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COMUNICAÇÕES 

 

 

AIRES GOMES FERNANDES,  
* Santa Cruz da Trapa (c. São Pedro do Sul), 1975, Doutor em Hist.Medieval [Un.Coimbra] 
 
Velhas paredes, novos inquilinos – ou breve história da passagem dos mosteiros regrantes para 
os dominicanos 

 

Numa altura em que decorria o Concílio de Trento também em Portugal se assistiam a 
algumas iniciativas, movimentos reformadores e alterações orgânicas nalgumas Ordens 
religiosas. Um desses exemplos ocorre com os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho que 
viriam a agregar-se na Congregação de Santa Cruz de Coimbra. Assim, sobretudo ao longo da 
segunda metade do séc. XVI, uma grande parte das canónicas regrantes integrar-se-ia nessa 
Congregação, no entanto nem todas as casas monásticas tituladas pelos cónegos de Santo 
Agostinho seguiram tal desígnio. Entre elas contam-se Mancelos, Freixo e Ancede que 
transitariam para a Ordem de S. Domingos. São estes três mosteiros o objecto deste nosso 
estudo, justamente neste processo de transição, pretendendo-se assim conhecer de forma mais 
detalhada a história dessas instituições neste período específico de mudança. Importa conhecer 
os motivos que originaram a passagem destes institutos monásticos para os dominicanos, 
tentando perceber-se, desde logo, se existe uma efectiva correlação entre a fundação do 
mosteiro de S. Gonçalo de Amarante e a localização geográfica destes mosteiros regrantes. 
Outros aspectos que pretendemos abordar prendem-se com a reacção dos religiosos perante a 
eminência de se verem obrigados a abandonar o seu mosteiro e a forma como se procedeu à 
entrega administrativa e corporal destas instituições aos novos “inquilinos”, dando-se também o 
necessário enfoque ao curioso cerimonial de empossamento. Em suma pretende-se conhecer as 
motivações, os vários protagonistas, e toda a evolução processual que culminaria com a entrega 
e tomada de posse pelos dominicanos. 

 

 

ALFONSO ESPONERA CERDÁN, OP,  
Fac.de Teología San Vicente Ferrer, Valência  

Francisco Oliveira. Un Dominico Portugués en la Valencia Barroca 

El portugués Francisco Oliveira - de Olyva, u Olivera - debió nacer hacia 1548. Cuando 
tenía 30 años ingresó en el Convento de Predicadores, de Valencia (España), quizá influenciado 
por San Luis Bertrán y otros dominicos, inclusive por el entonces Patriarca de Antioquía y 
arzobispo de Valencia San Juan de Ribera. Tomó el hábito en el Convento de Predicadores de 
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Valencia de manos del mencionado Luis Bertrán el 24 de febrero de 1578 y profesó en este 
mismo Predicadores el 25 de febrero de 1579, donde realizó su formación inicial para sacerdote. 
Eran momentos de esplendor espiritual en dicho Convento gracias a la influencia de San Luis 
Bertrán y sus discípulos. En 1582 se hallaba en Valencia, pero fue asignado a la Provincia de 
Portugal, concretamente al Convento de Lisboa, a donde llegó muy posiblemente a primeros de 
1588, para ser socio, compañero y amanuense del ya famoso Fray Luis de Granada. En estas 
tareas fue intermediario entre él y el mencionado Juan de Ribera, remitiéndole cartas y diversos 
materiales sobre los últimos tramos del asunto de Sor María de la Visitación, la monja de 
Lisboa. Fray Luis murió el 31 de diciembre de 1588, pero Oliveira permaneció en Lisboa entre 
otros motivos para procurar el cuerpo de fray Luis para la capilla valenciana del Colegio-
Seminario que estaba construyendo Juan de Ribera, regresando a Valencia en 1619. Por otra 
parte, escribió en prosa y verso en latín y castellano algunos epigramas como dedicatorias de 
libros, etc., siendo además una de las fuentes -escrita y oral- en que se basó el historiador 
dominico Francisco Diago para su Historia de la vida ejemplar, libros y muerte del insigne y 
célebre P. Maestro Fr. Luis de Granada (Barcelona 1605).  

Oliveira declaró extensamente el 26 de junio de 1625 en el Proceso de Beatificación de 
San Juan de Ribera y falleció probablemente en el Predicadores valenciano el 24 de febrero de 
1636.  

 

 

AMARO CARVALHO DA SILVA, 
doutorando em hist.[FL/Un.Lisboa]; CEHR/Un.Cat.Port. 
 
A Tradição dominicana no espaço do neo-tomismo 

 

Pretende-se apresentar o contributo de publicações, personalidades e institutos 
dominicanos destacados no estudo, reflexão e afirmação de uma das matrizes teóricas desta 
ordem religiosa católica. O período histórico em análise situa-se entre a Encíclica Aeterni Patris 
(1879) de Leão XIII e a Encíclica Fides et Ratio (1998) de João Paulo II, duas encíclicas sobre a 
“Filosofia Cristã”. No decurso da apresentação destes contributos serão feitas referências a 
algumas questões: conceito de “Filosofia Cristã”, relação Filosofia-Teologia e Fé-Razão, linhas 
de pensamento tomista e relação do tomismo com diversas correntes de pensamento.  

 

ANA CRISTINA DA COSTA GOMES,  
Doutora em Hist.Moderna [FL/Un.Lisboa], Cent.Cient.e Cult.de Macau 
 
A pseudo-estigmatizada da Anunciada  
 

 

ANA MARIA RAMALHO PROSÉRPIO,   
Mestre em Hist.dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa [FL/Un.Kisboa]. Bols. da 
Fund.Oriente; Directora de Serviços, da área cultural da Sociedade Histórica da Independência 
de Portugal (SHIP)  
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O Convento de São Domingos de Lisboa na evolução da sua envolvência da malha urbana do 
vale do actual Rossio (sécs.XIII a XVI) 

 

“Sabido que a paróquia de Santa Justa, a mais avançada para 
o Norte das freguesias lisboetas, era ainda no começo do séc.XV 
pletória de ruralismos, e os seus casarios mal se agrupavam além do 
adro do templo já existente no final do século XII.” 

“Uma viagem à roda da Praça da Figueira”, de Matos 
Sequeira, in Revista Municipal, n.º 86, ano XXI, 1960, p. 5. 

Um vale verdejante com hortas, almoinhas, olivais, ferragiais, caminhos e veredas, entre 
as colinas do Castelo e da Graça e as ribeiras que descaiam para Valverde, vindas dos altos da 
Pedreira e da Cotovia. Uma paisagem campestre, de grande quietude, que irá contrastar com as 
profundas intervenções urbanísticas de que vai ser alvo, muitas delas de cunho régio, que a 
partir do século XIII e, em crescendo, pelos séculos XIV, XV e XVI, contribuíram para o 
deslocamento do centro urbano da cidade de Lisboa, até então na encosta do Castelo, a oriente, 
para a zona do Rossio.  

A primeira grande intervenção no vale foi iniciada pelo rei D. Sancho II que o elegeu 
para erguer o Convento de São Domingos, em meados do século XIII. A sua construção, 
iniciada em 1241, demorou cerca de 10 anos, tendo sido continuada pelo seu irmão, o futuro rei, 
D. Afonso III. A igreja do convento foi erguida junto de uma ermida, em honra de Nossa 
Senhora, que dava pelo nome de capela de Nossa Senhora da Escada “por ser casa de sobrado e 
se subir a ela por muitos degraus de pedra”. É também obra deste rei a doação aos dominicanos 
dos terrenos que vão até à actual Rua da Betesga, Praça da Figueira e Mouraria, e que, na altura, 
passaram a ser conhecidos pela Horta dos Frades.  

Todas estas áreas vão ser reforçadas no século XIV, em 1375, com a construção da nova 
cerca da cidade, mais conhecida por cerca fernandina, nome do rei que a mandou erguer. Foi 
uma obra necessária, pois há muito que a cerca moura deixara de cumprir as suas funções. E foi 
também, para a época, uma construção de grande envergadura, que contou com a colaboração 
de muitos moradores de Lisboa sob a orientação dos mestres e dos militares do rei. Vivia-se a 
ameaça de uma iminente guerra com Castela e o isolamento geográfico a que estavam votados 
alguns dos conventos e igrejas da cidade (como era o caso do de São Domingos) e certas casas e 
palácios, dispersos pelos campos, impunham uma pronta resposta. Não é, pois, de admirar a 
rapidez com que foi construída, em cerca de três anos, à custa de um esforço conjunto, em que 
os moradores da cidade tiveram um papel primordial, tendo-se erguido 5 400 metros de 
muralha, com 77 torres e 38 portas.  

O século XV vai ocasionar outras importantes construções no vale: a edificação do Paço 
dos Estaus (onde hoje está o Teatro Nacional D. Maria II), mandado erguer, na regência do 
Infante D. Pedro, em 1449, e que tinha como fim albergar os visitantes ilustres (Estaus é termo 
antigo para lugar de hospedagem: hostal, hostau), mais tarde Casa de Despacho da Santa 
Inquisição, e a majestosa construção do Hospital Real de Todos os Santos, com a sua longa 
frontaria, de onde sobressaía a imponente fachada manuelina da Igreja, ao centro, com a ampla 
escadaria que avançava de forma ousada sobre o Rossio. Projectado e iniciado no reinado de D. 
João II, foi construído, na sua maioria, já na égide de D. Manuel, nos terrenos cedidos da Horta 
dos Irmãos de São Domingos. É este monarca quem vai dar uma nova dinâmica ao Convento de 
São Domingos, acrescentando aos já existentes cursos de Teologia, Artes e Filosofia, um 
colégio (em 1517), e construindo novos dormitórios para os frades, também em estilo 
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manuelino, localizados na parte norte da longa galeria de arcos em ogiva, ligando, assim, o 
Hospital Real de Todos os Santos ao Convento de São Domingos.  

Data também dos inícios do século XVI a construção das chaminés das cozinhas do 
Paço dos Almadas, família ilustre da nobreza portuguesa que, tendo começado a habitar esta 
zona em meados do século XV, fará obras de monta a partir de 1509, tendo mandado colocar 
dois portais manuelinos na entrada do palácio e erguer duas grandes chaminés nas suas 
cozinhas, muito semelhantes às do Palácio Real de Sintra e que, dada a sua monumentalidade, 
são também um contributo para a grandiosidade do património edificado do vale. Actualmente é 
conhecido por Palácio da Independência, devendo o nome ao facto de ter sido num pavilhão dos 
seus jardins, junto à cerca fernandina, que se reuniram os conjurados de 1640, para preparar o 
célebre ataque no Paço da Ribeira, no dia 1 de Dezembro, que conduzirá à Restauração da 
Independência de Portugal.  

 

 

ANA RITA TRINDADE,  
Mestre em Arqueol. [FCSH, UNL]; Inst. de Arqueol. e Paleociências da UNL, 

Convento de Santana de Leiria: vivências entre a fundação e a as Invasões Francesas (1494-
1811) 

 

O convento de Santana de Leiria foi a sexta casa de Dominicanas a ser fundada em 
Portugal, em 1494, por D. Catarina, Condessa de Loulé, viúva de D. João Coutinho morto na 
Batalha de Arzila em 1471. A sua integração na dinâmica socioeconómica local e regional 
desenvolveu-se em vários âmbitos como: receção das filhas de famílias das elites burguesas e de 
alguns membros da nobreza como professas; recolhimento de mulheres seculares; exploração 
enfitêutica do seu património rural; capitalização capitais a juros, funcionando como instituição 
de crédito; assistência à população em período de epidemia; missas e instituição de capelas, para 
as quais os fiéis doaram quantidades mais ou menos generosas de bens. A casa terá vivido o seu 
auge entre o século XVII e início do século XVIII, entrando, posteriormente, numa decadência 
acentuada pelas Invasões Francesas e culminada pela extinção da comunidade em 1880, no 
decorrer do processo iniciado em 1834.  

Esta comunicação pretende apresentar uma breve síntese histórica desta comunidade, 
centrada na dimensão social e material da sua vivência, no período entre a fundação e as 
Invasões Francesas. Partindo da informação constante na literatura cronística e agiológica, este 
trabalho desenvolveu-se através da investigação da documentação institucional.  

 

 

FR.ANTONIO-JOSÉ DE ALMEIDA, OP, 
Doutor [Un.Porto], Pos-doutorando [Un.Porto] 
As pinturas de Vicente Carducho na atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Lisboa 
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O Venerável Fr. João de Vasconcelos OP (*1590 – †1652.) encomendou em Madrid, ao 
pintor régio Vicente Carducho (*1576/78 – †1638), sete telas para a igreja conventual de S. 
Domingos de Benfica, reedificada entre 1624 e 1632. Destas, chegaram até nós somente quatro 
telas, representando A adoração do Menino Jesus pelos Pastores, A descida de Cristo ao Limbo 
dos Pais, O milagre da tela de S. Domingos em Soriano, e Os Santos Intercessores com S. 
Domingos e S. Jacinto. É destas pinturas que tratará a comunicação. 

 

ANTÓNIO MATOS FERREIRA, 

*Lisboa, 1952, Doutor em Hist.[FL/Un-Lisboa]; FL/Un.Lisboa, Fac.Teol./Un.Cat.Port.; 
CEHR/Un.Cat. 

Os Dominicanos em Portugal quando oficialmente não existiam congregações  

 

 

AUGUSTO JOSÉ MOUTINHO BORGES,  
Doutor Hist.das Ciências da Saúde [UNL], CLEPUL, C.Est.Interdisc.do SécXIX/Un.Coimbra, 
Inst.Hist.Cont./UNL, APH, SGL  
e 
VERA SOFIA SEPÚLVEDA DE CASTELBRANCO,  
Lic.Hist.[UL], Pos-Grad.Estudos de Hist.Local e Regional [Int.Alexandre Herculano], GACC 
 
Rota dominicana em Portugal: Património, Arquitectura e Arte 

Cada vez mais a incessante procura pelos valores da identidade e afirmação do 
Património, da Arquitetura e da Arte, constituem-se como um recurso da atividade turística, 
motivo pelo qual propomos a construção intercultural de uma Rota Dominicana em Portugal, 
assente na trilogia interdisciplinar em análise.  

A família dominicana (subentendida como os exemplos edificados ao longo do território 
nacional) pode desenvolver um conjunto de revalorização patrimonial, tendo por base a mancha 
territorial portuguesa, a dimensão regional e a especificidade de cada espaço, perpetuado pelo 
tempo e espaço, e de forma individualizado.  

O património dominicano edificado, com toda a sua complexidade arquitetónica e 
artística, constituem motivo de valorização cultural que, integrados numa rede temática com 
base no património religioso (masculino e feminino), permite deambular por locais 
emblemáticos do país, como em Lisboa (Rossio, Belém e Benfica), Batalha (Mosteiro da 
Batalha), Montemor-o-Novo, Vila Real e muitos outros espaços nacionais.  

 

 

CATARINA MADUREIRA VILLAMARIZ, 
Doutora em Hist.Arte [UNL]; Dep.Cons.e Restauro FCT/UNL; IHA da FCSH/ UNL; Unid.de 
Invest. VICARTE-Vidro e Cerâmica para as Artes.  
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Mediocres domos et humiles habeant fratres nostri: especificidades da Arquitectura 
Dominicana em Portugal nos séculos XIII e XIV.  

 

As igrejas dominicanas medievais portuguesas que sobreviveram até aos nossos dias são 
extraordinariamente escassas, limitando-se praticamente aos casos de São Domingos de Elvas e 
de São Domingos de Guimarães. A sua sobrevivência e a análise da sua planta e tipologia 
definidora permite-nos, porém, estabelecer alguns pontos fundamentais. O cruzamento da 
observação destas igrejas com a informação documental existente sobre algumas das mais 
importantes igrejas que os frades pregadores edificaram em Portugal, como São Domingos de 
Lisboa e São Domingos de Santarém, permitem-nos ter a percepção da importância que as 
construções da Ordem atingiram no território nacional. Paralelamente, os conhecimentos que 
possuímos sobre São Domingos de Santarém levam-nos a aceitar a precedência desta igreja 
sobre qualquer outra construção mendicante portuguesa, cabendo-lhe, portanto, o papel de 
estrutura responsável pela definição de um modelo chave copiado e repetido por diversas outras 
construções mendicantes nacionais.  

