pisa, obra escrita entre 1385 e 1390 e aprovada no
Capítulo de Pisa de 1399, reduz o horizonte temporal ao eliminar a possibilidade de ter sido
escrito no século XIV.
Além disso, a selecção, feita pelo autor, dos textos franciscanos que então circulavam,
permite-nos perceber que este, ao tentar conciliar a Legenda Maior, de S. Boaventura, com
fontes claramente relacionadas com os espirituais, pertence aos conventuais que, nos anos
anteriores a 1447, data da bula de Eugénio IV, Ut Sacra Ordis Minorum, lutaram por uma
reforma uniforme da Ordem. A estes opunha-se os observantes, tendo à cabeça S. João de
Capristano, que desde 1430, data em que o breve Ad Statum, de Martinho V permite aos
conventuais a posse de propriedades, vêm como impossível a conciliação entre as Observâncias
e a Comunidade. Tendo em conta estes dados, não será muito arriscado colocar a redacção desta
biografia de S. Francisco entre 1430 e 1447.
O estudo das fontes ligadas aos meios espirituais, e a sua comparação com o Floreto de
S. Francisco (Sevilha, 1492) permitiu, ainda, detectar a existência de um texto, de que não
sobreviveram cópias, que foi fonte comum a esta obra e ao Manuscrito 1192 da B.U.C..

* Este texto foi objecto de uma tese de mestrado ainda inédita, e cujas conclusões me
proponho resumir e, eventualmente, corrigir.

MARIA JOÃO SOARES,
Doutora, IICT
A atividade missionárias franciscana em Cabo Verde e Rios de Guiné na 2.ª metade do século
XVII

Em 1642 os poucos jesuítas residentes em Cabo Verde abandonaram a missão sem
licença superior e foram necessárias árduas negociações para que se encontrassem novos
missionários para um arquipélago cada vez menos atrativo, fruto do seu afastamento dos
grandes circuitos negreiros do Atlântico.
Em 1657 chegava ao arquipélago o 1.º grupo de franciscanos da província da soledade
que logo fundaram um convento na cidade da Ribeira Grande da ilha de Santiago e, pouco
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depois em 1660, um pequeno hospício em Cacheu de onde a missionação irradiou com
dificuldade para as chefias vizinhas. Em 1662, chegou um 2.º grupo, este já da província da
Piedade, direcionados essencialmente para os Rios de Guiné que se pretendia ser o fulcro da
atividade missionária.
Dado que Cabo Verde se encontrava sem prelado, fruto da interrupção das relações
diplomáticas de Portugal com a Santa Sé, o clero local não se via renovado, pelo que o convento
franciscano era foco de ensino e pregação.
A ação missionária franciscana atingiu o seu ponto mais alto durante o episcopado de D.
Frei Vitoriano Portuense (1686-1705), já que como seu confrade lhes deu licença para a cura de
almas, o que levou os missionários em périplo pelo arquipélago e em viagem junto ao bispo à
Guiné.
À medida que se caminha pelo século XVIII e a convulsão social e a crise económica no
arquipélago se agudizaram, a atividade missionária decaiu, diminuindo também a vinda e
qualidade dos frades.
O objetivo desta comunicação é o de analisar as formas que revestiu a atividade
missionária franciscana em Cabo Verde e Rios de Guiné durante o seu período mais ativo – a 2.ª
metade do século XVII, bem como as reações das sociedades locais à mesma.

MARIA LUISA DE CASTRO VASCONCELOS GONÇALVES JACQUINET,
Mestre, CEAUCP/U. Coimbra, Doutoranda [U.Coimbra]
As Clarissas do Desagravo: da especificidade da regra à singularidade da arte

Firmando os seus primórdios na vivência mística da Venerável Maria do Lado do
Louriçal (1605-1632) e na primitiva forma de vida religiosa por ela estabelecida, o Instituto do
Desagravo do Santíssimo Sacramento, canonicamente inserido na Primeira Regra da Ordem de
Santa Clara, viria a materializar-se na fundação sucessiva, de norte a sul de Portugal, de uma
rede de cenóbios - alguns deles ainda ao presente existentes – marcados por uma origem,
carisma e vocação comuns.
Fortemente assinalado pelo quadro cultural e espiritual da época em que sobreveio, na
sua intensa devoção à Eucaristia e Paixão de Cristo, na influência da teologia mística e na
indelével presença da ordem franciscana, o novel instituto, desde sempre vinculado à realeza e
seus mais próximos validos, trairia não menos a imbricação com estratégias políticas e
familiares. Não anodinamente, as várias fundações do Desagravo, sistematicamente associadas à
retoma do processo de beatificação da sua remota instituidora, viriam a participar do contexto
de momentos-chave da vida política (e espiritual) do país.
Instâncias privilegiadas de acolhimento de tão sui generis argumento devocional, a
arquitetura e a arte assumir-se-iam como transposição material da regra e constituições das
clarissas da adoração perpétua e, apesar do rigorismo doutrinal preconizado, também como
eloquente reflexo do círculo e dinâmicas da encomenda cortesã. A peculiaridade que daí adviria
plasmar-se-ia na ideação do espaço monástico e na decoração e recheio artístico de certas áreas
e dependências, sobretudo de claustros, coros, tribunas e espaço litúrgico.
Salientar a especificidade da regra do Desagravo e da sua expressão material, auscultar
a dinâmica que, na sua interdependência, as várias fundações entre si criaram e refletir sobre o
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carácter legitimatório assacado à consagração da memória da fundadora espiritual daquela
observância, apresentam-se, pois, como objetivos da comunicação ora proposta.