A problemática associada a esta tipologia revela-se assaz interessante pela originalidade 
da mesma e afastamento face a alguns dos mais importantes modelos da Ordem na Europa, 
inclusive da igreja Jacobina de Toulouse. As particularidades próprias da construção 
escalabitana permitem equacionar questões tão pertinentes como as possíveis fontes de 
influência, quer a nível da eventualidade de cópia de modelos dominicanos provenientes de 
territórios específicos da Europa Ocidental, quer no que respeita à possibilidade de herança de 
tipologias construtivas de outras ordens.  

As conclusões alcançadas apontam, no entanto, para uma independência dos modelos 
nacionais face às construções de outros territórios ou à cópia integral de tipologias definidas por 
outras ordens como a Cisterciense. Cria-se, assim, um modelo específico de arquitectura 
dominicana em particular e mendicante em geral. Apesar das subsistências serem escassas, o 
resultado final é um património original e que se destaca da arquitectura dominicana do resto da 
Europa, atingindo, por esse motivo, e pela sua qualidade, um papel de grande relevância dentro 
do panorama da arquitectura das Ordens Mendicantes dos séculos XIII e XIV.  

 

 
CÁTIA TELES E MARQUES,  
Doutora em Hist.Arte Moderna [FCSH/NOVA, 2013], Bols.de Investig.em Hist. da Arte no 
Projecto «Conventos LX. Da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens religiosas e as 
dinâmicas de transformação urbana na Lisboa do séc.XIX» (FCT PTDC/CPC-HAT/4703/2012), 
IHA/FCSH/NOVA 
 
Implantação, arquitectura e fortuna patrimonial dos conventos dominicanos em Lisboa 
 

 
Em 1755, existiam três conventos masculinos e quatro femininos da Ordem dos 

Pregadores em Lisboa. Fundados entre 1241 e 1699, com o patrocínio régio ou da fidalguia, a 
história e fortuna patrimonial destes edifícios e das suas cercas até à actualidade constitui um 
universo de estudo de grande interesse. 

Alvos de obras de remodelação ou ampliação ao longo dos séculos – promovidas em 
virtude do aumento das comunidades, da destruição provocada por catástrofes naturais ou da sua 
adaptação a outros usos após a extinção das ordens religiosas – a maioria dos conventos que 
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chegaram aos nossos dias apresentam-se como estruturas de leitura complexa, ao nível da sua 
orgânica funcional e delimitação das cercas, e com graus de conservação muito diversos. 

A presente comunicação decorre da investigação realizada no âmbito do Projecto de 
I&D «Conventos LX» em curso e tem por objectivo apresentar o caso de estudo dos conventos 
dominicanos em Lisboa, problematizando algumas questões fundamentais. 

Será dada atenção à história das respectivas fundações e patrocínios e à implantação dos 
cenóbios e sua relação com a urbe. Por outro lado, procurar-se-á avaliar a existência de uma 
tipologia dos conventos dominicanos lisboetas e caracterizar as suas cercas, a partir das fontes e 
dos estudos disponíveis, bem como de novos levantamentos planimétricos do edificado e da 
demarcação das cercas realizada sobre a cartografia antiga e actual, que permitirá compreender 
a sua evolução antes e após a extinção das ordens religiosas. 

Finalmente, destacar-se-á o processo de Desamortização oitocentista e a fortuna 
patrimonial destes edifícios até à actualidade, revelando alguns dados e propondo linhas de 
trabalho a partir da documentação à guarda Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, 
conservado no Arquivo Nacional Torre do Tombo. 
 
 
 
 
 
CONCEPCIÓN GARCÍA GARCÍA,  
Doutoranda [Un.Santiago de Compostela]; Jefa de sección del Arquivo da Xunta de Galicia  

Noticias del Convento de Santo Domingo de Santiago durante la Edad Media através de un 
pleito del siglo XVIII  

Como advertía ya en 1953 el gran estudioso de los dominicos en Galicia, el padre 
Aureliano Pardo Villar, hay numerosas lagunas en las fuentes documentales y bibliográficas 
para el estudio de los dominicos en Galicia. Además, los escasos documentos de archivo 
aparecen dispersos en numerosos depósitos.  

La fragilidad del soporte, la dejadez de las propias instituciones, las catástrofes 
naturales, guerras, expolios y procesos políticos y económicos como la desamortización han 
jugado en contra de la conservación del acervo documental dominico. Debemos recurrir 
entonces a vías alternativas y menos convencionales para renovar y ampliar el repertorio 
manejado hasta ahora.  

Propondré la documentación judicial como vehículo de información muy valiosa, 
aunque exigente para el estudioso que deberá hacer un esfuerzo crítico mayor por ser una fuente 
indirecta. A cambio obtendremos datos imposibles de recuperar por otras vías. El pleito, como 
acción litigiosa encaminada a la defensa del patrimonio de la comunidad conventual, puede 
incorporar pruebas documentales de sus derechos y así hallaremos noticias de instrumentos que 
se han perdido.  

Un pleito del año 1765, que se conserva en el Arquivo do Reino de Galicia, nos ofrece 
precisamente el contenido de un documento desaparecido y esencial para la historia de este 
centro por contener la fecha inicial de la tenemos noticia cierta. Se trata del pleito con la 
signatura 1617/26, titulado “El convento de Santo Domingo de Santiago con Francisco Nicolás 
de la Torre, procurador de aquella ciudad, y otros vecinos de la misma, sobre denuncia de obra 
nueva de unas casas en el barrio de Bonaval de la propia”.  

En efecto, no se conserva ningún documento fundacional del convento de Santo 
Domingo de Bonaval. Y debemos descartar la afirmación del padre Pardo Villar de que existía 
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ya en 1228, tras comprobar que el documento en que se apoya es en realidad de 1258. 
Descartada esta, parece que la data aspirante a ser la más temprana en que se documenta su 
existencia es 1230. En este año se suscribe una escritura de venta de la mitad del agro de la 
Almácega a Santo Domingo de Santiago y es este documento, entre otros, el que aparece inserto 
en el pleito.  

Como suele suceder en estos procesos, para que la prueba sea aceptada por todas las 
partes (tribunal, demandantes y demandados), se despliegan una serie de protocolos y 
formalidades que dan mayor veracidad al documento. Se nombra a un notario, que acompañado 
de un transcriptor y traductor acudirá al archivo del convento donde el documento será descrito 
en todos sus aspectos, desde su ubicación hasta su aspecto externo, para ser luego transcrito y 
más tarde traducido.  

En este caso, todos los extremos coinciden con las noticias que de esta escritura da el 
cartulario elaborado años antes, en 1702, y las que aporta el padre Pardo Villar, que cita este 
documento como el número 3 del lego 20 del Archivo conventual de los Padres Dominicos de 
Padrón. Actualmente se desconoce su paradero.  

La importancia de este pleito radica en que documenta la existencia temprana del 
convento y también ilustra la forma en que obtuvo su estratégica implantación urbana, tan 
estratégica como para ser disputada aún muchos siglos después por el gobierno de la ciudad y 
algunos de sus más influyentes vecinos.  

 

 

DIANA LUCIA GÓMEZ-CHACÓN, 
Bols.Doutoramento [FPU], Depart. Hist.del Arte I (Medieval) – Un.Complutense de Madrid  

Patronazgo femenino de la Orden de Predicadores en Castilla y Portugal a fines de la Edad 
Media: las reinas Catalina y Felipa de Lancaster  

 

El patronazgo de la Orden de Predicadores por parte de las reinas castellanas 
experimentó un importante desarrollo entre 1250 y 1316, siendo retomado, en un contexto 
espiritual totalmente diferente, en el último tercio del siglo XIV y principios de la siguiente 
centuria, periodo cronológico en el que se centra el presente trabajo.  

Gracias a las crónicas y a la documentación conservada al respecto, sabemos que 
durante los primeros años del reinado de Enrique III de Castilla (1390-1406), las obras pías 
corrieron a cargo de su esposa Catalina de Lancaster (1390-1418), “la muy virtuosa reina 
potente”, quien mostró siempre una especial devoción por la Orden de santo Domingo, con 
cuyo hábito ordenó ser amortajada. Entre sus principales fundaciones destacan los conventos de 
San Pedro Mártir de Mayorga (Valladolid) y Santa María la Real de Nieva (Segovia), llevadas a 
cabo en 1394 y 1399, respectivamente. Ambos cenobios habrían desempeñado un importante 
papel en el proceso de reinstauración de la observancia regular en la Provincia de España, 
iniciativa que contaba con el pleno apoyo de la reina, entre cuyos confesores encontramos a 
algunos de los principales promotores del movimiento observante, como por ejemplo el beato 
Álvaro de Córdoba.  
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Por estos mismos años, en Portugal, Juan I y su piadosa esposa Felipa de Lancaster, hija 
de Juan de Gante y hermanastra de la reina castellana, actuaron como grandes defensores y 
promotores de la Orden de Predicadores, fundando y edificando una serie de conventos, entre 
los que destaca, sin lugar a dudas, el monumental monasterio de Batalha, panteón real y 
auténtico emblema de la dinastía Avis.  

A pesar de las tensiones existentes entre ambas coronas, Catalina y Felipa, quienes 
sabemos mantuvieron una estrecha relación, habrían sido las principales responsables de los 
periodos de tregua firmados entre ambos reinos, hecho que habría permitido, según el marqués 
de Lozoya, un posible trasiego de artífices entre el convento de Santa María la Real de Nieva y 
el de Batalha.  

En definitiva, propongo un estudio comparativo entre el patronazgo religioso y 
espiritual de ambas monarcas, quienes vieron surgir, durante sus reinados, las primeras 
iniciativas reformadoras de la Orden de Predicadores; así como un minucioso análisi de los 
motivos que llevaron a cada una de ellas a tomar bajo su protección a la orden dominicana en un 
momento en el que la crisis espiritual o Claustra, surgida a mediados del siglo XIV, amenazaba 
con tornar en tinieblas el esplendor de tiempos pasados. 

 

 

DIANA OLIVARES MARTINEZ, 
Lic.Hist.del Arte [Un.Complutense de Madrid], Máster en Hist.del Arte: Conocimiento y Tutela 
del Patrimonio [Un.Granada], Máster en Est.Medievales Hispánicos [Un.Autónoma de Madrid]. 
Doutoranda [Un.Complutense de Madrid].  

Fray Tomás de Torquemada y Fray Alonso de Burgos: dos dominicos enfrentados en la 
corte de los Reyes Católicos a la luz de su actividad como promotores artísticos.  

 

Fray Alonso de Burgos (†1499), obispo de Palencia y fundador del Colegio de San 
Gregorio de Valladolid, y fray Tomás de Torquemada (1420-1498), primer Inquisidor General 
de Castilla y Aragón, ambos frailes dominicos con gran peso en la corte de los Reyes Católicos, 
desarrollaron una gran rivalidad en el contexto del nacimiento de la Inquisición. Uno de los 
detonantes de dicha animadversión fue la cesión de la capilla del Crucifijo del monasterio de 
San Pablo de Valladolid, propiedad de los Torquemada, al prelado palentino, con el fin de erigir 
allí su capilla funeraria y el colegio de San Gregorio. A partir de entonces, Torquemada retiró al 
convento de San Pablo de Valladolid todos los privilegios que le podrían haber correspondido 
tras su muerte, teniendo que solicitar para ello una bula al Sumo Pontífice Alejandro VI.  

El objetivo de esta comunicación es analizar en profundidad las relaciones entre estos 
dos importantes dominicos, valorando la posibilidad de que el aumento de poder de 
Torquemada como Inquisidor influyera en la pérdida de presencia de Alonso de Burgos en la 
corte, quién además contaba con un punto de vista opuesto en asuntos tan cruciales como la 
instauración del Santo Oficio de la Inquisición o a la expulsión de los judíos de Castilla y 
Aragón. Estas divergencias ideológicas, así como la preponderancia de unas u otras en las 
acciones de los monarcas, son de gran interés dado que ambos frailes fueron confesores de la 
reina Isabel. Por otro lado, son destacables las consecuencias de esta rivalidad en el campo de 
las artes, puesto que los esfuerzos de Tomás de Torquemada como promotor artístico se 
dirigieron hacia los conventos de Santa Cruz de Segovia y Santo Tomás de Ávila, en vez de a 
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San Pablo Valladolid, como hubiera sido natural dado que allí se formó y ostentó el cargo de 
Prior.  

 

 

DOMINGO LUIS GONZÁLEZ LOPO, 
*Vigo; Doutor; Un.Santiago Compostela e Inst.Teológico Compostelano 

Las cofradías de Ntra. Sra. del Rosario y del Niño Jesús como instrumento de reforma y 
reconquista espiritual: el ejemplo de Galicia y el Norte de Portugal (1500-1850).  

 

De origen medieval, alcanzan las cofradías su momento de esplendor en Época 
Moderna al ser fomentada su fundación como resultado del encuentro de intereses entre un clero 
que busca transmitir una doctrina renovada a los fieles y el deseo de éstos de encontrar un 
respaldo material en este mundo y otro espiritual para enfrentar con éxito los desafíos que le 
aguardan al cruzar el umbral de la muerte.  

La orden de Santo Domingo va a jugar un papel fundamental en su crecimiento. La 
fuerte presencia de conventos dominicos, masculinos y femeninos, en Galicia y el norte de 
Portugal, donde tendrán conventos en todas las ciudades y villas importantes (A Coruña, Lugo 
Ourense, Pontevedra, Tui, Vila Real…), servirán como foco de irradiación de sus devociones, 
que serán promovidas por medio de los periplos misioneros de los padres predicadores por 
todos los rincones del territorio gallego, O Minho, Tras os Montes y as Beiras, contribuyendo a 
su éxito la hábil estrategia empleada al convertir a imágenes de la Madre de Dios sin título 
específico en representaciones de Nuestra señora del Rosario al colgarle uno de su mano o de su 
cuello. La promoción paralela que harán de sus cofradías, que contarán con el respaldo de 
muchos prelados y párrocos, será fundamental para introducir prácticas devotas habituales entre 
los fieles (rezo cotidiano del rosario), marcar un ritmo devoto en la organización del tiempo en 
las comunidades (celebración dominical de procesiones del Rosario, conmemoración de las 
principales fiestas de la Virgen y del Rosario), establecer mecanismos de oración por los 
difuntos (celebración de misas y aniversarios por cofrades difuntos y Ánimas del Purgatorio) y 
garantizar la limpieza y aseo de los templos, devolviéndoles la dignidad y carácter sagrado que 
habían perdido durante la crisis religiosa bajomedieval, según muestran las visitas pastorales 
anteriores y posteriores al concilio de Trento. Se convertirá así la labor de la Orden de 
Predicadores por medio de estas cofradías en una importante colaboradora de la reforma 
religiosa tridentina y en un escudo contra la heterodoxia, y más adelante, contra el liberalismo 
anticlerical. 

Su rápido crecimiento en Galicia y Portugal es buen testigo de esta realidad, y sus 
constituciones un fiel catálogo de cuanto deseaban unos y otros, a veces en una pugna sorda, 
pero muy viva, por alcanzar las metas deseadas, que sin duda se consiguieron, hasta el punto de 
modelar con firmeza creencias y comportamientos que han sobrevivido más allá de la 
decadencia y desaparición de estas hermandades, como demuestran muchas actitudes, aún vivas, 
en las manifestaciones sociales y religiosas de las comunidades campesinas y de las pequeñas 
villas situadas en ambas márgenes del Miño y de la Raya Seca. 