MARIA MADALENA PESSÔA JORGE OUDINOT LARCHER,
Doutora [Univ.Cat.de Louvain], IPT, CHAM/UNL-UAc.
Fr.João de Albuquerque e as jurisdições eclesiásticas do império

Por carta de 10 de Janeiro de 1537 ordenava D.João III a Pedro de Sousa de Távora, seu
embaixador em Roma, que suplicasse ao papa a concessão do bispado de Goa a Frei João
Afonso, também conhecido por Fr.João de Albuquerque, do local da Estremadura espanhola de
que era natural. Em 12 de Abril dava o dito embaixador notícias das suas diligências, não sem
deixar de explicitar o desagrado inicial do pontífice por recair a escolha num sacerdote regular.
Sagrado no Convento de São Francisco de Lisboa em 13 de Janeiro de 1538, partia em
Março para a Índia, onde viria a desempenhar uma vasta e dinâmica acção em resposta aos
desafios das novas realidades humanas, culturais e religiosas, até ao dia da sua morte, em 28 de
Fevereiro de 1553.
Com um papel de primeiro plano na organização das missões franciscanas no orien te,
em si conjuga o perfil de prelado diocesano com o de franciscano da Província da Piedade, de
que fora Provincial, sendo uma das importantes e numerosas figuras através de quem a rainha
D. Catarina exerceu uma fortíssima influência no amplo programa de reformas que então
marcou o panorama das ordens religiosas no reino, o qual se fez nos moldes das de Castela.
No campo particular das relações de poderes, soube Fr.João de Albuquerque equacionar
os do seu múnus com as competências das autoridades e tribunais civis, assim como com os de
outras alçadas eclesiásticas, entre as quais importam em particular as da Ordem de Cristo, num
tempo de cruciais transformações para os destinos do Padroado e poderes da própria monarquia
no império.

MARIA RENATA DA CRUZ DURAN
Doutora [Univ.Estadual Paulista], Pos-Doutoranda [Fac.Educ.USP]
Como Persuadir um Imperador? As Instruções Retóricas de Frei Luis de Monte Alverne para
Dom Pedro II.

“Quando ouço os outros pregadores, lhe disse o monarca,
gosto deles; quando ouço o padre Bourdaloue,
desgosto-me de mim.”

Em 1830, José Agostinho de Macedo registrou, com a frase acima, a importância da
oratória sagrada ao longo do tempo de Luís XIV: o pregador era como um espelho, não apenas
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para o príncipe, mas também para a população e, por meio de sua retórica, educava os ouvintes.
Retomar esta frase em 1830, para Macedo, significava demonstrar a permanência desses
valores. Consoante, a prescrição parenética dá-nos a conhecer um pouco dos ideais educacionais
dessa época.
Eis a motivação para apresentar-lhes o Segundo Panegírico de São Pedro de Alcântara,
conforme as especificidades relativas ao ensino de retórica para oradores sagrados na América
Portuguesa, durante a aurora do Iluminismo e, ainda, segundo a trajetória de um de seus mais
importantes pregadores, o frei Francisco do Monte Alverne que, a pedido de D. Pedro II,
prestou derradeira homenagem às galas do santuário em 1854.

MARIA TERESA AVELINO PIRES CORDEIRO NEVES,
Doutora [UNL], CHAM e ICT
Os Franciscanos nas ilhas de Cabo Verde (1657-1800)
Em Novembro de 1656 uma carta régia de D. Luísa de Gusmão comunicava ao
governador de Cabo Verde a decisão de enviar Religiosos Franciscanos para a missão das ilhas,
em substituição dos Jesuítas que as tinham abandonado.
Nomeados pela recém-criada Junta das Missões para a Propagação da Fé, em Dezembro
do mesmo ano partiram 8 Religiosos da Piedade que aportaram à ilha de Santiago em Janeiro de
1657.
Nesta ilha fundaram um convento a norte da cidade da Ribeira Grande e na costa da
Guiné construíram dois hospícios. Os Franciscanos de Santiago viviam sob a obediência de um
Guardião no convento rodeado por um vasto terreno. Possuíam uma extensa horta, já fora dos
muros, trabalhada inicialmente por muitos escravos, que abastecia o convento de produtos
frescos. No ano de 1680 foi entregue aos Religiosos da Província da Soledade, desmembrada
então daquela.
Para além da missionação nas ilhas e costa da Guiné, os Franciscanos tiveram a seu
cargo a incumbência do ensino dos filhos dos moradores da ilha de Santiago, sendo
responsáveis pelas disciplinas de Moral e Gramática.
No final do século XVIII, a intervenção do Guardião do Convento na vida política da
ilha, tomando o partido de uma poderosa família local, contribuiu para um certo desprestígio
dos Franciscanos, só readquirido após a pacificação dos conflitos internos.

MARIA TERESA AVELINO PIRES CORDEIRO NEVES
Investigadora do CHAM da UNL e colaboradora do Centro de História do IICT.
Os Franciscanos nas ilhas de Cabo Verde (1657-1800)
Em Novembro de 1656 uma carta régia de D. Luísa de Gusmão comunicava ao
governador de Cabo Verde a decisão de enviar Religiosos Franciscanos para a missão das ilhas,
em substituição dos Jesuítas que as tinham abandonado.
Nomeados pela recém-criada Junta das Missões para a Propagação da Fé, em Dezembro
do mesmo ano partiram 8 Religiosos da Piedade que aportaram à ilha de Santiago em Janeiro de
1657.
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Nesta ilha fundaram um convento a norte da cidade da Ribeira Grande e na costa da
Guiné construíram dois hospícios. Os Franciscanos de Santiago viviam sob a obediência de um
Guardião no convento rodeado por um vasto terreno. Possuíam uma extensa horta, já fora dos
muros, trabalhada inicialmente por muitos escravos, que abastecia o convento de produtos
frescos. No ano de 1680 foi entregue aos Religiosos da Província da Soledade, desmembrada
então daquela.
Para além da missionação nas ilhas e costa da Guiné, os Franciscanos tiveram a seu
cargo a incumbência do ensino dos filhos dos moradores da ilha de Santiago, sendo
responsáveis pelas disciplinas de Moral e Gramática.
No final do século XVIII, a intervenção do Guardião do Convento na vida política da
ilha, tomando o partido de uma poderosa família local, contribuiu para um certo desprestígio
dos Franciscanos, só readquirido após a pacificação dos conflitos internos.

MARIA TERESA CABRITA FERNANDES,
Mesre [UNL], Doutoranda [Un.Santiago de Compostela],
O Franciscanismo na Arte da pintura, Iconografia e património móvel, História, Arte e
Património
Passados cerca de oitocentos anos após o desaparecimento do taumaturgo português
Santo António de Lisboa, a sua figura aparece de um modo frequente na Arte em diferentes
técnicas de representação.
Também S. Francisco de Assis foi condignamente transformado na arte da pintura
mural narrativa na obra de Giotto.
Assim como em outro tipo de linguagens plásticas como no azulejo, pintura de cavalete
ou na técnica do fresco. Em todas existe a transmissão de um Cristo crucificado perante S.
Francisco, no estilo de um serafim envolto por um ambiente exterior de acordo com o fundo
histórico.
Em diferentes épocas desde o século XIV, a pintura demonstrou a sua qualidade estética
como forma adequada na articulação entre a narrativa e a precisão histórica. Nesse sentido
houve um progresso de linhas, composição espacial e equilíbrio de acordo com as épocas e
também com as eventuais técnicas utilizadas. Apesar da clara limitação em alguns suportes onde
o artista com a sua capacidade pode tirar partido ou transformar numa preciosa compensação
plástica.
Antes de mais torna-se importantes referir as bases de divulgação desta iconografia
sacra assim como as fontes de inspiração. Tendo em conta as gravuras e estampas que
acompanham bíblias, missais ou breviários.
Cada composição é a base de um conjunto de elementos que são fiéis a um todo, num
equilíbrio de cena que capta a nossa admiração.
Os temas pictóricos à volta do Franciscanismo são a prova evidente do reconhecimento
divino.

MARIA TERESA RIBEIRO PEREIRA DESTERRO,
Doutora [FLUL], IPT, CIEBA
Sob o signo dos modelos de narratividade cristã da Renascença: o retábulo-mor quinhentista
da igreja do Convento de S. Francisco de Évora
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O silêncio dos arquivos não nos permitiu, ainda, confirmar inequivocamente a data da
construção do cenóbio franciscano eborense, apontando-se os meados do século XIII para a
edificação definitiva do primeiro conjunto monacal , tendo em conta que remonta a 1245 o mais
antigo documento que nos dá conta de uma doação de terras feita aos religiosos nesse sentido.
Seria, contudo, a partir do século XV que se acentuaria a sua importância, em particular
devido à especial atenção que lhe dedicaram os monarcas da primeira dinastia que, desde o
reinado de D. João I, iam manifestando a sua apetência pela cedência de espaços conventuais
destinados à construção de um Paço de habitação régia. A doação a que os frades se viram
obrigados teve como contrapartida a promessa feita por D. Afonso V de reconstrução da igreja,
que se encontrava arruinada. Caberia a D. Manuel I a finalização, não apenas das obras do
templo - de que é testemunha a sua matriz arquitectónica tardo-gótica - como da morada régia
que, de acordo com as fontes coevas, rivalizava com os própros Paços da Alcáçova de Lisboa.
A assumpção da sua renovada importância converteu a igreja do Convento de S.
Francisco em capela palatina, razão mais que suficiente para justificar uma das mais
significativas empreitadas artísticas promovidas sob a égide de D. Manuel: o retábulo do seu
altar-mor. Integrado numa opulenta máquina retabular em talha, da autoria do mestre flamengo,
Olivier de Gand (cujo debuxo foi aprovado pelo próprio monarca), o vasto conjunto pictórico
era constituído por dezasseis painéis, dispostos em quatro sequências de alinhamento,
obedecendo a um esquema iconográfico extremamente coerente, que seguia já os modelos de
narratividade renascentista. A pintura ficou a dever-se ao magistral pincel de Francisco
Henriques, pintor flamengo documentado em Portugal entre 1503 e 1518 (ano do seu
falecimento). Ao contemplar a finura do desenho, a modelação tonal e a fluidez da matéria
cromática que imprime às composições, ou certos efeitos de sfumato que algumas delas
patenteiam, vêm-nos à ideia as palavras de Reynaldo dos Santos, quando afirmava que nas
pinturas deste retábulo a emoção espiritualizou a matéria.

MARISA COSTA
Mestranda [FL Un.Coimbra], UL
Vislumbres da história do convento de S. Francisco de Lisboa

Pouco se conhece do passado mais remoto do convento de S. Francisco de Lisboa.
Catorze anos antes do catastrófico terramoto de Novembro de 1755, um incêndio de grandes
proporções destruiu parte considerável da imponente estrutura franciscana. Praticamente nada
do cartório e da livraria conventuais sobreviveu. Também por esse motivo, a principal fonte de
informação para os investigadores de cronologias medievais e modernas radica, de forma
previsível, na importante obra seiscentista de Frei Manuel da Esperança, a denominada História
Seráfica.
A exemplo do monumento demasiado fragmentado que, hoje, podemos perscrutar nos
vestígios remanescentes no quarteirão da cidade outrora chamado Monte Fragoso, a história
mais antiga desta casa mendicante padece de muitas lacunas, por diminuto número de fontes
manuscritas conservadas nos arquivos, em concreto na Torre do Tombo. Apesar de S.Francisco
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de Lisboa ter adquirido um grande protagonismo ainda antes do século XVI, a documentação
existente só se torna mais abundante nas centúrias posteriores.
Esta comunicação pretende dar voz ao espólio documental sobrevivente, com o
propósito de obter elementos reconstituintes desse passado ignoto. Visa, portanto, apresentar os
resultados da recolha e análise de dados referentes ao edifício conventual, como seja o espaço
da igreja e a sua articulação com as outras dependências. Mas também referentes aos homens e
às mulheres que surgem relacionados com a casa mendicante, nomeadamente numa vertente
económica, social e religiosa, enquanto reflexo da importância que o convento de S. Francisco
foi granjeando em Lisboa ao longo dos tempos.

MIGUEL ÂNGELO PORTELA,
Eng.
A Livraria do Extinto Convento de Santo António de Sertã

A livraria do extinto convento de Santo António da Sertã revela uma grande diversidade
de campos temáticos que vão da Teologia, à Homilética, à Espiritualidade, à Filosofia, à Artes e
à História, apresentando, no momento da sua extinção, em 1834, um catálogo com mais de 900
títulos.
Apresentaremos um breve resumo da história deste convento, procurando demonstrar a
cultura e riqueza dos seus eloquentes pregadores, que sempre granjeavam de grande prestígio.
Nesta comunicação, procuraremos ainda elucidar o leitor sobre o significado cultural desta casa
franciscana, enunciando, ainda, alguns dos seus professos e ilustres pregadores.
Daremos a conhecer sucintamente algumas das obras, locais e datas de impressão,
síntese dos conteúdos dos mesmo e a sua organização na referida livraria.