 

 



Congresso Internacional Os Dominicanos no Mundo Luso Hispânico 
_____________________________________________________________________________________  
 
 
EDITE MARTINS ALBERTO, 
Doutora [ICSH/Un.Minho]; CHAM - FCSH/UNL-Uaç; CITCEM – Un.Minho  
 
Manuel de Sousa Coutinho cativo em Argel: subsídios para a sua biografia  
 

Manuel de Sousa Coutinho, ou frei Luís de Sousa como ficaria conhecido, depois de 
ingressar na vida religiosa, esteve cativo em Argel por volta do ano de 1577. Numa viagem a 
caminho da ilha de Malta a sua embarcação foi surpreendida por corsários argelinos e, 
capturado, foi levado como prisioneiro para a cidade de Argel.  

A apreensão de pessoas para posterior resgate foi uma constante na história do 
Mediterrâneo, legitimada tanto pelos reinos cristãos como pelos muçulmanos. Fonte de 
negociações diplomáticas mas também de rendimento fácil, o cativeiro de pessoas e bens 
contribuiu para a proliferação de piratas e corsários que amiudamente atacavam embarcações e 
populações das zonas costeiras marítimas.  

O porto de Argel tornou-se, desde o século XV, num destacado centro corsário. O poder 
naval, paralelamente à excelente posição geográfica desta cidade, permitiram que mantivesse 
uma posição cimeira constantemente enriquecida com a chegada de cristãos renegados - 
ingleses, holandeses e franceses -, que com os seus conhecimentos náuticos, tanto na construção 
como na navegação, permitiram o alargamento da atividade corsária, tornando-a num “negócio” 
extremamente lucrativo e num modo de conduzir moeda forte a Argel.  

Apesar de definido, por contrato régio de D. Sebastião, datado de 16 de maio de 1561, o 
exclusivo da realização dos resgates de cativos, pelos religiosos da Ordem da Santíssima 
Trindade, a realidade mostra que a abertura à realização de resgates particulares muitas vezes 
fugiu à inerência destes religiosos, sobrepondo-se interesses vários, aceites e autorizados pela 
Coroa.  

Nesta comunicação pretendemos caracterizar o quotidiano vivido pelos cativos cristãos 
na cidade de Argel e explicitar a estratégia utilizada para o resgate de António de Sousa 
Coutinho, contribuindo para a biografia do autor da História de S. Domingos.  

 

 

EDUARDO DUARTE 
*1966, Doutor em Ciências da Arte [F.Belas-Artes/UL]; F.Belas-Artes/UL 

Iconografia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires  

 

Partindo de dois estudos sobre iconografia de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, datados 
da década de 90 do século passado1, far-se-á uma nova inventariação da iconografia deste 
célebre Dominicano e Arcebispo de Braga, no desenho, gravura, pintura e escultura.  

Na verdade, desde esses últimos estudos foram realizados algumas novas representações 
de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, sobretudo ao nível da pintura e da escultura que 
coincidiram com a sua beatificação em 4 de Novembro de 2001. Neste último aspecto, convirá 
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destacar as representações pictóricas recentes do Beato D. Frei Bartolomeu dos Mártires, na 
cerimónia de beatificação, em Roma, e na Igreja dos Mártires, em Lisboa, e a escultura na Igreja 
do Convento de Santa Cruz, em Viana do Castelo, onde está sepultado.  

Além destas peças, assume particular relevo o Monumento ao Beato Bartolomeu dos 
Mártires, erigido no Largo de S. Domingos, em Viana do Castelo, da autoria do escultor Manuel 
Rocha (1942), em 2008. O monumento, que consta de uma base cilíndrica em pedra e de sete 
relevos alusivos a vários episódios da sua vida, termina numa escultura de vulto redondo, na 
qual o D. Frei Bartolomeu dos Mártires está sobre uma mula, alusão evidente às suas inúmeras 
visitas pastorais dentro da sua enorme Arquidiocese de Braga e à viagem para participar no 
Concílio de Trento.  

Abordar-se-ão, igualmente, outras imagens escultóricas como aquela que se encontram 
na Igreja de S. João Marcos, em Braga e uma peça de pequena dimensão (de 30 cm. de altura), à 
venda para os fiéis. Todas estas peças farão parte deste inventário, que se propõe sistematizar os 
aspectos mais significativos do ponto de vista formal, plástico e iconográfico respeitante às 
várias representações de D. Frei Bartolomeu dos Mártires.  

 

 

EDUARDO RUIZ SÁNCHEZ,  
*1987, Mestre em Hist.Moderna [Un.Cantabria e Un.AUT.Madrd]; Doutorando em 
Hist.Moderna [EDUC] 

Patronazgo y misiones: motivaciones espirituales e intereses mundanos en la expansión de la 
Orden de Predicadores en el norte de España. 

 

La presente comunicación tiene como objetivo el análisis del proceso de implantación 
de los dominicos en una región concreta del norte de España durante la Edad Moderna, el cual 
se corresponde con el territorio de la actual comunidad autónoma de Cantabria. Se trata de 
proporcionar una visión amplia de dicho proceso, incorporando a los datos aportados por la 
historia institucional, los presupuestos de la historia social y de la historia de la religión. Por lo 
tanto, no solo se tienen en cuenta las motivaciones propias de la orden a la hora de emprender su 
expansión por el norte peninsular, sino que se hace hincapié en los intereses de la nobleza local 
al convertirse en patrocinadora de las nuevas fundaciones. 

El principal interés que plantea la limitación de este análisis al ámbito territorial 
señalado, es la particularidad del proceso de expansión de los dominicos en Cantabria respecto a 
lo que fue el patrón dominante dentro de la orden en el resto de la Península Ibérica, y también 
entre los territorios de la cornisa cantábrica. Sin duda, el rasgo más característico de las 
fundaciones conventuales dominicanas en la región es su marco cronológico, correspondiendo 
la mayor parte al siglo XVII (tres conventos masculinos y uno femenino), sin que tuvieran lugar 
las más tempranas antes de 1590 (dos casas masculinas). Es decir, se trata de un proceso de 
expansión que se desarrolla en una época en la que, como ha venido señalando la historiografía 
especializada, las órdenes mendicantes habían detenido el ímpetu fundacional que sobre todo en 
la Edad Media, pero también en los siglos XV y XVI, llevó a estas familias religiosas (en 
especial a franciscanos y dominicos) a ocupar buena parte del territorio peninsular. 
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Situación que en el caso de las fundaciones dominicanas se repitió desde Galicia, con 
solo dos fundaciones en el siglo XVII de un total de diecisiete conventos; pasando por Asturias, 
solamente con una fundación en el siglo XVI y otra en el XVII; hasta el País Vasco, donde el 
último convento dominico (de los once totales que allí se establecieron) data de 1594. En 
comparación con estas regiones del norte peninsular, Cantabria representa el espacio geográfico 
más tardío en el que los dominicos se asentaron durante la Edad Moderna. 

Por lo tanto, el objetivo primordial de esta comunicación, no es otro que tratar de 
explicar los factores que moldearon, tanto el marco cronológico como las características del 
proceso de expansión de los dominicos en esta zona del norte de España. Considerando para 
ello por un lado, los intereses de las distintas familias de la nobleza que patrocinaron el 
establecimiento de la orden en el territorio, y por otro, las motivaciones y fines propios que los 
Predicadores trajeron hasta esta zona periférica de la Corona de Castilla. Área en la que, como 
en todas aquellas donde desarrollaron su actividad, los dominicos impulsaron un programa 
evangelizador indisolublemente ligado a las iniciativas misioneras de la Iglesia postridentina. 
Iniciativas que como en este caso, desde mediados del siglo XVII cabe relacionar con los 
movimientos de observancia regular y “vida estrecha” que a lo largo del Seiscientos surgieron 
entre los dominicos en paralelo al desarrollo de las reformas descalzas en las otras familias 
religiosas; nuevas corrientes espirituales que surgieron como parte de la evolución de las formas 
de religiosidad propias de la Europa barroca. 

 

 

EMILIO CALLADO ESTELA, 
Un.CEU – Cardenal Herrera. Valencia-España, 

El Dominico Português Fray Damián Fonseca (1573 – †1633)  

Sucede a menudo en la Historia que la obra de un individuo acaba siendo más conocida 
que la vida del mismo. Es el caso del personaje objeto de esta comunicación, el dominico 
portugués fray Damián Fonseca ( Lisboa, 1573 – Roma, 1633 ), autor de la Justa expulsión de 
los moriscos de España, aparecida en la segunda década del siglo XVII. Hijo del convento de 
Predicadores de Valencia y profesor de la Universidad de esta ciudad, desarrolló una interesante 
carrera en el seno de la orden dominicana, en la que además de obtener los grados de presentado 
y maestro en Sagrada Teología participó en varios capítulos generales y ejecutó diferentes 
encargos para las autoridades de la misma, como el de visitador general de las Provincias de 
Polonia y Rusia. Durante sus dos largas estancias en Roma trabó además importantes amistades, 
con el duque de Castro, el cardenal Camillo Borghese – futuro Paulo V – y el también dominico 
fray Luis Ystela, Maestro del Sacro Palacio y del que acabaría siendo socio. Allí en la Ciudad 
Eterna dio a la imprenta el libro arriba mencionado, por el que pasó a la posteridad y se enfrentó 
a su hermano de hábito fray Jaime Bleda, el otro gran apologeta blanquinegro de la expulsión de 
los moriscos, llevada a cabo en España en 1609 y a cuya polémica quedaría siempre vinculado 
el nombre de nuestro protagonista.  

 

 

FERNANDO LARCHER, 
*Leiria, 1955, Doutor [Un.Cat.Louvain]; IPT, CHAM/ FCSH-UNL – Un.Aç., SGL 
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Os Primórdios da Congregação Dominicana da Índia (1548-1551). 

 

Não têm sido rotas da historiografia as dos dominicanos na expansão ultramarina lusa. 
Não fora, algumas memórias da lavra dos próprios missionários pregadores, a Etiópia Oriental 
de Fr.João dos Santos, a Sumária Relação do que obraram os religiosos da Ordem dos 
Pregadores em terras de Oriente, datada, em Goa, do último dia de 1679, as páginas dos 
cronistas da História de São Domingos, e os documentos transcritos nas colectâneas dos 
laborioso padres António da Silva Rego e Artur Basílio de Sá, e seria ainda bem mais difícil ter 
a noção da sua acção na Etiópia Ocidental e no lato espaço da Índia onde a Congregação 
chegará, na sua época áurea, a ultrapassar o meio milhar de membros. Escasseia a historiografia 
contemporânea específica, reduzida, salvo para Solor e Timor, a raros estudos como o do 
erudito padre francófono Charles Martial de Witte na lavra dos arquivos romanos.                   

É tempo de, apesar da trágica perda da documentação da província de Portugal, da 
destruição das fontes locais aquando da sucessão holandesa ao domínio português em terras de 
acção dominicana, e do desaparecimento sem rasto da documentação da Congregação enviada 
na época pombalina de Goa, rememoriar essa gesta  

 

Embora atestada a presença de dominicanos na Índia bem antes da descoberta do seu 
caminho marítimo, e certo seja que cedo acompanharam as primeiras armadas da navegação 
portuguesa além Cabo da Boa Esperança, é só sob as velas da que levanta âncora do Restelo em 
Março 1548 que parte a primeira missão com a intenção de criar uma estrutura institucional – a 
Congregação da Índia - com casa mãe em Goa. Sob a orientação de Fr.Diogo Bermudes, 
designado vigário geral, e com a conta do número dos apóstolos, depressa lançam os caboucos 
conventuais de Nossa Senhora do Monte, vulgo São Domingos de Goa, cabeça de congregação 
e assento dos seus superiores, e se disseminam das costas orientais da África a essas longínquas 
cristandades de Solor e Timor, onde por meio de tantas agruras os dominicanos sentiram ter 
encontrado terra privilegiada da sua vocação. Na pena literária de Fr.Luís de Sousa “He vinha, e 
Christandade própria dos Frades de S.Domingos, prantada com seu trabalho, cultivada com seu 
braço e regada com seu sangue”.      

O tempo era de fervor e impulsividade missionária, numa realidade que sem deixar de 
ser lusa, é hispânica, Cruzavam-se peninsularmente, em laços familiares, as empenhadas figuras 
régias, cruzavam-se em campo de acção os filhos de São Domingos. Não perturbava que o 
Provincial de Portugal, o Vigário Geral da Índia e o Bispo de Goa fossem castelhanos, como 
não surpreendera que o português Fr.João de Tavilla fora por superior às Indias ocidentais. Foi 
nobreza das terras da Hespanha, península mosaico de Nações, serem portos da expansão. Na 
sua vocação ultramarina, matrizada pela intenção religiosa, cedo confrontada com o desafio das 
realidades, fermenta e cumpre-se o mais vasto dos renascimentos.  

A que encontro de oportunidades, intenções e vontades assistimos nesse triénio de 45 a 
48, que antecede e prepara a primeira missão… No ano de 45, em que reentra em Portugal o 
vigário geral da Índia Miguel Vaz, e traça numa memória ao atento D.João III as necessidades 
da Igreja oriental, que será base de importante recomendação ao rei por letrados de seu 
particular conselho, terá Fr.Diogo Bermudes estabelecido em S.Domingos de Lisboa uma 
associação particular com o nome de Congregação Oriental das Índias. Em processo simultâneo, 
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em Roma, em Agosto de 1546 Fr.Francisco Vasquez obtém do mestre-geral da Ordem 
Dominicana cartas patentes permitindo-lhe regressar à Índia, com o título de vigário, e levar 
com ele vinte religiosos voluntários, um dos quais o citado Diogo Bermúdez, Em 8 de Março de 
1547, um breve de Paulo III a Fr.Francisco Vásquez visa três rumos de acção: a Índia 
portuguesa, a Etiópia e outras regiões submetidas a príncipes não cristãos. Assuntos que o 
embaixador do rei de Portugal não deixa de comunicar. No Outono de 1547 D.João III 
determina criar um convento dominicano em Goa, escrevendo nesse sentido ao padre provincial 
Fr.Francisco de Bobadilha. Diligências autónomas ou terá resultado a última do conhecimento 
das iniciativas em Roma?  

 

De Março a Outubro de 48, dividindo-se entre as naus, os pregadores velejaram pelas 
milhas que com passagem em Moçambique conduziam a Goa, onde os seus irmãos 
mendicantes, os franciscanos, aqui como em outras paragens, os acolheram, instalando-os 
durante os primeiros seis meses. Não esperaram nem o contacto com o novo governador Garcia 
de Sá nem as diligencias para a edificação do convento, cuja traça já vinha de Portugal, e cuja 
demarcação do terreno não decorreu sem as reacções dos desalojados. Não esperou também o 
contacto com o bispo D.João de Albuquerque em que se concretiza a ideia das primeiras acções 
além Goa, obtendo o vigário geral a concessão da ermida da confraria de Nossa Senhora de 
Guadalupe em Chaul e a promessa duma em Cochim. 

Senhores, os Pregadores, do seu terreno, é preciso cuidar das instalações provisórias 
para os primeiros tempos. Edificam uma igreja de taipa e recolhimentos precárias, campo de 
acção até à edificação das robustas paredes da Igreja – que volvidos os 14 anos de construção 
será “o mais fermoso templo de todo Oriente em capacidade, e sumptuosidade de pinturas, e 
dourados, e em numero de capelas ricamente ornadas” - e convento, cuja memória da 
imponência sobrevive à demolição, ordenada em 1841, do abandonado e arruinado edifício.  

Foi no dia de Natal de 1548 que se celebrou a primeira missa na Casa provisória de 
S.Domingos e, ainda nem uma semana decorrera nem o ano findara, o povo da cidade vai à casa 
dos dominicanos para se fazer a eleição dos vinte e quatro, e os mesteres com os vinte e quatro 
de Goa escrevem ao Rei elogiando os dominicanos chegados, e pedindo-lhe uma provisão para 
que, para o futuro, a eleição dos misteres e dos vinte e quatro se faça em São Domingos no 
primeiro Domingo depois do Natal. Foi na primavera de 49 que se transferiram para a nova casa 
provisória, podendo iniciar mais regularmente a sua actividade, em que não faltou a lição 
pública de Santa Teologia, novidade no Oriente. Neste seu segundo ano de Índia chega a 
segunda missão enviada à Congregação, quando, muito provavelmente, já tinham sido aceites 
20 novos religiosos na Índia.  

Não demora que a confraria de Nossa Senhora do Rosário provoque celeuma com o 
agazalho que os escravos aí encontram. Que não se pense que a reacção à escravatura,  fosse 
particularidade dominicana na América. Sem alaridos ela foi uma constante na Índia. 

Já enraizara e estendera ramos a Congregação dos Pregadores, quando é ratificada, 
como dependente da província de Portugal, pelo capítulo geral dominicano reunido no 
Convento de Santo Estevão em Salamanca em Maio de 1551, onde presentes o provincial 
Fr.Francisco de Bobadilha e Fr.Bartolomeu dos Mártires, são outorgados estatutos provisórios, 
que definitivos só em capítulo de 1590 os alcançará. Capítulo aquele que se ocupa, também, no 
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outro dos reinos peninsulares de Filipe de Habsburgo, das províncias de Santa Cruz, São Tiago 
do México e São João Baptista do Peru, e onde é criada a província São Vicente de Chiapas y 
Guatemala. Repare-se, contudo, na diversidade das fórmulas institucionais. A Congregação 
portuguesa jamais será erecta em província, apesar da ideia, num tempo em que os seus 
membros já tinham ultrapassado o meio milhar, ter sido defendida por uma parte destes, 
nomeadamente pelo seu vigário geral P.Fr.Manuel da Cruz que em Setembro de 1623 subscreve 
uma solicitação nesse sentido, arrastando-se a questão durante o período do mestrado geral de 
Fr.Tomás Turco (1644–1649). Situação bem diversa da do Império espanhol, onde cedo se 
tinham constituído as províncias sobre si.  

 

Impõe-se, por ora, ficar por aqui, quando a história da Congregação que bem mais tarde 
se designará como de Santa Cruz da Índia, vai começar a germinar.    

Perdurará duzentos e oitenta e seis anos, convocada, sob o carisma do seu fundador, ao 
ministério da pregação do Evangelho, labotando para a conversão das almas, e assumindo-se os 
seus membros como guardiães da ortodoxia. Bem cedo se confrontará com as ameaças externas 
ao Império. Não a pouparão as viragens doutrinais que os tempos imprimirão. O seu esplendor 
empalidecerá irreversivelmente sob os ventos agrestes do despotismo esclarecido e do 
liberalismo. Se já não lhe augurou bom futuro o corte, em 1814, com a província de Portugal e 
imediata dependência de Roma, foi-lhe lápide tumular a sentença do decreto de Maio de 1834. 

 

As teias doutrinárias e institucionais permitiram, pois, que as monções fizessem ruír as 
pedras das edificações materiais.  

Possam os anos do jubileu agir em prol da memória da missionação dominicana em 
terras lusas. Reatá-la é a verdadeira intenção  desta evocação dos primórdios da Congregação, 
primeiros passos dum tão laborioso e esquecido percurso. 

 

 

FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS, 
Doutora em Hist. [FCSH-UNL]; Pós-Graduada em Ciências Documentais [FL-UL]; Ex Sub-
Directora Geral da Bib.Nac.de Portugal  

Escritos de Dominicanos em Bibliotecas Conventuais Portuguesas  

A análise das leituras de História em instituições regulares de Lisboa (século XVIII) que 
foi tema da nossa tese de Doutoramento, proporcionou-nos uma visão abrangente sobre autores 
e obras que, ao longo de séculos se foram constituindo em referenciais para as bibliotecas das 
diversas ordens religiosas que povoaram Lisboa e seu termo até ao final do Antigo Regime. De 
dimensão diversa, identificáveis ainda hoje pela marca de posse que os seus livros ostentam ou 
plasmadas nos catálogos que subsistiram, as bibliotecas regulares são a expressão de práticas de 
leitura que as regras e estatutos foram consagrando como parte integral e indispensável da vida 
religiosa. O livro é a fonte do conhecimento e o objecto, por excelência, de uma cultura que tem 
na expressão escrita o seu melhor símbolo.  
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Uma característica comum às bibliotecas que analisámos é o interesse inegável pela 
constituição de uma colecção que representasse não só o acervo de escritos das mãos dos 
membros da Ordem a que a biblioteca pertencia mas também (e nalguns casos 
principalmente…) ilustrasse os textos que noutras congregações se fossem publicando. Não 
contando com a vasta produção de livros cujos autores não pertenciam a “religiões” e que 
nalgumas bibliotecas atingem um número expressivo, a orientação coleccionista regular que 
enunciámos é um reflexo do universo global constituído pelas ordens religiosas que 
reconhecemos como uma marca pós-tridentina. Procura-se, essencialmente, que a biblioteca 
religiosa proporcione uma leitura atenta e ecuménica em que é pelo valor e importância da obra 
que a escolha se processa e não por um exclusivismo de visão que limita o acesso ao 
pensamento dos “outros”.  

A presente proposta de comunicação pretende apresentar alguns casos de autores 
dominicanos que não os consagrados Jacobus de Voragine, Luís de Granada, Bartolomeu dos 
Mártires, Luís de Sousa ou Violante do Céu cuja presença é recorrente nas bibliotecas 
religiosas. Trata-se de outros menos conhecidos hoje mas cujas obras, em domínios vários da 
História, integraram as bibliotecas de conventos da sua e de outras ordens, masculinos na sua 
maioria mas também femininos. Referimo-nos, em especial, às incontornáveis figuras de 
dominicanos do Novo Mundo como Bartolomé de las Casas (1474-1566) e Agustin Dávila 
Padilla (1562-p. 1604), a viajantes como Leandro Alberti (1479-1552) e Jean-Baptiste Labat 
(1663-1738), cujas obras tiveram grande êxito bem como ao teólogo e historiador Nicolas 
Coeffeteau (1574-1623), ao beato Francisco de Posadas (1644-1713), ao prolífico historiador da 
Ordem dos Pregadores que foi Antoine Touron (1686-1755) sem esquecer, entre os cronistas 
portugueses, uma dominicana pouco conhecida, a Madre Maria do Baptista (1570-1659) que 
escreveu a história do convento do Salvador, em Lisboa.  

 

 
FILIPA AFONSO,  
*1980, Doutora em Filosofia [FL/Un.Lisboa], FL/Un.Lisboa 

A invisibilidade do visível: a pintura de Fra Angelico à luz da teologia tomista  

  

Foi através do conceito de vestígio que Tomás de Aquino considerou a espessura 
ontológica das coisas sensíveis, nelas entrevendo os simples rastros de um princípio que as 
causou e as modelou. Como uma pegada de um pé que se ausenta, a criação sensível (também 
visível) deixou-se então pensar na relação com o seu Criador a partir da ideia de uma 
semelhança dissemelhante. Com o conceito de vestígio, o Doutor Angélico tratou aliás de 
sublinhar a tremenda diferença que aparta a perfeição de Deus da multidão das suas criaturas. 
Quando porém nos apercebemos que, segundo Tomás de Aquino, e em linha com Aristóteles, é 
esta realidade sensível – distinta e dissemelhante de Deus –, o alicerce de todo o processo 
intelectivo e, por conseguinte, o ponto de partida da própria perscrutação humana do Divino, 
depreendemos a força que o visível alcança, neste pensamento, para a indagação do invisível, e 
o modo como a ascensão a Deus se traça num caminho entre dissemelhantes. A este respeito, 
veja-se como as próprias vias tomistas para a demonstração de Deus se concretizam no 
aprofundamento da diferença entre criatura e Criador: do movimento ao motor imóvel, do efeito 
ao incausado, do contingente ao necessário, da imperfeição à perfeição e do movimento ao 
repouso.  
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Ora, a obra de Tomás de Aquino, e em particular a Suma de Teologia, que entre os 
séculos XIII e XV foi merecendo o estudo e o comentário das escolas dominicanas, não era 
estranha a Fra Angelico, de tal modo que não faltou quem lesse na sua pintura a inspiração 
directa da teologia do Doutor Angélico. Ao debater-se com os limites do visível, no interior dos 
quais a sua pintura inevitavelmente se instala, o pintor do século XIV teria, certamente, no 
mistério da Encarnação, o fundamento teológico da possibilidade de representar pictoricamente 
o Divino. Deus, fazendo-se homem e carne, depondo-se, pois, dentro desses limites do visível, 
para, no entanto, incitar o homem a uma demanda espiritual, parece então validar a própria 
pintura capaz de figurar o Divino, para que através da figura o Divino seja espiritualmente 
contemplado. É este trabalho de figuração do Divino pela mão de Fra Angelico que aqui 
procuraremos abordar, pois que é nele que julgamos vislumbrar o jogo das dissemelhanças que 
no pensamento tomista distancia o Criador da criatura, mas que está impulsionando o percurso 
ascensional do homem para Deus. Afinal, como vestígio, o visível não será o simples 
aparecimento do invisível (à maneira dos ídolos pagãos) mas a própria presentificação da 
ausência ou o indício de uma transcendência que não se enclausura na imanência do visível, mas 
para a qual o visível sempre aponta. O objectivo desta comunicação será, assim, mostrar o modo 
como, acompanhando os passos da teologia tomista, Fra Angelico representa o Divino por 
dissemelhança, assinalando-o no mesmo gesto em que o oculta.  

 

 

FRANCISCO CORBOZ, 
*1979, lic. Em Relaçoes Internacionais [Un.Lus.], postgraduate diploma em Teoria das 
Relações Internacionais [Aberystwyth Un.]  

O Belo e os transcendentais em Tomás de Aquino  

 

Em Tomás de Aquino, os transcendentais consistem em noções primárias do intelecto 
que revelam universalidade de predicado. O Ser, a primeira das noções primárias, é o primeiro 
dos transcendentais. Sem a noção de Ser, nada seria sequer inteligível. Neste sentido, os 
transcendentais têm por objecto o que é comum a tudo aquilo que é, o que é comum a cada ente. 
Todos os transcendentais são convertíveis entre si, em primeiro lugar, por serem convertíveis 
com o Ser. Os transcendentais não são, contudo, sinónimos do Ser. Qualquer transcendental 
deverá acrescentar algo ao Ser de forma exclusivamente conceptual, revelando assim diferentes 
modos do Ser, realmente internos ao Ser.  

Os transcendentais mais referidos por Tomás de Aquino são o Ser, o Uno, a Verdade e o 
Bem. Tomás de Aquino nunca afirma explicitamente o Belo enquanto transcendental apesar de 
em De Veritate mencionar outros transcendentais, res e aliquid, além de Ser, Uno, Verdade e 
Bem. Para além disto, Tomás de Aquino não afirma que o Belo é convertível com o Ser, nem 
que o Belo acrescenta algo de conceptual ao Ser. Todavia, posteriormente, no seu Comentário 
aos Nomes Divinos de Pseudo-Dionísio, o Areopagita, Tomás de Aquino assume expressamente 
a convertibilidade entre o Bem e o Belo e um acrescento conceptual do Belo ao Bem. Na 
medida em que o Bem é convertível com o Ser, esta operação tem implicações profundas na 
questão da transcendentalidade do Belo em Tomás de Aquino. Nesta comunicação, 
procuraremos aferir a transcendentalidade do Belo, averiguar o modo como o Belo poderá 
comportar-se face ao Ser no âmbito da transcendentalidade e ponderar o lugar do Belo na ordem 
dos transcendentais no quadro do pensamento do Tomás de Aquino.  
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FRANCISCO FELIZOL, 
*1976, Mestre em Ciencias Actariais [ISEG], Mestre em Filosofia [FL/Un.Lisboa], Doutorando 
em Filosofia [FL/Un.Lisboa] 

Pensamento tomista e Renée Girard.  

 

Para René Girard todo o desejo é mimético. Um sujeito só deseja o objecto que outro 
sujeito (modelo ou mediador) deseja ou tem. Modelo que não sente e por isso não reage ao 
sujeito imitador (por exemplo, o Amadis de D. Quixote), mediação externa, não representa 
perigo de violência. Mas em mediação interna, estando o modelo suficientemente próximo do 
sujeito (a maior parte das relações humanas), torna-se este barreira e depois rival a combater até 
ambos, já modelos miméticos um do outro, se igualizarem na violência.  

Em crise mimética, a violência (equivalente à categoria sagrado em Girard) contagia-se 
num “todos contra todos”. Só o mecanismo expiatório salvará a comunidade: alguém é 
unanimemente considerado culpado da desordem; o seu assassínio colectivo, que equivale a 
uma expulsão do sagrado, confere coesão. Mais tarde divinizada, a vítima fundará a cultura e 
conterá a violência intracomunitária: nos mitos e interditos; nos ritos sacrificiais onde uma 
vítima substituta exterioriza/expulsa periodicamente a violência/sagrado.  

A revelação do mecanismo nos Evangelhos (da inocência da vítima expiatória) fá-lo 
hoje funcionar precariamente, com vítimas múltiplas e nunca unânimes. A degradação do 
mecanismo levou por um lado a um retorno sacrificial, à tentativa de restaurar o efeito do 
mecanismo pelo aumento desmesurado das vítimas, presentando como culpado não um 
indivíduo mas categorias inteiras, por exemplo raça ou classe. Por outro lado, levou a uma 
perversa imitação da revelação cristã que, num exagero semi-divinizador da figura da vítima 
inocente, subverte a lógica persecutória - a fórmula da maior parte daquelas minorias que, auto-
declaradas vítimas perseguidas, legitimam posterior perseguição em reciprocidade mimética. 
Em crise sacrificial, “sem” mecanismo, o mundo avança em gradual igualização violenta em 
direcção a um apocalipse em sentido catastrófico. A única salvação, para Girard, é imitar Cristo, 
o modelo à boa distância, nem demasiado perto para corresponder ao nosso mimetismo 
violento, nem demasiado afastado para dele nos esquecermos e regressarmos a uma perigosa 
mediação interna. A partir da “boa distância” que representa o Deus tomista, nem absolutamente 
transcendente nem absolutamente imanente, mas transcendente e imanente, tentar-se-á pensar 
pontes e tensões entre o pensamento girardiano e o tomista.  

 

 

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ DÍEZ,  
Un.Francisco de Vitoria (Madrid)  
 
Del Origen a la Predicación de los Indios”. Una Paradoja Teológica para el Pensamiento del 
Siglo XVI: Gregorio García, O.P., frente a José de Acosta, S.J.  
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El descubrimiento de América plantea un complejísimo desafío a la teología cristiana. 
Ésta, junto a otras grandes novedades, se ve desafiada por la aparición de infinidad de hombres 
y pueblos hasta entonces completamente desconocidos.  

Las preguntas y discusiones asociadas a esta novedad son numerosísimas, y los 
problemas, tan graves, que es imposible eludirlos: ¿Cuál es el origen de estos hombres? ¿De 
dónde provienen? ¿Es posible que hayan vivido, durante siglos, olvidados de Dios y ajenos a la 
predicación del Evangelio? ¿Qué vínculos les unen a la Cristiandad europea? ¿Qué obligaciones 
tiene ésta para con ellos? ¿Cómo se les debe tratar?  

Son problemas teológicos, problemas morales y problemas políticos, pero también lo 
son epistemológicos. Pronto, aunque en muchas ocasiones no de una forma explícita, los autores 
del siglo XVI se preguntaron ¿cómo afectaba toda la novedad asociada a la aventura 
descubridora a nuestro modo de conocer?  