MILTON PACHECO,
Mestre, CIEC/U.Coimbra, CHAM, Doutorando
Um assento hagiográfico franciscano. O cadeiral do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova de
Coimbra
Concebido para o usufruto da comunidade Clarissa conimbricense, o cadeiral do
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, localizado no coro alto da igreja, apresenta um peculiar
programa hagiográfico e iconográfico dedicado aos principais santos da venerável Ordem de
São Francisco.
Assim, no espaldar da secção direita do cadeiral, no flanco da Epístola, foram
representadas as santas mulheres, e, no do Evangelho, os homens santos intimamente ligados ao
movimento franciscano e com maior expressão devocional nesta casa monástica clarissa. As
diferentes composições hagiográficas escolhidas reforçavam e ilustravam, pois, a mensagem
catequética, transmitida com piedosas exaltações apoteóticas das suas principais virtudes morais
e caritativas, daqueles que tinham entregue a sua vida por Cristo, no decorrer do Calendário
anual instituído pela Igreja de Roma.
Pretendemos, assim, direccionar a nossa abordagem de investigação para a
contextualização histórica e análise estilística da ampla peça de mobiliário de coro, de modo a
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criar as bases necessárias para proceder a uma análise minuciosa do programa hagiográfico
franciscano adoptado pela comunidade religiosa das Clarissas de Coimbra.

PAOLA NESTOLA,
Doutora [Univ.di Lecce] e [UNiv.Ca’Foscari, Veneza], Bolseira FCT, CHST/ U.Coimbra
São José de Cupertino (1603-1663): o conventual “voador” desde Itália até Portugal. Notas
de um itinerário de pesquisa

A intervenção procura apresentar algumas linhas de pesquisa sobre S. José de Cupertino
(1603-1663), elemento de proa da demografia celeste franciscana da época moderna e venerado
não só no território de origem. De facto este santo forasteiro, nativo de uma comunidade de
Apúlia (Itália), fez parte do sistema religioso-cultural lusófono. Além do território italiano o
santo conventual é pouco estudado e, também pela historiografia inglesa e francesa, é conhecido
sobre tudo como modelo taumatúrgico do Sul Itália. Podemos considera-lo um santo moderno
como que foi um dos 13 servos de Deus que no Mezzogiorno de Itália, entre 1550 e o princípio
do século XIX, obteve o máximo grau pela Igreja católica, e por isso venerado universalmente
pelos fiéis (J.M. Sallmann). Um caso exemplar, como foi sublinhado recentemente, de um
“francescano pugliese rozzo e ignorante” ascendido as honras dos altares (O. Niccoli) e
considerado como padroeiro dos estudantes e dos examinados, mas também protector dos
aviadores e dos astronautas. De facto, entre as peculiaridades do frade, famosas eram as
numerosas manifestações dos seus êxtases e fenómenos de levitações, pelo qual é conhecido
como “santo voador”. Contudo o santo epónimo foi o padroeiro de outras categorias sociais,
assim como de diferentes comunidades aliás da “terra” (aldeia) natal. (P. Nestola).
Giuseppe Maria Desa, segundo o nome de batismo do frade conventual, nasceu em
Cupertino, uma pequena comunidade de Terra de Otranto (província esta do virreino de
Nápoles), espaço sob o domínio da monarquia espanhola. Foi processado pela Inquisição
romana por santidade afectada e por isso afastado da comunidade em Apulia. Morreu em Osimo
(Marche) em 1663 e, considerado como santo “vivo”, logo foi feito o processo para conseguir o
reconhecimento da santidade oficial por Roma. Beatificado por papa Prospero Lambertini
(Bento XIV) em 1755, foi canonizado em 1767 - em plena época das Luzes - por papa Clemente
XIII. Foi depois dessa legitimação que o culto público se difundiu em diversos centros italianos
e estrangeiros, através da rede e circuitos franciscanos como também através outros “grupos de
pressão”. Portanto a devoção pelo santo toponímico transmigrou além da península italica. No
itinerário proposto nos enfocaremos sobre Portugal, onde o santo conventual fez parte do
sistema religioso-cultural local. Ainda hoje a titulação da Fundação António Cupertino de
Miranda (Porto), constitui um sintomático sinal da inclusão do santo franciscano na constelação
antroponímica lusitana.
Quem era o frade conventual e qual era o ambiente de origem, são as primeiras
perguntas nesse itinerário de pesquisa. Quais são as virtudes heroicas que distinguem este santo
moderno? Como era proposto aos devotos lusitanos, através as virtudes ad emulandum ou
aquelas ad admirandum? Em términos comparativos entre Itália e Portugal existem diferenças
entre os modelos hagiográficos propostos? Quais são os documentos que permitem desenhar
uma linha de pesquisa? E de que natureza (verbais, visuais, etc.) são essas fontes?
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PAOLO ARANHA,
Doutor, Warburg Institute, Londres
The involvement of Frei Paulo da Trindade and the Franciscans in the Madurai Mission
controversy