No se puso en duda —salvo acaso las interesadas excepciones nacidas del deseo de 
favorecer la indiscriminada explotación— que los indígenas americanos eran hijos de Dios y 
descendientes de Adán, con los resultados morales y teológicos que esto implica, pero, siendo 
así, ¿cómo habían podido poblar un continente en principio inalcanzable durante siglos? ¿Lo 
que era imposible hasta hace pocos años, acaso fue posible antaño? ¿Cabía suponer que se había 
dado un progreso en nuestros conocimientos?  

Si, necesariamente —como hijos de Adán y de Noé—, procedían del Viejo Mundo, ¿de 
qué pueblo provenían? o ¿de qué pueblos?, ¿podía hablarse de un único pueblo americano?, ¿en 
qué época llegaron? Las implicaciones políticas que de esto algunos autores quisieren extraer de 
cara a la legitimación del dominio español, no son objeto de esta comunicación. Me interesan 
las cuestiones teológicas y epistemológicas.  

Si son hijos de Dios, descendientes de Adán, cómo es posible que no hayan tenido 
noticias del Evangelio, necesario para la salvación, que Dios quiere para todos los hombres.  

Toda esta problemática ocupó a gran número de teólogos, tanto en América como en 
Europa. En esta ocasión, la intención es estudiar la respuesta dada por Gregorio García, O.P., 
quien al comenzar el siglo XVIII publica dos obras, compendio, síntesis y punto final de toda 
una forma de razonar: Origen de los indios (1607) y Predicación del evangelio en el Nuevo 
Mundo viviendo los apóstoles (1625). El objetivo de la primera es exponer todas las hipótesis 
defendidas a lo largo del siglo XVI en torno al origen del hombre americano y el de la segunda, 
probar que en el Nuevo Mundo se predicó el Evangelio en la época apostólica, en consonancia 
con lo afirmado en los Hechos de los Apóstoles (He. 1,8).  

Varios rasgos caracterizan estas obras. Siendo un compendio de todo lo afirmado sobre 
ambas cuestiones, manifiestan una erudición inmensa, donde se suceden, junto a las citas de la 
Escritura, los más variados autores clásicos y patrísticos.  

Al mismo tiempo, tanto toda esta erudición como las respuestas que da a ambos 
problemas, tienen el objetivo de afirmar con claridad la incuestionable unidad del género 
humano, la heterogeneidad de los pueblos y los hombres americanos y la universal misericordia 
salvadora del Señor.  

Por otra parte, su modo de razonamiento es completamente ajeno a la novedad 
implicada por el Descubrimiento. Su obra, sus argumentos y sus conclusiones coinciden a la 
perfección con lo que podría haberse escrito cien o ciento cincuenta años antes, ignorando toda 
la novedad americana.  
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Con la intención de caracterizar el significado de la obra de Gregorio García, a modo de 
contraste, estudio la respuesta que a los mismos problemas dio José de Acosta en Historia 
natural y moral de las Indias (1590) y De Procuranda indorum salute (1588).  

Pese a compartir buena parte de las preocupaciones, la respuesta dada es radicalmente 
distinta. Se fundamenta, al contrario que García, en una mutación de la idea de conocimiento, 
asociada a la valoración de la radical novedad introducida por la experiencia.  

García es consciente de la distancia que le separa de Acosta, pero ésta es tanta que, 
rechazando sus tesis, no cabe diálogo alguno y todo queda reducido a una crítica de argumentos 
accesorios.  

 

 
FRANQUELIM NEIVA SOARES,  
Sacerdote Católico, Doutor em Hist.Moderna e Contemp.[Un.Porto]; CITCEM [FL/UP] 
 
A reforma católica na arquidiocese de Braga por D. Fr. Bartolomeu  dos Mártires 

 

1º Participação na terceira e derradeira fase do concílio de Trento (1562-63), onde teve ação 
marcante em defesa da reforma da Igreja, em especial de uma eminentíssima reforma, isto é, a 
partir das cúpulas.  

2º Fundação do Seminário conciliar de S. Pedro: defendeu-o encarniçadamente em Trento e 
criou-o em Braga mas com forte oposição do Cabido e do clero em geral; mas só em 1571-72, 
não merecendo crédito Frei Luís de Sousa, Vida do Arcebispo…, e a Histoire de l’Église (dir. de 
Fliche et Martin), que defendem que foi o primeiro de Portugal e da Península e até da Igreja, 
tese de panegiristas mas inaceitável perante a implacável crítica histórica 

3º Sínodo diocesano de 11 a 14 de Novembro de 1564 com todas as suas peripécias da aceitação 
do concílio e da reação do clero em geral, pois só muitíssimo pouco o aceitou 
incondicionalmente.  

 4º Concílio Provincial IV de Braga de 8 de Setembro de 1564 até 10 de Abril de 1567, de que 
resultou um livro com os respetivos decretos. Mas na revisão, em Roma, houve muita correção 
por ser demasiado rigoroso e mais rígido que o concilio de Trento.  

5º Visita pastoral pessoal: Chegando à diocese em Outubro de 1559, logo desde 25/26 de 
Dezembro iniciou a visita pastoral pessoal à Catedral de Braga, cuja ata é a maior de toda a 
história da arquidiocese. Pouco depois da festa dos Reis (Epifania) partiu em visita pastoral pela 
beira-mar: deverá ter começado em Vila do Conde, passou à Póvoa de Varzim, onde esteve de 
10 a 12 de Janeiro; daí provavelmente a Fão; a 13 e 14 está em Esposende, cuja ata visitacional 
é a mais antiga conhecida; daqui partiu para Viana Foz do Lima onde lhe terá nascido o projeto 
do convento dominicano de Santa Cruz; depois para Lovelhe e Vila Nova de Cerveira. Em 
média deverá ter passado em cada paróquia de 4 em 4 anos. A grande exceção foi a região da 
então vila de Guimarães, com visita pessoal anual ou quase. Esta matéria é-me muito familiar, 
pois saiu em 18 o livro da minha autoria VISITAÇÕES BARTOLOMEANAS PESSOAIS na 
Arquidiocese Primaz de Braga (1559-1582), onde publiquei os textos das 95 atas conhecidas, 
que completei com mais cinco artigos saídos in Diário do Minho desde 13 a 18 deste mês, 
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porque sintetizei alguns aspetos mais curiosos: atas sobreviventes e periodicidade, programa 
pastoral, aspetos etnográficos e aspetos artísticos.  

Na aplicação dos decretos tridentinos há a distinguir, sobretudo, estes aspetos: fim dos 
casamentos clandestinos com o seu decreto aos diocesanos, com execução geral nos primeiros 
quatro domingos de Outubro de 1564; luta implacável contra a usura ou onzena.  

Quanto ao clero, insistência sistemática e sem tréguas na residência pessoal e contínua dos 
beneficiados com benefícios curados dentro do território da paróquia, impossibilitando assim a 
acumulação e a pluralidade de benefícios curados; controlo apertado do clero no vestido, no 
comportamento, na moralidade (não tendo filhos e filhas em casa nem criadas e mulheres com 
menos de 50 anos; contra o luxo, os banquetes, danças e jogos, e com os estudos fundamentais.  

Dava-se outro tanto relativamente aos leigos, cuja vida conhecia em pormenor através das 
testemunhas nas devassas; urgindo a correção das transgressões e a normalização da vida, 
recorria sistematicamente a multas no incumprimento das obras e a penitências morais e 
censuras canónicas nos comportamentos: comparecer perante ele em curto espaço, repreensão 
pelo cura e, nos casos mais graves, evitação da igreja e ofícios divinos, excomunhão, andar de 
participantes (excomungado vitando) e o interdito ambulatório. Especialmente nos delitos de 
amancebamento, que nunca menciona expressamente, dos casais separados, da feitiçaria, da 
profanação dos domingos e dias santos quer faltando à missa ou trabalhando, de falar mal e 
blasfémia, etc.  

 

 

FR. GASPAR DE ROJA SIGAYA, OP, 
Tabularius Ordinis Praedicatorum, Convento Santa Sabina, Rome 
 
Utilization of the Archives for the Iubilaeum 800.  

Description: The Tabularium Ordinis Praedicatorum is a Special Ecclesiastical Archives. It is 
commonly called the Archivum Generale Ordinis Praedicatorum (AGOP) which stored 
documents from the earliest days of the Order up to the present. The collections are divided into 
Twenty One General Series. The most important are the Series I (Bulls, with more than 500 
bulls), the Series III (Acts of the General Chapters, 1220), Series IV (registers of the Masters, 
Vicars General, 1386), the Series XIII (dedicated to all Provinces and the Dominican Missions), 
the Series XIV (with parchment Codes, the Fund Koudeka - or the Annals of the Order-
historical writings, personal fonds and institutions). Also the Series X (Causes of the Saints), XI 
(convents in particular) and XII (monasteries and congregations of nuns and sisters) are 
important.  

Objectives:  

The paper has the following objectives  

1. To present an overview of the vast archival resources that are stored in the Archives of the 
Order.  

2. To encourage historians to utilize the rich archival resources for possible research and 
publications.  
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3. To promote the grandeur of the Dominican Heritage through her unique archival collections 
for the Jubilee Celebration.  

Scope and Limitation:  

The paper will focus primarily on the Tabularium Ordinis Praedicatorum archives collection 
under which will be discussed the Twenty One General Series with a short historical 
description. In addition, the availability and accessibility of the documents for research will also 
be included in the presentation.  

Conclusion:  

The Iubilaeum 800 (1216-1216) theme, “Sent to preach the Gospel”, a preacher must utilize 
archives sources as tool for authentic preaching... now and beyond!  

 

 

GILBERTO CORALEJO MOITEIRO, 
Doutor Hist.[UNL], Instit.Polit.de Leiria e Inst.de Estudos Medievais/Lisboa 
 
Singularidades de uma tradição textual: O Livro dos Ofícios da Ordem dos Pregadores, de 
Humberto de Romans, nos séculos XV-XVI.  

 

O quinto mestre-geral da Ordem dos Pregadores, Humberto de Romans, que 
desempenhou o cargo entre os anos 1254-1263, destacou-se pelo seu papel tanto na organização 
da liturgia dominicana como na preparação e aprovação de novos instrumentos normativos 
destinados a conferir uniformidade a uma ordem que registava um significativo processo de 
disseminação, não apenas à escala dos territórios cristãos como em novas áreas de missão, que 
ultrapassavam as fronteiras da Europa.  

De entre os seus numerosos textos, destaca-se o Liber de instructione officialium 
fratrum Ordinis Praedicatorum, destinado a estruturar as comunidades religiosas, prevendo os 
ofícios que cada uma deveria garantir, com a definição das respectivas competências, 
complementando e esclarecendo, assim, as disposições contidas na Regra e nas Constituições. 
Este documento, de natureza paranormativa, viria a ser traduzido para a língua portuguesa, num 
período particularmente empenhado na reforma da Ordem e no qual a observância dos preceitos 
normativos focalizava as preocupações.  

Identificar os testemunhos portugueses do Livro dos Ofícios, descrever as suas 
características materiais e comparar a respectivas matérias textuais constituem operações que 
permitirão aclarar os contextos de recepção e de transmissão do texto, mostrando o modo como 
tanto o ramo masculino da Ordem como o feminino participaram do mesmo processo 
reformador.  

 

 

HUGUES DIDIER,  
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Doutor, Professor Emérito [U.Jean Moulin Lyon 3] 
 
Deus escreve direito por linhas tortas, De l’influence indirecte de l’ordre des Frères Prêcheurs 
dans la fondation de la Compagnie de Jésus par saint Ignace de Loyola.  
 

Au départ, après sa conversion en 1521, Iñigo de Loyola se place dans la lignée de la 
piété« laïque », à usage des non-prêtres et des non-religieux si florissante en Espagne du temps 
des Rois Catholiques, marquée par une abondante littérature d’édification en langue populaire, 
essentiellement d’origine franciscaine. Dans un premier temps, une fois sorti de sa solitude 
pénitentielle, il devient « maître spirituel laïc » comme il y en eut beaucoup en Espagne à la fin 
du XVesiècle ou au tout début du XVIe siècle.  

A ce stade qui est celui de ses Exercices Spirituels type d’écrit ou de procédé dans la 
continuité de la précédente littérature d’édification en langue populaire, le seul horizon social 
concevable eût été un mouvement ou institut séculier, comme il en existera au XXe siècle.  

Mais, précisément, le temps des Rois Catholiques était révolu et l’Eglise traversait ou 
allait passer un profond processus de cléricalisation / sacerdotalisation, qui allait entraîner la 
confiscation des versions manuscrite de l’Ecriture sainte en langue populaire et bien d’autres 
restrictions apportées à la littérature d’édification à l’usage des laïcs.  

Les difficultés que firent un certain nombre de dominicains, notamment à travers 
l’Inquisition d’Espagne, finirent par persuader Iñigo de Loyola de faire des études théologiques 
et de s’orienter vers le sacerdoce.  

Si donc l’ordre qu’il allait fonder peut être essentiellement défini comme une société 
sacerdotale, en rupture avec l’idéal originel de piété et d’engagement laïcs, et pas davantage une 
société monastique liée par le cloître ou par l’office, c’est essentiellement en raison de l’action 
apparemment contraire de membres de l’ordre de saint Dominique, mais aussi de l’analyse 
implicitement faite de la vie dominicaine par saint Ignace de Loyola. En ce sens, Deus escreve 
direito com linhas tortas. 

 

JOÃO PEDRO FERREIRA GASPAR ALVES DA CUNHA,  
Mestre Arq. [FA/UTL] Doutorando Hist.Arq. [FA/UTL]; Equipa Arquit.do Sec.Nac.Pastoral da 
Cultura 
 
Os Dominicanos e a Arquitectura Religiosa Moderna em Portugal e Espanha. 
 
 

A arquitectura religiosa conheceu no século XX um percurso conturbado como nenhum 
outro na sua já longa história. Num tempo em que a modernidade contestou as respostas 
tradicionais, reivindicando o seu lugar na história e na vida da Igreja, a Ordem de São 
Domingos participou activamente neste processo, tendo a sua preciosa e sábia acção dado 
origem a algumas das mais belas obras da história da arquitectura religiosa. 

A historiografia recorda - e bem - o homem que liderou umas das frentes mais duras 
nesta renovação artística, o P. Marie-Alain Couturier op (1897-1954) que mostrou ao mundo 
como a modernidade não era inimiga nem contrária à grande tradição da Igreja. Fê-lo através da 
histórica publicação Art Sacré, que dirigiu juntamente com o P. Pie-Raymond Régamey op 
(1900-1996), e que ficará para sempre como a revista mais qualificada e que mais influência 
teve na mudança de mentalidades neste período em todo o mundo ocidental. Mas decisivo foi 
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também por ter promovido várias obras pioneiras tanto no campo da arte – as igrejas de Assy 
(1950) e de Audincourt (1951) e a capela de Vence (1951) – como no da arquitectura – a capela 
de Ronchamp (1955) e o convento de La Tourette (1960), ambos do famoso arquitecto e pai do 
Movimento Moderno, Le Corbusier (1887-1965) -, obras que traçaram um antes e um depois 
nesta história, pelo enorme impacto que causaram na arte e arquitectura religiosa do século XX. 
Mas o contributo dos dominicanos para que a Igreja viesse a aceitar a modernidade artística não 
se limitou ao pioneirismo francês. De facto, conheceu outros intervenientes noutros países, 
como o P. José Manuel de Aguilar op (1912-1992), fundador do espanhol MAS – Movimiento 
de Arte Sacro e principal responsável pela renovação da arte religiosa espanhola, que nesse país 
passou de igual modo por uma revista da especialidade, ARA - Arte Religioso Actual, e por 
obras como a igreja do teologado dominicano de Alcobendas (1960) de Miguel Fisac (1913-
2006), ou o santuário da Virgem do Caminho (1961) do arquitecto dominicano Frei Coello de 
Portugal op (1926-2013). 

Em Portugal, a afirmação da arquitectura religiosa moderna ficou também devedora da 
Ordem de São Domingos, que no seu regresso a Portugal após a expulsão oitocentista das 
Ordens Religiosas, assumiu e promoveu activamente a modernidade nas igrejas que necessitou 
de edificar, num tempo em que a maioria católica se mantinha conservadora e fechada aos 
ventos renovadores que já sopravam o aggiornamento desde o centro da Europa. Foi neste 
contexto que os padres dominicanos lançaram corajosamente duas obras no centro do país, a 
igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, e a igreja do Seminário do Olival, perto de 
Ourém, e entregaram os projectos a dois arquitectos totalmente comprometidos com a 
renovação da arquitectura religiosa em Portugal, Luiz Cunha (1933-) e Diogo Lino Pimentel 
(1934-). 

A presente comunicação pretende, portanto, dar a conhecer os contributos dos 
dominicanos portugueses e espanhóis para a arte e arquitectura religiosa moderna, contribuindo 
deste modo para alargar o conhecimento da história recente a outras obras destes dois territórios 
periféricos cujo papel tem sido secundarizado.  
 
 
 

JOSÉ CARLOS MENESES RODRIGUES,  
Doutor, Inst.Est.Sup.de Fafe; CEPESE/Un.Porto 
 
Contributo de Amarante e Baião para um roteiro turístico-religioso dominicano.  

 

Sugerimos um percurso de Amarante [Mancelos, Freixo de Baixo, Cidade (S. Gonçalo, 
S. Domingos e Museu de Arte Sacra)] a Baião [mosteiro de Ancede], com influências artísticas 
eruditas e periféricas.  

A raiz dominicana centra-se na cidade de Amarante enquanto o convento de S. 
Martinho de Mancelos, dos Cónegos Regrantes de S. to Agostinho, é doado, em 1540, por D. 
João III, aos frades de S. Gonçalo de Amarante, sucedendo o mesmo com o mosteiro de 
Salvador do Freixo de Baixo. O convento de Santo André, em Ancede, concelho de Baião, 
passa, em 1559, pela intervenção da rainha D. Catarina, para os frades do convento de S. 
Domingos de Lisboa, "para terem estudos".  

Centremos a nossa atenção em Amarante, detentora de um acervo dominicano ímpar: 
um núcleo no centro histórico, rico em arquitetura, em talha, em pintura, em escultura, que 
obedecem à tratadística das diferentes coordenadas estilísticas interpretadas pelos melhores 
artistas das épocas, pontuando Porto e Braga com as suas escolas artísticas; a descodificação é 
feita nas igrejas do convento de S. Gonçalo e de S. Domingos, do Maneirismo ao Neoclássico.  
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Miguel Francisco da Silva, o exímio riscador e entalhador que fez parte do retábulo-mor 
da Sé do Porto (1727-1729), de onde irradia o estilo barroco joanino para o Norte do País, terá 
estado na talha destes dois templos. Conhece-se a sua presença no contrato do retábulo-mor da 
igreja de S. Pedro, como riscador e com o entalhador  

José de Afonseca Lima (1746) - nas proximidades do núcleo em causa – e nas obras de 
pedraria da capela-mor de S. Gonçalo, da responsabilidade do mestre-pedreiro António Gomes, 
em 1733, com o estatuto de vistoriador.  

Os três retábulos-mores são joaninos: as colunas de S. Gonçalo e as da Sé do Porto são 
semelhantes, diferindo apenas nos terços: o 1.º terço da Sé corresponde aos dois terços de S. 
Gonçalo e vice-versa. São razões, entre outras, para aduzirmos a presença de Miguel Francisco 
da Silva em S. Gonçalo, provavelmente antes da feitura do retábulo-mor da igreja de S. Pedro; 
S. Domingos (N. S. dos Aflitos) oferece um exercício tipológico com S. Pedro (cornucópias 
estilizadas nas ilhargas da capela-mor semelhantes a S. Pedro e Bustelo (1742), em Penafiel, 
cujo entalhador, José de Fonseca Lima, teve parcerias com Miguel Francisco da Silva. O Museu 
de Arte Sacra Dr. Luís Coutinho apenso à igreja, é um repositório de obras da paróquia de S. 
Gonçalo.  

No roteiro em estudo transcorre, na arquitetura, o românico, o gótico, o renascimento, o 
maneirismo e o barroco; na talha, pontuam o maneirismo, o barroco nacional, o barroco joanino, 
o rococó e o neoclássico, e espécimes “ao estilo”. De construções feitas para a “glória de Deus”, 
hoje passam para a ter mais um estatuto atrações de um turismo religioso emergente.  

 

 

LEANDRO GARCIA RODRIGUES,  
Doutor [Pont.Un.Cat.Brasileira], Pont.Un.Cat.Rio de Janeiro 

Frei Nazareno Confaloni: Pintura, Arte e Evangelização no Brasil. 

 

Frei Nazareno Confaloni OP nasceu em Viterbo, interior da Itália, em 1917. Ordenou-se 
padre na Ordem dos Pregadores e foi enviado ao Brasil como missionário, dirigindo-se 
primeiramente ao interior do estado de Goiás e, poucos anos depois, fixou-se em Goiânia, então 
recentemente fundada, até a sua morte, em 1977. Mais da metade da sua vida viveu no Brasil, 
“abrasileirando-se” no estilo e na alma, tornando-se goiano por opção e prazer, atuando e sendo 
artista no centro do nosso país. Toda a ação missionária e cultural de Frei Confaloni foi no 
sentido de conciliar fé e estética, religião e beleza, catolicismo e expressão artística. Por isso 
mesmo era chamado de “Fra Angélico de Goiás”, ou ainda o “Giotto do Brasil”. Na verdade, 
Frei Confaloni formou-se em Pintura na Academia de Belas Artes de Florença, tendo sido aluno 
de Primo Conti, um dos principais pintores italianos do séc. XX. Soube aproveitar toda a 
herança cultural e artística da sua terra natal – a Itália – bebendo diretamente nas fontes do 
Renascimento, seu grande mérito foi justamente trazer todo este arcabouço artístico-cultural 
para o Brasil, especialmente para o estado de Goiás, geograficamente afastado dos grandes 
centros culturais do Brasil – Rio de Janeiro e São Paulo. O grande mérito civilizatório de Frei 
Nazareno Confaloni OP foi justamente o de atuar numa região ainda inóspita do Brasil, sem 
qualquer tradição artística canônica, carente de formação intelectual e técnica dos seus artistas. 
Por conta desta realidade, fundou a Escola Goiana de Belas Artes (1953), embrião da futura 
Faculdade de Arquitetura da PUC-GO, a Associação de Artistas do Estado de Goiás (1953) e a 
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Escola Goiana de Arquitetura (1965). Isto sem dizer da organização do Primeiro Congresso 
Brasileiro de Intelectuais, em 1954. Foi neste cenário que Frei Confaloni exerceu seu ministério 
sacerdotal e sua virtuose plástica, deixando uma obra gigantesca de mais de trezentas telas 
pintadas, aproximadamente cinquenta afrescos, algumas poucas esculturas e cinco bons 
exemplos de arquitetura. O objetivo desta conferência é apresentar ao público um pouco da obra 
de Frei Nazareno Confaloni, apresentando ao público imagens das suas principais criações 
artísticas, sua biografia, bem como o projeto de organizar o Catálogo Raisonné da sua obra, 
ainda sem uma organização e classificação sistemática.  

 

 
MADALENA COSTA LIMA,  
Doutora em Arte, Patrim.e Restauro [FL/ULisboa]; IHA, CLEPUL 
 
“Primeiro monumento nacional”, “o mais bello monumento da arquitectura gothica entre 
nós”: o Mosteiro de Santa Maria da Vitória como elemento-chave da génese da consciência 
patrimonial portuguesa. 
 
 

Ainda antes do período que Françoise Choay celebremente designou de consagração do 
monumento histórico, em Portugal, Santa Maria da Vitória, a mais conceituada casa dominicana 
do reino, impôs-se como obra com qualidades de memória e de arte verdadeiramente 
excepcionais, conquistando um lugar capital na história da consciência patrimonial portuguesa. 
As considerações que o mosteiro suscitou, previamente a 1834, nomeadamente as que citamos 
no título aposto a estas linhas, obrigam a contrariar a convicção generalizada de que o conceito 
de monumento nacional (e o espírito conservacionista a ele associado) surgiu, entre nós, 
somente após a extinção das ordens religiosas ou durante o liberalismo pleno.  

A presença muito significativa, decisiva até, do cenóbio, no debate sobre a reforma das 
ordens regulares que se procurou definir e concretizar, entre 1789 e 1833, atesta-o de forma 
inequívoca, mas ainda quase nada divulgada. Com efeito, neste contexto algo negligenciado 
pela historiografia, no qual foram discutidas as vantagens de suprimir ou conservar os mosteiros 
e conventos do país, a casa da Batalha impôs-se como argumento a favor da manutenção dos 
religiosos na vila, obrigando a reflectir sobre as propriedades histórico-artísticas do património e 
sobre as medidas necessárias à sua salvaguarda. A proteção do Mosteiro da Batalha foi exigida, 
com especial eloquência, por um conjunto considerável de deputados vintistas, em diversas 
sessões das Cortes Gerais da Nação, onde foi energicamente defendido pelo significado 
histórico, identitário e artístico que já então se entendia possuir. Com base nesta leitura da casa, 
rogou-se para que a legislação de reforma das ordens, plasmada na Carta de Lei de Outubro de 
1822, protegesse o mosteiro, alegando-se mesmo que a discriminação positiva na lei seria um 
ato consensual, na medida em “que não haverá um só membro do soberano Congresso, que 
deseje velo despovoado, em quanto houver um unico religioso domínico, que possa habitalo; 
porque acontecendo, que a ordem se extinguisse inteiramente, qualquer seria devoto, que se 
arbitrasse outro meio de conservar aquelle edificio, fosse qual fosse a despeza que custasse, não 
só como monumento historico, mas até em prova do adiantamento em que as artes estavão neste 
Reino nos fins do século 14.º, e principio do 15.º”. 

Diversos trabalhos historiográficos produzidos anteriormente, em especial no século 
XVIII, sugeriram as valias de memória e de arte do Mosteiro da Batalha, ainda beneficiado pela 
atenção que o álbum de desenhos de James Murphy lhe votou. Também o estudo arquivístico e 
presencial, cuidadoso e atento, levado a cabo por Frei Francisco de São Luís (futuro Cardeal 
Saraiva), em meados da década de 1820, saído na Historia e memorias da Academia Real das 
Sciencias de Lisboa de 1827, sublinhou a especificidade emblemática da obra. Foi assim 
antecipada, em mais de uma década, aquela que veio a ser a muito conhecida abordagem de 
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Alexandre Herculano e da sua geração de românticos ao Mosteiro da Batalha e ao património 
histórico-artístico português.  

Portanto, a casa dominicana de Santa Maria da Vitória teve uma enorme relevância para 
o pensamento patrimonial do país, previamente às datas comummente apresentadas pela 
historiografia, provando que a consciência patrimonial portuguesa se formulou antes da vitória 
liberal entre nós. É esta realidade ainda bastante ignorada que nos propomos explorar na nossa 
comunicação. 
 
 
 
 
 
MANUEL LOBATO, 
* 1956, Eq.Doutor [IICT], Centro Hist.IICT 

As culturas nativas e a influência política e espiritual dos Dominicanos em Timor e nas ilhas 
vizinhas: um relacionamento ambíguo (1550-1890).  

 

São muito conhecidas as marcas culturais da influência missionária numa região que, 
até ao século XIX, surge mencionada nas fontes portuguesas como arquipélago de Solor e 
Timor. A presença dominante do cristianismo, especialmente do catolicismo, constitui, nos 
nossos dias, o traço mais visível dessa influência. Partindo das narrativas dos cronistas 
dominicanos e de outras fontes complementares, pretende-se revisitar as formas desse 
relacionamento intercultural para melhor compreender os motivos profundamente inscritos nas 
culturas nativas e na geografia insular, que sustentaram a oposição ao islão e a adesão ao 
catolicismo, enquanto respostas das sociedades locais aos desafios que lhes foram sendo 
colocados pela pressão externa exercida quer pelos europeus quer por outros forasteiros 
asiáticos.  

Neste âmbito, concede-se um destaque especial às questões de legitimidade política 
envolvendo o caucionamento pelos missionários de algumas funções de liderança política e de 
aquisição de prestígio social no interior da sociedade tradicional. São expressão deste 
relacionamento a titulatura portuguesa dos “reis” nativos e o seu apoio militar às ténues formas 
de soberania europeia, bem como as manifestações de sinal contrário, corporizadas na 
preservação dos cerimoniais gentílicos e nos constantes actos de “rebeldia” contra essa mesma 
soberania nominal, configurando padrões de convivência aparentemente ambíguos.  

 

 
MARIA JOÃO SOARES,  
Invest.Aux.do Centro de Hist.do Inst.de Invest.Científica  

Um dominicano no bispado de Cabo Verde: D. Fr. Sebastião da Ascensão O. P (1611-1614).  

 

Dentre as diversas filiações religiosas dos bispos de Cabo Verde apenas se encontra um 
dominicano, o bispo D. Fr. Sebastião da Ascensão O. P., que exerceu o seu múnus no 
arquipélago de 1611 a 1614. Os monarcas portugueses só pontualmente conseguiram encontrar 
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candidatos da ordem dos pregadores para esta periférica diocese insular, pelo que a 
espiritualidade dominicana teve aqui um papel quase nulo ante as espiritualidades jesuíta e 
franciscana.  

Esta comunicação tem por objectivo analisar o percurso pessoal de Fr. Sebastião da 
Ascensão, bem como a conjuntura local em que este prelado exerceu o seu curto episcopado. 
Serão também objecto de análise as directivas que a coroa lhe solicitou, as relações que manteve 
com os poderes civis e ordens religiosas e sobretudo as respostas que deu à difícil situação em 
que a igreja insular se encontrava ante uma crise económica e financeira de grandes proporções.  

 

 

MARIA LUISA JACQUINET,  
Doutoranda Hist. [FL/Un.Coimbra]. CEHR/UCP; CEAACP/FLUC  

Formas e vivências da clausura nos mosteiros de Dominicanas de Lisboa- subsídios para um 
estudo.  

De forma institucionalizada ou não, a clausura percorreu a história do monaquismo 
feminino desde os seus primórdios, estando na base de todas as grandes reformas que, até ao 
século XVIII, incidiram sobre a vida consagrada das mulheres e sendo inclusive adotada por 
institutos não estritamente devotados à contemplação.  

Ganhando foros de lei com a Constituição Periculoso, decretada em 1298 por Bonifácio 
VIII, a clausura logrou definitiva consagração a partir do Concílio de Trento e das decisões 
tomadas na sua esteira - emanadas, nomeadamente, de S. Pio V e de Gregório XIII, e das quais 
adviriam inexoráveis implicações para a vida monacal.  

A realidade das Ordens mendicantes, de par com a representada pelas Ordens Terceiras 
regulares, revelaria a complexidade da aplicação do preceito tal como então formulado. Neste 
contexto vislumbramos também os cenóbios do ramo feminino da Ordem dos Pregadores, os 
quais, além disso, oferecem um vasto e diversificado espetro de análise, seja pelas diferentes 
épocas de fundação, seja pela natureza da jurisdição a que se encontravam sujeitos, seja ainda 
pelos destinos singulares percorridos por cada uma das suas casas.  