In 1606 the Italian Jesuit Roberto Nobili (1577- 1656) developed in Madurai, cultural
capital of the Tamil region, a new type of mission, based on those principles of accommodatio
that had already been experimented with success in Japan and China. In the South Indian
context the method implied primarily an adaptation to the hierarchical structures of a society
articulated in terms of varṇa and jāti, categories conflated by the Portuguese in the notion of
casta. Nobili's method was supported by the Jesuit Archbishop of Cranganore Francesc Ros
(1557- 1624), as well as by various missionaries of the Society of Jesus. However, many other
Jesuits argued that Nobili's accommodatio implied mixing the Christian faith with pagan rituals.
The controversy on the Madurai mission (not to be confused with the Malabar Rites
controversy, occurred in the first half of the 18th century) became soon a major conflict within
the religious establishment of the Estado da Índia. The Holy See received pressing requests for
a solution from both the supporters and the advsersaries of Nobili's method. The distance and
the impossibility of verifying directly the elements of the controversy led Rome to order that a
committee of ecclesiastical authorities and theologians should examine the issue in India and
then communicate its votum to the Holy See, who would then take the final decision. As a
consequence the so-called “Goa conference”, presided by Cristovão de Sá e Lisboa, Archbishop
of Goa and Primate of the Orient, was convened in February 1619. The assembly was unable to
come to a shared evaluation of the new Madurai method and both factions, in favour and against
Nobili's accommodatio, sent separate reports and treatises to Rome. The Congregation of the
Holy Office was called to examine the contrasting opinions and, within a decisional process that
is still not totally clear, came to a conclusion favourable to Nobili, eventually endorsed by the
Brief Romanæ Sedis Antistes issued by Pope Gregory XV on 31 January 1623.
The historiography on the Madurai mission, dominated until recent times by
hagiographic concerns and produced to a great extent by Jesuit scholars, has been focused only
on the treatises and the arguments presented by the supporters of Nobili's accommodatio. A
large body of texts, opposing that missionary method, has therefore been neglected. Such an
oblivion is only partly justified by the fact until 1998 it was impossible for scholars to access the
archives of the Congregation for the Doctrine of the Faith, heir of the former Holy Office, where
some of the most important documents on the Madurai mission controversy are still conserved.
Among the texts that have not been used yet there is the manuscript votum produced at the time
of the Goa conference by Frei Paulo da Trindade (1570-1651), later author of the famous
chronicle Conquista Espiritual do Oriente, Commissary General of the Indian Provinces of São
Tomé and Madre de Deus and Deputy of the Goa Inquisition. The purpose of my paper is to
analyse Paulo da Trindade's votum in relation to his other works, particularly the very Conquista
Espiritual do Oriente. Moreover, I will also examine the positions expressed on Nobili's method
by Franciscans friars such as Manoel de Sam Mathias and João de Sam Mathias, interrogated in
1620, well after the “Goa conference”, within an investigation arranged in the interest of the
antiadaptationist faction by João Delgado Figueira, Promodor and Deputado of the Goa
Inquisition. A close and careful examination of the opinions expressed by the Franciscans on the
Madurai mission controversy is much necessary not only for understanding better the debate
that led to the Romanæ Sedis Antistes, but also to see how the method of accommodatio
proposed by an influential group within the Society of Jesus was related to the missionary
experiences made by the same Franciscans in Bardez and in other parts of the Estado da Índia.
Rather than a straightforward conflict between compact religious orders, it is already possible to
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distinguish far more complex geometries. First of all, the opinions on accommodatio were not
dichotomic, but distributed along a continuum of positions.
Secondly, certain Jesuits opposed adaptation even more than various Franciscans.
Finally, the arguments developed by these friars were far from being superficial and irrelevant,
as it has been claimed until recent times by historians.

PATRÍCIA ALHO,
Mestre [FLUL]
Sistema hidráulico na arquitectura franciscana portuguesa. Casos de estudo.
A presente comunicação vem na sequência da tese de doutoramento que desenvolvemos
na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob o tema: “O sistema hidráulico na
arquitectura sacra gótica em Portugal dos séculos XIII a XV”. Este projecto parte de um
conceito de arquitectura entendida como um conjunto estruturado de sistemas que,
faseadamente, constituem preocupação do mestre construtor. Neste conjunto de sistemas está
incluído o sistema hidráulico que dividimos em sistema hidráulico superior (Águas pluviais) e
inferior (solo). Para um estudo mais elaborado recorremos aos conceitos arquitectónicos e
arqueológicos, bem como á comparação com diversos casos europeus: Espanha, França, Itália e
Inglaterra. Desde sempre que uma das preocupações do mestre construtor foi afastar as águas
pluviais para o exterior da zona coberta, tratando-se também de uma das evidentes preocupações
aquando a realização das campanhas de restauro nos edifícios, o que nos leva a ter uma atenção
muito especial para os restauros efectuados ao longo dos anos. Nesta comunicação focaremos a
nossa atenção para o sistema hidráulico superior presente em alguns exemplares da arquitectura
franciscana portuguesa: Convento do Varatojo, Convento de São Francisco de Alenquer e Igreja
de São Francisco do Porto.

PATRÍCIA SOUZA DE FARIA,
Doutora [UFF]], Univ.Fed.Rural RJ, CNPq e FAPERJ
Um assento hagiográfico. O cadeiral do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova de Coimbra
Concebido para o usufruto da comunidade Clarissa conimbricense, o cadeiral do
Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, localizado no coro alto da igreja, apresenta um peculiar
programa hagiográfico e iconográfico dedicado aos principais santos da venerável Ordem de
São Francisco.
Assim, no espaldar da secção direita do cadeiral, no flanco da Epístola, foram
representadas as santas mulheres, e, no do Evangelho, os homens santos intimamente ligados ao
movimento franciscano e com maior expressão devocional nesta casa monástica clarissa. As
diferentes composições hagiográficas escolhidas reforçavam e ilustravam, pois, a mensagem
catequética, transmitida com piedosas exaltações apoteóticas das suas principais virtudes morais
e caritativas, daqueles que tinham entregue a sua vida por Cristo, no decorrer do Calendário
anual instituído pela Igreja de Roma.
Pretendemos, assim, direccionar a nossa abordagem de investigação para a
contextualização histórica e análise estilística da ampla peça de mobiliário de coro, de modo a
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criar as bases necessárias para proceder a uma análise minuciosa do programa hagiográfico
franciscano adoptado pela comunidade religiosa das Clarissas de Coimbra.

PAULO DE ASSUNÇÃO,
Doutor [UNL], Pós-Doutor pela EHSESS (França), Univ.de São Judas Tadeu, Faculdades
Anhanguera de São Caetano do Sul, Pesq,de CNPQ e FAPESP
A arte e arquitectura franciscana da cidade de São Paulo