Assim, se a observância generalizada da clausura imprimiu alguma uniformidade à vida 
religiosa feminina, não por isso anulou um caráter de especificidade aferível seja no cotejo entre 
diferentes Ordens, seja entre diferentes casas da mesma. Centrando-nos numa amostra 
constituída pelos cerca de cinco cenóbios femininos da Ordem dos Pregadores instituídos em 
Lisboa até à extinção novecentista das Ordens religiosas, propomo-nos, pois, refletir sobre a 
diversidade da formulação e vivência da clausura monástica com base numa análise 
articuladamente incidente sobre elementos espaciais (arquitetónicos), normativos (estatutos 
particulares de cada casa religiosa), de regulação disciplinar (documentos produzidos 
designadamente no contexto da vigilância da hierarquia eclesiástica) e, ainda, sobre documentos 
(biografias ou outros escritos) que, redigidos ou não em primeira pessoa, ilustrem a essência da 
separação do mundo na vida religiosa.  
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MARIA MADALENA PESSOA JORGE OUDINOT LARCHER,  
Doutora Hist. [Un.Cat.Louvain], IPT, CHAM FCSH/UNL UN.Açores 
 

As doutrinas seiscentistas do padroado: reflexos tardios da Escola de Salamanca. 

 

 Nas doutrinas seiscentistas do Padroado projectam-se os largos horizontes do 
humanismo da Escola de Salamanca, no âmbito da reflexão sobre os povos, nos seus direitos 
fundamentais, quer a nível das liberdades individuais, quer a nível da autonomia colectiva, na 
sua soberania e nos direitos sobre os territórios que ocupam. 

Estas reflexões, há muito assimiladas e aprofundadas por numerosos autores, nos 
debates sobre a acção colonial na América, vinculam-se no Brasil, mais tarde, de uma forma 
específica, ainda que não exclusiva, à Companhia de Jesus, instituto recente que incorporara, 
nos métodos missionários, muitos elementos da pedagogia franciscana no México e, nas 
ferramentas intelectuais, como se sabe, os princípios da filosofia tomista; esta antiga estrutura 
da escolástica medieval, graças à sua base realista e racionalista revelara já, em inícios de 
quinhentos, a sua extraordinária fecundidade na análise dos problemas concretos das relações 
entre europeus e os habitantes do Novo Mundo. 

Na elaboração das doutrinas seiscentistas do Padroado, os jesuítas assumem um papel 
de primeiro plano, em contextos em que disputam vastas prerrogativas às autoridades civis, no 
que toca uma alegada defesa das populações nativas, assim como naqueles em que reclamam 
amplas isenções face às autoridades diocesanas, não apenas com base nos privilégios pontifícios 
do seu instituto, mas numa compreensão bem específica da alçada régia em matéria da Igreja 
ultramarina. 

Estas teses, que durarão tanto quanto as alianças político-eclesiásticas que as sustentam, 
desenvolvem-se ao longo do século XVII, apresentando-se o cenário amazónico como o mais 
representativo de toda uma dimensão e complexidade de que podem revestir-se as discussões 
sobre o estatuto dos catecúmenos, sobre as competências das autoridades, sobre o significado 
das bulas quatrocentistas aos reinos de Portugal e Castela e, consequentemente, sobre o alcance 
dos poderes do monarca.  

Com base nestas doutrinas, tecidas ao sabor dos conflitos de poder, apresenta-se uma 
determinada visão do próprio espaço geográfico, numa separação drástica entre a costa e o 
interior, este visto como terra dos índios ou dos gentios, ou terra de ninguém, isenta de qualquer 
jurisdição. Nesse vasto espaço, disputado palmo a palmo por exploradores de diversos reinos 
europeus (invocando cada qual as suas pretensões), a relação entre a autoridade do rei de 
Portugal e os chefes indígenas configura-se em moldes de relações internacionais, 
estabelecendo-se, através dos missionários e das suas embaixadas, pactos de aliança e amizade, 
enquadrados num discurso que afirma, a cada passo, a soberania das numerosas nações.    

Estas perspectivas, em que ressoam ecos tardios de discursos filiados ao Convento de 
Santo Estêvão, como o comprovam frequentes citações dos respectivos mestres nas consultas do 
reino, reflectem-se ainda na organização missionária, nas articulações das jurisdições sobre os 
neófitos, no diferenciado estatuto das aldeias, com implicações, também diferenciadas, sobre as 
obrigações de serviços dos índios aos portugueses, minuciosamente regulamentados por leis, 
que por sua vez oscilaram ao sabor das contingências. 



Congresso Internacional Os Dominicanos no Mundo Luso Hispânico 
_____________________________________________________________________________________  
 
 

A zona amazónica, tão peculiar pela fragilidade do mundo dos colonos face à 
preponderância do universo dos povos autóctones, revelou-se, pois, um contexto especialmente 
fértil na aplicação de princípios inspirados no jusnaturalismo de Francisco de Vitória, do qual os 
jesuítas foram, a partir de finais de quinhentos, importantes continuadores, conjugando a 
herança dominicana com o perfil do próprio carisma e espiritualidade. 

Em tempos que são os filipinos, as doutrinas do Padroado recebem também influências 
de doutrinas coevas de Castela, nomeadamente de algumas germinadas em solo americano, 
ainda que, no caso português, o sistema mantivesse uma base canónica mais sólida ao assentar 
numa estrutura eclesiástica, a Ordem de Cristo, ainda que totalmente controlada pela coroa.   

Por detrás do emaranhado dos factos e das ideias, estará patente uma vigorosa afirmação 
do carácter universal da humanidade, numa noção de igualdade fundamental quanto à origem e 
ao destino de todos os homens, comungando de uma mesma natureza, revestidos de uma mesma 
dignidade individual e colectiva, tanto mais defendida quanto mais atropelada. Exemplifica-o, 
na Amazónia do século XVII, António Vieira, que teve um papel activo, ainda que não pioneiro, 
nestas polémicas, a propósito das quais imortalizou os horizontes de um humanismo que é o 
substracto das suas posições de fundo, e que é, na sua raíz, dominicano. 

 

 

MARIA TERESA CABRITA FERNANDES CADETE,  
Doutora [Un.Santiago de Compostela], 
 
A simbologia iluminada na pintura de Fra Angelico 
 

Todas as pinturas de Fra Angelico, as personagens - que são o céu e a terra - ocupam 
uma situação hierárquica, correspondendo a normas e simbolismo da idade média. O artista 
revela bem o seu encantamento pela harmonia dos tons, como também pelo modo na disposição 
dos elementos liturgicos celebrando Deus. 

Fra Angelico, fiel à tradição faz presidir a S. Pedro a acção liturgica. Temos assim o 
ritmo essencial das mãos, o príncipe dos Apóstolos.Na proclamação da palavra de Deus na 
Assembleia e para descrever a igreja, corpo místico de Cristo. Os episódios sucedem-se em 
adoração contemplativa e extase, graças ao perfeito domínio dos valores cromáticos e 
volumetria das formas. 
 
 

 

MARIO COTELO FELÍPEZ,  
Lic.Hist.Arte e Lic.Est.Ecles. [Un.de Santiago de Compostela], Dipl.Est.Avanzados [Un.de 
Santiago de Compostela]; Grupo de Inv.Iacobus(USC), Del.Dioc.de Arte Sacro de la Archid.de 
Santiago de Compostela 

“Conservad, Señora mía, los Cofrades del Rosario” Aproximación histórico-artística a las 
Cofradías del Rosario en la Diócesis de Santiago de Compostela  

  
Aunque las cofradías estaban presentes desde la edad media, será de manera más 

específica a partir del Concilio de Trento cuando estas se multipliquen como asociaciones de 
fieles laicos, pero al mismo tiempo como lugar para insertar la obra de arte en un contexto 
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determinado. Y esto es lo que pretende este estudio, que parte del dato numérico de las diversas 
cofradías del Rosario establecidas en la diócesis compostelana en los siglos del Concilio de 
Trento. Para eso, se establece en un primer apartado las diversas fundaciones de dicha cofradía, 
así como las parroquias en que ésta está presente. Se observará para ello, la fundación, o en su 
defecto el libro primero de asiento. Se crea por tanto un mapa de situación y el movimiento si lo 
hubiere, de la predicación de los Dominicos, en función de los conventos que poseían en dicho 
territorio episcopal.  

Un segundo apartado pretende justificar la aportación comparativa con otras cofradías 
(Santísimo Sacramento, Virgen del Carmen…) el resultado en el ámbito artístico; bien sea 
pintura o escultura, además de establecer en la medida de lo posible un hilo cronológico e 
iconográfico de las diversas variantes que se han dado en la edad moderna, dentro del tipo de lo 
que denominaremos “imagen de Nuestra Señora del Rosario”.  

Por último, se estudiarán las imágenes o conjuntos que debido a su valor histórico-
artístico como iconográfico sean los más relevantes. Serán ejemplo de esto los conjuntos donde 
aparezcan las representaciones dela Virgen del Rosario con Santo Domingo y Santa Catalina de 
Siena; las imágenes de devoción, o las representaciones de los misterios, así como la de las 
letanías lauretanas, asociadas al rezo de éste.  

 

 

MARISA COSTA, 
Pos-grad.em Hist.Medieval; Bols.Invest.; IHA [FL/Un.Lisboa] 
 
As Obras Manuelinas do Mosteiro de S.Domingos de Lisboa  
 

 

 

 

MIGUEL PORTELA,  
Eng.Civil, Invest.Historia 

O Convento de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande: A sua importância no espaço e no 
tempo.  

Situado em “sítio muito sadio, deleitável à vista; aprazível e jocundíssimo a todos os 
sentidos, pola fresquidão dos ares, sombras, rios e rochedos; pola suavidade do cheiro das 
flores”, o convento dominicano de Nossa Senhora da Luz de Pedrógão Grande é uma das 
construções mais antigas desta vila.  

Fundado por Frei João Domingues, frade Dominicano, no ano de 1475, tornou-se numa 
casa de referência no passado histórico e espiritual da Ordem de S. Domingos em Portugal.  

Apesar de constituir uma importantíssima herança do passado, pouco se tem sabido 
acerca da sua história.  

Procuraremos sintetizar alguns dados relativos a este espaço edificado, nomeadamente a 
sua fundação, vida e obras desta casa conventual e dos seus conventuais e contribuir, de alguma 
forma, para a recuperação da memória da vila de Pedrógão Grande. Utilizaremos como guias 
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Miguel Leitão de Andrada e a sua obra Miscellanea e Frei Luís de Sousa, cronista da Ordem dos 
Pregadores e a sua História de S. Domingos.  

Elucidaremos, ainda o leitor sobre o significado histórico e social que este convento 
quinhentista teve, ao longo dos séculos seguintes, na região e no país.  

 

 

PAOLA NESTOLA,  
Doutora [Un.de Lecce e Un.Ca’Foscari de Veneza], Bols.Post Doutoramento [FCT]; 
CHSC/Un.Coimbra 

Entre Península Ibérica e Reino de Nápoles: Bispos dominicanos na época dos Habsburgos.  

A proposta de comunicação tem como objectivo desenhar a distribuição dos prelados 
dominicanos nas 25 sedes episcopais do reino de Nápoles entre a segunda metade dos século 
XVI e o início do século XVIII, pretendendo focar-se sobre tudo no período de maior 
concentração dessa presença nos centros de presentação régia do Mezzogiorno da Península 
Italiana. A intervenção visa, por um lado, fixar a configuração dos bispos da ordo 
praedicatorum nas dioceses fortemente abertas ao episcopado ibéro-napolitano. Por outro, 
pretende-se saber quem foram, em qual ambiente geográfico, social e universitário formaram-se 
os 16 Domini canes que subiram aos mais altos graus da hierarquia eclesiástica desse 
estratégico espaço da Monarquia dos Habsburgos. A análise da documentação encontrada no 
Archivio Segreto Vaticano, no Archivo Histórico Nacional de Madrid, na Biblioteca 
Casanatense de Roma e na Biblioteca Nacional de Portugal, permitirá de aprofundar 
particularmente: as origens geográficas, as redes sociais, o cursus honorum, a deslocação e a 
incidência dos confrades de São Domingos de Gusmão. De facto trajectórias diferentes 
caracterizaram este microcosmo dominicano, representado por expoentes de distintas nações, 
unidas no fiel serviço à Igreja e à Monarquia.  

 

 

PATRÍCIA ALHO,  
*Oeiras, 1977, Mestre em Arte, Patr.e Restauro [FL/UL]; Bolseira Doutoramento [FCT] 
 
O Ciclo da água no Mosteiro de Santa Maria da Vitória. Análise ao sistema hidráulico. 

 

Na presente comunicação desejamos compreender o sistema hidráulico do Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, bem como a simbologia e originalidade presente nas gárgulas do 
monumento, para tal, estudámos as circunstâncias históricas da sua fundação, as influências 
estilísticas, as campanhas de obras e as campanhas conservação e restauro.  

Desde sempre que uma das primordiais preocupações do arquitecto ao conceber o 
edifício foi conduzir as águas pluviais para o exterior da zona coberta. Assim, ao longo do 
tempo foi ensaiando soluções, que durante a Idade Média em Portugal, assumiram várias 
tipologias, envolvendo as coberturas, as caleiras de escoamento, as gárgulas e a continuação do 
sistema através de contrafortes escalonados e dai directamente para o solo, onde existe 
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igualmente todo um conjunto de canalizações que contribuem para o afastamento das águas da 
estrutura muraria do edifício.  

O sistema hidráulico é um subsistema arquitectónico, que pode ser compreendido 
atendendo ao seu duplo desenvolvimento: um primeiro que se refere à água potável, ao nível do 
solo, e outro às águas pluviais. Existe uma articulação entre estes dois subsistemas, 
condicionando a organização arquitectónica do mosteiro.  

No que respeita ao subsistema hidráulico superior encontrámos três soluções no 
complexo monástico: uma primeira referente ao claustro de D. João I, Naves da igreja e capelas 
de D. Duarte. A segunda diz respeito às gárgulas que se encontram viradas para o exterior do 
edifício e a última encontra-se no claustro de D. Afonso V.  

Quanto ao subsistema hidráulico inferior batalhino, este foi cuidadosamente estudado 
por Virgolino Ferreira Jorge, que o dividiu em quatro fases: Captação, adução, distribuição e 
evacuação.  

Para concluir analisaremos as gárgulas do edifício, visto que por um lado constituem a 
fase final do escoamento das águas pluviais ao nível das coberturas, e por outro assumem um 
valor decorativo e simbólico, não esquecendo contudo os restauros eefcuados ao edifício desde 
as campanhas oitocentistas levadas a cabo por Luís da silva Mouzinho de Alburquerque.  

 

 

PATRÍCIA MONTEIRO,  
Doutora [FL/Un.Lisboa]; membro da equipa do proj. PRIM´ART_Redescoberta da ARTe 
Mural em Portugal: Estudo Hist.e Científico do Arquiespiscopado de Évora (1516-1615) 
(PTDC/CPC-EAT/4769/2012).  
VITOR SERRÃO (coord.da área de Hist.da Arte); MILENE GIL CASAL (invest. princ. do 
projecto TDC/CPC-EAT/4769/2012) 

As pinturas murais do Convento da Saudação de Montemor-o-Novo.  

 

Entre o primeiro quartel do século XVI e o início do XVII, passaram pelo Alentejo os 
melhores artistas, portugueses e estrangeiros, aliando os valores do Renascimento, à tradição da 
espiritualidade cristã. A pintura mural regional (a fresco e a seco) espelhou esta realidade, vindo 
a atingir o seu apogeu artístico precisamente durante este período. Disso dá consta o corpus 
pictórico remanescente, sugerindo-nos um contexto dinâmico de circulação de artistas desde os 
grandes centros artísticos, como Évora, passando para outros, mais pequenos que a partir daqui 
se formaram, caso de Montemor-o-Novo.  