A apresentação tem como objectivo analisar a produção artística das igrejas
franciscanas na cidade de São Paulo (Brasil), destacando as principais qualidades e
especificidades da vivência da ordem franciscana na cidade entre os séculos XVII e XX. Temos
como pretensão abordar a importância do património cultural material das igrejas para a
memória da cidade, bem como o papel dos franciscanos na formação do ambiente religioso
paulista.
Os franciscanos foram responsáveis por construírem duas igrejas que ainda fazem parte
do património da cidade. Entre 1587 e 1647 são criados vários conventos no norte e sul da
colônia brasileira a fim de darem encaminhamento aos trabalhos missionários e a difusão do
espírito de pobreza. O êxito dos franciscanos, frente aos colonos e índios, foi devido
principalmente ao ideal de pobreza de São Francisco de Assis, permitiu que em 1647 a Custódia
se tornasse independente da Província Portuguesa e passasse à categoria com o nome de
Província Franciscana de Santo António.
Em 17 de Setembro de 1647, dia da festa das Chagas de São Francisco, foram
inaugurados o convento e igreja em evocação ao santo, na cidade de São Paulo. A construção
feita em taipa era modesta, como as demais igrejas franciscanas. Na parte posterior ao convento
havia uma grande extensão de terra, onde os franciscanos exploravam com o plantio de diversos
produtos, utilizando a mão-de-obra escrava. A actuação dos franciscanos no quotidiano da vila
foi intensa acolhendo os pobres, ou arrecadando recursos para fornecer refeições a eles, como a
sopa dos pobres, cuja tradição era secular. Os franciscanos eram conhecidos, além do seu
trabalho assistencialista, pela exiguidade de recursos que possuíam para se manterem. Em 1828,
em parte do Convento Franciscano foi instalada a Faculdade de Direito. O lugar escolhido era o
de uma sala que servida de sacristia e ficava nos fundos da edificação com porta para o claustro.
A escolha do convento, feita pelo tenente-general Arouche de Toledo Rendon, devia-se, além
das condições prediais mais adequadas para salas de aula, à existência de uma vasta biblioteca,
parte dela oriunda da biblioteca dos jesuítas que foram expulsos da cidade em 1759. A
decoração interna da Igreja de São Francisco apresenta uma decoração sóbria fruto de fases
diferentes de construção, destacando-se os dois altares laterais joaninos, sendo um dos retábulos
em evocação a Nossa Senhora da Conceição e o outro em louvor a Santo António. Esta
actuação e produção artística serão o foco principal na análise que se pretende apresentar.
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PEDRO LAGE REIS CORREIA,
Mestre, Centro Científico e Cultural de Macau
Franciscanos na Ásia Oriental e no mundo hispânico: convergências e distinções nos modelos
de missionação (sécs. XVI-XVII)
Esta comunicação tem a finalidade de analisar comparativamente os métodos de
missionação franciscana na Ásia Oriental e na América espanhola. Nos séculos XVI e XVII, a
actividade franciscana é enquadrada por diferentes contextos. Na América espanhola, com uma
estrutura política europeia mais presente, enquanto que na Ásia Oriental, uma maior
dependência dos poderes asiáticos. Por outro lado, espaços como a China e o Japão, colocam
desafios de adaptação cultural distintos da América. Igualmente, será analisada a importância de
Manila e de Macau na definição da presença franciscana entre a Ásia Oriental e a América
hispânica.

REGINA CELI FONSECA RAICK,
Mestre [UnB] e [UNL}, Doutoranda [ULHT], Univ.Est.Vale de Acaraú, Sobral, Ceará MS,
Univ.Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Ceará.
São Francisco das Chagas: Devoção iconográfica à um Santo, identidade de um povo
A representação do povo e da cultura Nordestina de um modo geral se faz muito dentro
de uma iconografia que se tornou amplamente conhecida através das pinturas do Italo-Brasileiro
Portinari. A representação da morte e do sofrimento em quadros que retrataram os retirantes das
secas do Sertão Nordestino são ao mesmo tempo retratos expressivos de uma realidade e a
estereotipação da mesma levando-nos a uma pré-noção (assumption) que enquanto
culturalmente ‘correcta’ é falaciosa e por isso indutora a uma interpretação que pouco respaldo
terá no esfera do concreto. A pesquisa que ora apresentamos traz em si a discussão destes
estereótipos e como estes são assimilados, reproduzidos e interpretados pela devoção popular, a
imagem de São Francisco reproduzida no imaginário popular sertanejo não é a do ‘domador da
natureza’ mas a de uma reencarnação de Cristo vivendo o seu sofrimento através de suas
chagas. São Francisco das Chagas de Canindé é a representação desta aproximação entre o real
e o imaginário que se traduz e constitui-se em um diálogo forjado para a interlocução do homem
do sertão com o público que se condói do sofrimento do sertanejo retirante (a industria da seca).
Sumário das partes: A dor e as chagas de São Francisco; Noção de sofrimento e salvação; São
Francisco e a relação com a natureza a seu distanciamento enquanto ermitão e a sua
aproximação enquanto curador dos animais – os animais domésticos e a entrega devocional a
ele; As chagas e a seca/ sofrimento.

RICARDO CHARTERS D’AZEVEDO,
Eng.[IST]
Nótulas sobre o Padre Fr. António da Porciúncula
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Na História Seráfica de Frei Fernando da Soledade, confirmamos que o Padre Fr.
António da Porciúncula era “um dos perfeitos religiosos da Província de Portugal e grande
observante da Regra Seráfica”. Tinham por ele tanta consideração, que foi encarregue, durante
27 anos, das obras do novo convento de Santa Clara, em Coimbra, “evitando muitos dos
descaminhos que havia naquelas obras”. Sobre este notável franciscano, filho de leirienses,
guardião do Convento de S. Francisco de Leiria em 1665 e falecido em 1696, se apresentam
algumas nótulas.

RICARDO PESSA DE OLIVEIRA,
Mestre [FLUL], Doutorando [FLUL], Bols.F.C.G.
A livraria do Convento de Nossa Senhora do Cardal (Século XVIII)
Com base num documento inédito do século XVIII, pretende dar-se a conhecer e
analisar os espécimes que formavam a livraria do convento de Nossa Senhora do Cardal,
pertencente aos religiosos franciscanos da Província de Santo António, situado na vila de
Pombal.
O estudo do catálogo permite identificar as temáticas que compunham a biblioteca
(Teologia, História, Jurisprudência…) e avaliar o peso que cada uma detinha. Por outro lado,
possibilita analisar as datas, locais de edição e idiomas em que as obras foram dadas à estampa.
Dado que as bibliotecas, embora incorporassem no seu acervo inúmeras matérias, constituíam
sobretudo instrumentos de trabalho, pretende-se dar a conhecer com rigor a função
desempenhada pela livraria em questão. Sempre que possível comparar-se-á o acervo
bibliográfico do convento de Pombal com o de outras Casas da mesma Ordem.

RICARDO SILVA,
Doutor [U.Minho]
O uso da mortalha franciscana em Braga na Época Moderna
A associação de indulgências aos hábitos que amortalhavam os fiéis aquando da partida
do mundo terreno foi um factor potenciador da sua procura na hora da morte.
O uso da mortalha efectuava-se, ainda, porque demonstrava o despojamento das
vaidades dos homens perante Deus. O seu uso significava, portanto, atitudes de humildade e de
pobreza, sendo um meio de exaltação dos princípios cristãos que se acreditavam favoráveis à
salvação.
Os institutos monásticos foram, neste particular, centros de promoção destas práticas ao
disponibilizarem os seus hábitos à população das áreas envolventes, permitindo que os fiéis
elegessem um modelo de vida santificado, personalizado pela mortalha que envergavam. A
oferta destes institutos, no que se refere às práticas associadas à morte, contava, ainda, com a
abertura do espaço dos seus edifícios à sepultura dos que partiam.
A procura da mortalha franciscana assumiu proporções mais expressivas relativamente a
outras famílias religiosas, pelo que nos propomos analisar a oferta franciscana relativa às
práticas associadas à morte na cidade de Braga, durante a Época Moderna, destacando o papel
dos conventos femininos.
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ROBERTO ZAHLUTH DE CARVALHO,
Mestre [Univ.Fed.do Pará}, Doutorando [Univ.Fed.da Baía] CHAM
Os frades piedosos na Amazônia colonial (primeira metade do século XVIII
Último dos três ramos franciscanos portugueses a chegar no estado do Maranhão e
Grão-Pará, a Província de Nossa Senhora da Piedade atuou ao lado de outras ordens
missionárias na região ao longo de toda a primeira metade do século XVIII até sua expulsão em
1757. Trabalhando ativamente na redução e catequese de diversos grupos indígenas na
Amazônia portuguesa, sob a égide do Regimento e Leis das Missões do Estado do Maranhão e
Pará de 1686, os franciscanos da Piedade, ou simplesmente “Piedosos”, como eram conhecidos,
possuíam diversas missões ao longo dos rios Xingu e Tocantins. Estes religiosos sofreram
diversas dificuldades iniciais, dada sua falta de experiência no trabalho de catequese, mas logo
conseguiram se firmar na conquista, inclusive estabelecendo alianças com algumas autoridades
locais, cujo auxílio, principalmente financeiro, ajudou na permanência dos frades. Esta
comunicação se propõe a expor um breve quadro da atuação dos frades piedosos na Amazônia
portuguesa, analisando principalmente as relações criadas por estes franciscanos com os
diversos grupos indigenas, estabelecidos na região. Estes grupos eram um elemento
preponderante no projeto de conquista para a Amazônia, pois seu trabalho sustentava a
colonização daqueles sertões. Torná-los cristãos e vassalos da coroa se fazia urgente, o que
justificou a força dos missionários na região durante o final do XVII e primeira metade do
XVIII. É neste contexto que pretendemos compreender a importância missionária dos frades
piedosos.

SARA CRISTINA SILVA,
Bols.FCT
A contemplação dos “frades brancos”: o espólio pictórico do Convento da Cartuxa de Santa
Maria do Vale da Misericórdia (Laveiras).
Um dos patrimónios artísticos mais esquecidos é, sem dúvida, o rico espólio que
albergavam os antigos conventos. Entre estes objectos de grande valor estético estavam as
grandes encomendas de pinturas efectuadas, especialmente, durante os séculos XVII e XVIII.
Com a extinção das Ordens Religiosas, em 1834, grande parte da pintura que se apurou desses
conventos foi, posteriormente, enviada para a Academia de Belas Artes com o objectivo de ser
remetida para “ os Museus nas cabeças dos Districtos”.
O Convento da Cartuxa foi fundado, em finais do século XVI, na quinta de Laveiras,
sendo a actual igreja edificada em 1736. Um dado importante foi a proximidade deste convento
com a Quinta Real de Caxias, o que contribuiu para um engrandecimento artístico. Não será por
acaso que D. João V encomenda ao seu pintor régio Vieira Lusitano (1699 - 1783) um painel de
grandes dimensões para a capela-mor da igreja de Santa Maria da Misericórdia do Convento da
Cartuxa: Nossa Senhora com S. Bruno e os 6 companheiros na Cartuxa (1746).
Algumas décadas mais tarde, também Domingos António de Sequeira (1768-1837),
pintor retornado de Roma, regressa a Portugal e depara-se com um ambiente do artístico hostil,
que leva Sequeira à reclusão em Laveiras onde permaneceu de 1796 a 1802. Executou cinco
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composições sobre tela sobre a vida de S. Bruno: Conversão de S. Bruno, (c. 1799-1800), S.
Bruno em Oração (c. 1799-1800), S. Bruno em Oração no Deserto da Cartuxa (c. 1799-1800),
Comunhão de Santo Onofre (c. 1799-1800) e, posteriormente, S. Antão e S. Paulo, em 1802.
A contemplação (também das representações artísticas), tão valorizada pelos “frades
brancos”, permite uma fruição estética que orienta a reflexão na vida monástica. Meditar sobre a
vida e obra de S. Bruno, através das pinturas, consolida a fé na Ordem Cartusiana.
Todas estas obras mencionadas cumprem iconograficamente os atributos da Ordem,
mas não deixam de revelar a mestria e originalidade de cada pintor. Constatar a participação de
importantes pintores, fortemente imbuídos da tradição italiana, neste local de reclusão, bem
como analisar as suas soluções estéticas à luz dos cânones representativos da época são algumas
das leituras propostas nesta conferência.

SUSANA ISABEL DE OLIVEIRA FERREIRA MATOS,
Dra.[IPT]
Convento franciscano de Santo António da Sertã
Tendo como ponto de partida uma proposta de estudo sobre franciscanos em Portugal
foi com grande entusiasmo que me propus à elaboração deste trabalho sobre o convento de
Santo António da Sertã.
O convento de Sto. António pertencente à província do mesmo nome, é o único da vila
da Sertã.
Com este trabalho pretendemos não só aprofundar o estudo deste convento franciscano
que pouco ou nada é mencionado nas monografias locais e bibliografias gerais como também
ressuscitar a memória de todos os Sertaginenses para um elemento que tanta importância teve
para esta pequena vila do interior português.
Data de 1634 a sua edificação espiritual numas pequenas casas pertencentes à Ermida
de São Sebastião, arredores da vila. Apenas ai moravam inicialmente quatro frades: Fr
Hieronimo de Jesus, o fundador frei Luís, o Pedreiro, seu companheiro, frei João de Vila
Franca, seu enfermeiro, e o padre frei Christovão de S. Joseph.
É nesse mesmo ano, por provisão do Cardeal Infante D. Fernando, Grão prior do Crato
autorizada a edificação, sendo a 8 de Julho de 1635 é lançada a primeira pedra.
Toda a construção do convento e subsistência dos frades é suportada por esmolas da população,
da Câmara da Vila, Misericórdia, e donativos trazidos pelos frades de outros locais da província.
O poder régio doava ao convento algumas arrobas de carne.
Atravessadas diversas vicissitudes, patenteiam-se já visíveis manifestações de
degradação nos fins do século XVIII.
Após 1834 foi entregue à Câmara Municipal da Sertã e pouco depois, como
compensação de salários em atraso, à conhecida figura de Carlos Relvas, a quem a fotografia no
seu início tanto deve, pai do conhecido republicano e instituidor da Casa- Museu dos Patudos.
Vendido pela filha deste, Maria Clementina, à Câmara Municipal da Sertã permanece na posse
desta, estando presentemente a ser sujeita a obras de adaptação para Biblioteca Municipal.
Susana Matos

TÂNIA CONCEIÇÃO IGLÉSIAS,
Doutora [Univ.Est.de Campinas], Un.de Maringá
Raízes da Evangelização do “Novo Mundo”: A Península Ibérica, a Santa Sé e os Franciscanos
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Este texto discorre sobre o tema: Franciscanos no “Novo Mundo” e tem o objetivo de
mostrar a configuração contextual político-religiosa Ibérica quinhentista onde se aporta os
determinantes da inserção da Ordem Franciscana no projeto colonizador da América. O Artigo é
parte de uma pesquisa documental que teve o objetivo de investigar a contribuição da Ordem
franciscana para a formatação do campo educacional colonial brasileiro (1500-1822). O estudo
se fundamenta em fontes documentais primárias e secundárias que abordam o tema e, ainda, em
fontes constituídas para esse fim. 2 O trabalho acerca-se resumidamente da história da Península
Ibérica para elucidar sua constituição no contexto europeu no séc. XVI. Em seguida, apresenta a
importância da colaboração da Santa Sé, por meio das concessões feitas aos monarcas, sobre a
autoridade no campo espiritual na recristianização da Espanha para a consolidação da
reconquista, e depois, na sua expansão para a América. Por último, mostra que a reforma
religiosa promovida pelos reis Católicos e executada pela Ordem franciscana naquele reino foi
fundamental para a consolidação do seu ideal missionário, bem como, pela recristianização, no
conjunto de estratégias da reconquista da Espanha que balizou, posteriormente, a evangelização
da América. Tendo em vista o ambiente espiritual que animava a sociedade presente no
contexto peninsular quinhentista, o texto remata que Ordem Franciscana contribuiu
historicamente, tanto com autoridades do campo espiritual como temporal para a missão
evangelizadora cristã católica, entre outras, na Península Ibérica e na América; especializou-se
na tarefa missionária, não só pela práxis, mas, sobretudo, pela preparação intelectual para as
Missões em instituições criadas para esse fim; seus membros tiveram respeitável participação na
obra de recristianização da Península Ibérica durante o processo de reconquista daquele espaço
europeu perdido para os árabes; os frades do ramo da Reforma Observante espanhola, da qual
derivou os que vieram para o Brasil, consolidaram sua hegemonia dentro da Ordem sobre o
ramo Conventual na fase final da reconquista da Espanha, para a qual colaboraram
decisivamente; os frades franciscanos Observantes foram os responsáveis pela direção da
reforma das Ordens religiosas e do clero em geral, estabelecida pelos Reis Católicos na
Espanha, na mesma centúria dos descobrimentos; A Ordem franciscana foi a primeira Ordem a
conduzir um projeto missionário colonizador, isso se deu sob o comando da Coroa espanhola
nas Ilhas Canárias; foram eles os escolhidos pela Santa Sé e pela Coroa Espanhola para a
direção das Missões americanas no período inicial de colonização desse território; foram os
frades franciscanos derivados da Reforma Observante espanhola que se estabeleceram na
missão oficializada da Ordem no Brasil e, por tudo isso, pode-se afirmar que a evangelização
colonial americana está diretamente aportada na configuração político-religiosa da Península
Ibérica.

TELMA BESSA SALES,
Doutora, UVA-Sobral
DARLI FÁTIMA AMPAIO,
Doutora, PUC-PR
2

Entende-se como constituição de fontes a eleição de documentos que, embora não tratem
diretamente do tema, apresentam informações importantes a respeito do assunto abordado.
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Franciscanos e Pastorais Sociais no Brasil: Um Diálogo Possível

Este artigo analisa de forma parcial a presença e ação dos padres e frades franciscanos
no cotidiano da cidade de Duque de Caxias/RJ. Esta presença ao lado da população carente se
constituiu efetivamente na participação em trabalhos comunitários e sociais organizados pela
Igreja católica de Duque de Caxias, na baixada fluminense, nos anos 1990. Esses religiosos com
trabalho e dedicação foram deixando suas marcas na maneira de ler a sociedade, no ‘novo jeito
de ser Igreja’, estabelecendo símbolos religiosos nos espaços, procurando imprimir novas
relações comunitárias, dentro e fora da Igreja.

This article examines in part the action and presence of priests and Franciscan friars in
the life of the city of Duque de Caxias / RJ. This presence at the side of the poor are effectively
represented in participation in social and community work organized by the Catholic Church in
Duque de Caxias, Rio de Janeiro in the marshland in the 1990s. These religious with their work
and dedication have been leaving their mark on the way to read the society, the 'new way of
being Church, establishing religious symbols in the spaces, trying to print new community
relations within and outside the Church.

TERESA TRAVASSOS CORTEZ CUNHA MATOS,
Mestre [FL-U.Coimbra], IPT
A Iconografia de Santos Franciscanos
A quando da descoberta da rota marítima para o Oriente, um dos sentimentos
dominantes dos portugueses foi, naturalmente, o do “serviço de Deus”, sendo dele exemplar
reflexo a proliferação da imaginária hagiográfica, destinada a avivar a devoção de fiéis que se
iam desligando progressivamente do hinduísmo e do budismo.
Os exemplares desta imaginária proliferaram de tal forma e com características tão
próprias, designadamente pelo seu exotismo e ingenuidade e, ainda, em alguns casos, pela
nobreza dos materiais usados na sua execução, que o seu estudo tem despertado, desde há
muito, o interesse de importantes historiadores da Arte que, sucessivamente, trouxeram curiosos
e inovadores contributos que não deixaremos de relembrar.
O presente estudo incidirá no período posterior a 1540, época correspondente ao grande
impacto e desenvolvimento que a evangelização viria a ter “com os quarenta franciscanos
dirigidos por Frei João de Vila do Conde” e incluirá, entre outros aspectos, a produção
escultórica de dois dos santos franciscanos de maior veneração, S. Francisco de Assis e Santo
António, e, mais concretamente, a iconografia característica de cada um deles.
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