Dos pintores que mais marcaram a sua presença no Alentejo destaca-se José de Escovar 
(1590-1622), com actividade identificada e documentada em inúmeras igrejas e conventos da 
região. O estilo de Escovar, claro, legível e sem artifícios, adaptou-se bem às directrizes do 
Concílio de Trento o que explica a sua popularidade entre a clientela religiosa. Enquadram-se 
nesta descrição, em Montemor-o-Novo, as pinturas do Definitório da Misericórdia (1608), ou da 
Sala do Capítulo do convento da Saudação, da Ordem de S. Domingos. Este edifício, em 
particular, permanece, ainda hoje, como um extraordinário repositório de pinturas murais.  
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De fundação quinhentista, o convento da Saudação ficou a dever a sua instituição a 
Dona Mécia de Moura que, logo em 1506, obteve licença do rei D. Manuel para legar diversos 
bens à nova casa. As principais obras arquitectónicas estariam concluídas logo em 1512. De 
acordo com o testamento da fundadora, terá sido o próprio rei quem escolheu a regra de S. 
Domingos, da observância, para ser seguida pelas religiosas do convento. O estado de 
degradação e de abandono a que o edifício chegou não são consonantes com a história do 
edifício, nem com a nobreza dos seus protagonistas.  

Para melhor conhecer alguns dos conjuntos pictóricos deste convento, dos artistas que 
aqui trabalharam e das técnicas que utilizaram foi criado o projeto PRIM´ART_Redescoberta da 
ARTe Mural em Portugal: Estudo Histórico e Científico do Arquiespiscopado de Évora (1516-
1615). Este projecto, financiado pela FCT, nasce da colaboração entre diversas instituições 
(Laboratório HERCULES; Instituto de História de Arte da FLUL; Centro de Física Atómica da 
Universidade de Lisboa; Direção Regional de Cultura do Alentejo), integrando uma equipa 
pluridisciplinar que estuda do ponto de vista histórico-artístico e material vários núcleos de 
pintura mural alentejana, procurando descobrir a especificidade de cada artista e, assim, definir 
com maior rigor o seu percurso autoral. Na presente comunicação apresentaremos um dos case 
studies actualmente em análise: as pinturas murais do convento da Saudação, de Montemor- o-
Novo.  

 

PAULA PITA GALÁN, 
Lic.Hist.Arte [Un.de Santiago de Compostela]; bols.e invest. 

La Orden de los Predicadores y el Patrocinio Arquitectónico: Promotores y Maestros de Obras 
Dominicos en el Noroeste de España. 

 

Desde la implantación de sus primeros conventos en Galicia, en el siglo XIII, la orden 
de Santo Domingo mostró un claro interés por la arquitectura, erigiendo importantes complejos 
arquitectónicos muchos de los cuales se remodelaron entre los siglos XVII y XVIII. La 
importancia conferida a la arquitectura en tanto que imagen de la grandeza temporal y espiritual 
de la Orden propició la implicación de los frailes en la construcción de sus conventos, en 
ocasiones como promotores y en otros casos como artífices: tracistas, maestros de obras, 
albañiles o canteros.  

A partir de distintas crónicas y de la documentación conservada, nuestra comunicación 
se propone analizar las vías de patrocinio arquitectónico seguidas por los dominicos gallegos. 
En primer lugar presentaremos el mecenazgo ejercido por aquellos frailes de la orden que, tras 
alcanzar puestos destacados en la jerarquía de la Iglesia gallego, impulsaron importantes 
mejoras en las casas de la orden. Es el caso del bien estudiado arzobispo compostelano fray 
Antonio Monroy o del prelado lucense fray Francisco Izquierdo y Tavira. Además de contar con 
estos patronos, la Orden de los Predicadores acogió desde la Baja Edad Media a frailes 
directamente vinculados a la arquitectura, los cuales emprendieron algunos de los proyectos 
constructivos abordados por los conventos de la Orden. Es el caso de los “santos pontoneros” 
presentes en el sur de Galicia en el siglo XIII y, ya en Época Moderna, de los hermanos legos 
que ejercieron como maestros de obras de la Orden en el siglo XVIII. En este apartado veremos 
quiénes fueron, en qué obras trabajaron y de qué manera pusieron sus conocimientos al servicio 
de los proyectos impulsados por abades o priores, y cómo con sus trabajos trataron de divulgar 
la buena imagen de los Dominicos.  
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PAULO ALEXANDRE ALVES, 
Mestre em Teologia [Un.Cat.Port.], Vice-Dir.da Revista Fundamentum  
 
Dois bispos dominicanos do século XX: Domingos Maria Frutuoso (1867-1949) e Francisco 
Rendeiro (1915-1967)  
 

PAULO FALCÃO TAVARES,  
Mestre [Un.Évora] 
 
Convento Dominicano de Nª Senhora da Consolação de Abrantes. 

Fundado em meados do século XV, o Convento de Nossa Senhora da Consolação (mais 
conhecido por Convento de S. Domingos) de Abrantes foi durante séculos uma das mais 
importantes instituições religiosas da vila.  

Devido à sua situação geográfica, por ele passaram muitos vultos importantes da Ordem 
dominicana. Do ponto de vista arquitectónico, as edificações do convento constituem um 
interessante conjunto, no qual se destaca um magnífico claustro do seculo XVI.  

Após as desamortizações do século XIX, todas as edificações conventuais da vila de 
Abrantes sofreram o inevitável deterioramento provocado pelo abandono e pela incúria. 
Ocupado durante mais de um século pelos militares, o convento de Nossa Senhora da 
Consolação foi uma excepção, chegando aos nossos dias em razoável estado de conservação, 
apesar de alguns atropelos pontuais.  

Nos últimos cinquenta anos os edifícios conventuais de S. Domingos serviram várias 
utilizações públicas, aí funcionando hoje a Biblioteca Pública de Abrantes. As partes das 
edificações agora não aproveitadas e a cerca conventual encontram-se neste momento 
ameaçadas por projectos de transformação que, a concretizar-se, descaracterizarão de forma 
definitiva o conjunto conventual.  

A comunicação que nos propomos apresentar sobre o Convento de S. Domingos de 
Abrantes mostrará a evolução sofrida pela sua arquitectura e pela ocupação dos espaços 
religiosos ao longo dos tempos, assim como porá em evidência como os citados projectos 
ameaçam destruir definitivamente a coerência do conjunto. Pretende-se, assim, contribuir para o 
despertar da consciência colectiva no sentido da importância da preservação do património 
material que nos foi legado pelos dominicanos.  

 

PEDRO VELEZ,  
*1979, Doutor em Direito – especialidades Ciências Políticas  [FD/UNL]; Investigador 

“Espírito dominicano” e “espírito franciscano” no pensamento político ocidental.  

Na exposição que apresentaremos procurar-se-á, na senda de pistas sugeridas por 
autores como Michel Villey, André de Muralt e John Milbank, mostrar que o pensamento 
político-constitucional moderno pode ser iluminantemente compreendido na sua “estrutura 
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profunda” se o “descodificarmos” como pensamento que (i) se destaca da “gramática” 
metafísico-política elaborada por S. Tomás e (ii) se inscreve num espaço metafísico-político de 
derivação escotista-occamista, progressivamente “desenvolvido” em termos imanentistas-
secularistas-“subjectivistas”.  

Numa segunda parte da exposição sustentar-se-á que a doutrina social da Igreja, em 
desenvolvimento desde Leão XIII, tem vindo a cristalizar, como que num movimento de sentido 
inverso, enquanto tentativa de dissociar “intenções” político-constitucionais modernas tidas 
como válidas (liberdade religiosa, por exemplo) de certos pressupostos “franciscanos”, 
reconduzindo-as tomisticamente a uma base objectivista-teleológica.  

 
 
RICARDO FIGUEIREDO, 
Mestrando em Teologia [Un.Cat.Port.], CEHR 
 
«Tomás de Aquino hoje: uma leitura possível?». 
 
Estrutura da intervenção: 
 
Introdução 
 
1. Tomismo, Neotomismo e Antitomismo (reler algumas propostas que foram feitas, sobretudo 
a partir de Leão XIII) 
2. Regresso a São Tomás: novas perspectivas (trazer para a reflexão portuguesa aquilo que 
noutros países se produz sobre São Tomás e a partir de São Tomás) 
3. Uma reflexão final: é preciso ser-se tomista para compreender São Tomás? 
 
Conclusão 

 

ROSA MARGARITA CACHEDA BARREIROS, 
Master en Biblioteconomia e bibliotecologia [Scuela Vaticana di Biblot.de Roma], Master en 
Arte Sacra [Un.Pont.Salamanca e Inst.Teologico Composteleano], Doutora; Dep.Hist.del Arte 
de la Un.de Santiago de Compostela  
 
La influencia de la Orden de los Dominicos en la creación del lenguaje contrerreformista. 

 

La influencia de la orden dominica en el renacer de la teología en España es de vital 
importancia por el número y la calidad de profesores universitarios y por la cantidad de libros 
que produjeron; además se caracterizaron por difundir las enseñanzas escolásticas, centrando la 
difusión del evangelio a través de colegios y centros superiores de enseñanza. A este respecto, 
desde la reforma del Concilio de Trento, y con la impronta de la Escuela de Salamanca, la orden 
de Santo Domingo se ha considerado como una de las más importantes en el campo teológico y, 
sobre todo, a la hora de difundir las ideas de uno de sus miembros, como ha sido el Aquinate.  

De esta premisa partimos a la hora de elaborar esta comunicación; una comunicación 
que tiene como objetivo principal el análisis -iconográfico e iconológico- de los grabados 
librescos realizados durante los siglos XVI y XVII; a lo largo de estos siglos la estampa y, en 
especial, el frontispicio del libro, se convierten en el emblema que sintetiza el contenido del 
texto. Éste es nuestro punto de partida. Las obras analizadas pertenecen a los fondos 
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bibliográficos de la biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela y, en ellas, se 
combina el pensamiento escolástico, la imprenta europea (en especial, la flamenca y la italiana) 
y la influencia de la vita et miracula de Santo Tomás de Aquino.  

Una imagen que se pone al servicio tipográfico y que será el espejo de los 
razonamientos que aparecen en las páginas sucesivas; asimismo, una imagen que será portada 
para el lector que busca adentrarse en el edificio que conforma el mismo libro.  

 

ROSA TRINDADE FERREIRA,  
Doutora em Cienc.da Arte [FBA/UL], APH, C.Cultural Eça de Queiroz;  
CARLOS REVEZ INÁCIO,  
LicHist.[FCSH/UNL] Histor.CML, C.Cult.Eça de Queiroz;,  
FERNANDO ANDRADE LEMOS,  
Doutorando [Un.Salamanca], C.Cultural Eça de Queiros:  
JOSÉ ANTÓNIO SILVA, 
*Mões, 1953 Resp.núcleo Arq.Fot.do ANTT, C.Cult.Eça de Queiroz 
 
A Ordem Dominicana no Lumiar – Quinta dos Frades da fundação à actualidade.  
 

 
 
O livro de memórias da Igreja Paroquial do Lumiar, escrito em 1706 pelo então prior 

padre António da Silva Pinto refere uma propriedade no Lumiar habitada pelos padres 
Hibernios.  

A presença dos padres Heberneos, que pertenciam à Ordem Dominicana do Corpo 
Santo, no Lumiar deve-se possivelmente a dois factores: bons terrenos para vinha e a presença 
da relíquia da cabeça de S. Brígida, Santa Padroeira da Hibérnia, vinda para Portugal no reinado 
de El Rei Dom Dinis. A propriedade que vieram a frequentar ainda hoje tem o nome de Quinta 
do Frade ou dos Frades. Supõe-se que o Frade que deu o nome à propriedade, possivelmente de 
nome Pedro Soares de Almeida, tenha deixado a Ordem Dominicana, casado e comprado ou 
fundado aqui a quinta.  

O mesmo livro refere uma continuidade relativamente grande dos Padres Hibérnios 
neste espaço, dedicando-se ao cultivo da vinha e fabricando um vinho que ficou célebre no orbe 
cristão. A quinta manteve-se propriedade da Ordem Dominicana até aos tempos actuais. A partir 
do último quartel do Séc. XX uma comunidade de Irmãs Dominicanas veio ocupar este espaço 
desenvolvendo religiosidade e aproveitamento do território que ainda sobra. Com efeito, várias 
parcelas foram alienadas para urbanização e ensino.  

O Lumiar torna-se assim um ponto sensível no âmbito da Ordem Dominicana.  

 

 

RUI COIMBRA GONÇALVES, 
Doutorando Lit.Neo-Latina [FL/Un.Coimbra]; CECH/Un.Coimbra, 
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Do tomismo a Francisco Suárez: a transmissão de um paradigma do pensamento político em 
matéria de legitimidade da soberania sobre os povos gentios.  

 

A reflexão desenvolvida em torno das relações com os povos não ocidentais, bem como 
da extensão do senhorio político sobre eles e da legitimidade para o mesmo exercício, mormente 
as entabuladas com vista à sua evangelização, radica muito antes da era das Descobertas e 
encontra, não menos, uma referência de pensamento em pleno auge da escolástica tomista. É 
assim que, já no opúsculo de exegese bíblica In omnes beati Pauli Apostoli espistolas 
commentaria ad Romanos, pôde o próprio S. Tomás de Aquino formular a hipótese de haver de 
ser imputada os pagãos então conhecidos (Judeus e Árabes) a responsabilidade da evangelização 
que a eles mesmos estaria reservada, fazendo ele residir no voluntário afastamento das verdades 
cristãs sobre Deus a razão para não terem por Ele sido contemplados com missões cristãs por 
via da predestinação.  

Uma semelhante matriz do sistema dominicano de pensamento, que não obstava 
contudo ao reconhecimento das virtudes intelectuais daqueles povos por parte do Aquinate (o 
que os habilitaria, por seu turno, a gozar do estatuto de uma imanente autonomia espiritual), 
encontrou na sua recepção jesuíta um fértil campo de discussão.  

Abstraindo-nos, numa primeira fase, da enunciação do processo de transmissão desse 
paradigma em toda a complexidade do seu detalhe, cumpre-nos esclarecer que assenta ele em 
vias mais sinuosas do que aquilo que à partida poderia esse particular suscitar. Contentemo-nos 
em aferir como se reflete essa mesma constatação, de resto, na discussão levada a cabo pela 
crítica moderna sobre o assunto, como sucede com Étienne Gilson, em Réalisme Thomiste et 
Critique de la Connaissance, quando reconhece este corresponderem afinal os seguidores do 
sistema tomista na acepção mais austera do termo, aos primeiros corruptores do pensamento do 
mestre da própria escolástica... Na verdade, e como nos recorda desta feita Jean- -Luc Marion, a 
concepção, por exemplo, que de Deus faz S. Tomás nesta e noutras matérias tem de ser filtrada 
pela separação que operava o teólogo em relação à vertente metafísica da sua filosofia.  

Mas antes mesmo que pudessem confrontar-se os homens enviados para os territórios 
das missões com questões como as das relações com os gentios, aflorando- as com matizes de 
uma tal disparidade, além de surpreendidas mediante tortuosos caminhos, foi no claustro 
académico que se acharam porventura mais de perto configuradas, mercê de uma discussão 
levada mais longe nas suas implicações, sobretudo as de natureza ética.  

Ora, apesar de uma ideia como aquela acima enunciada haver, e. g., sido acolhida pelo 
missionário José de Acosta no seu tratado De procuranda indorum salute, foi Francisco Suárez – 
ao invés, toda a vida um académico consagrado ao escol e à produção de obras como o De fide, 
spe et charitate –, quem aqui enunciou toda uma verdadeira reflexão moral tendente a definir um 
verdadeiro alcance teórico sobre a legitimidade do emprego da força (cuja materialização se 
veria, no seu entender, consumada por intermédio do braço secular da Igreja delegado num 
príncipe da cristandade), diante das populações renitentes à aceitação da disseminação do credo 
cristão nos territórios sob a sua alçada jurisdicional.  

Intentar demonstrar, enfim, a premência de contendas ideológicas, então colocadas à 
liça, como a de definir o limiar até onde poderia chegar a admitir-se, segundo as normas 
emanantes da fé católica, a prática da guerra justa contra os nativos dos novos cenários de 
conquista colonial, no intuito de legitimar o domínio político e o estabelecimento do tráfico 
comercial, e com isso alargar o teatro de missionação, é a faina que por ora nos propomos 
desenvolver. Eis ali, justamente, um de entre vários empreendimentos cujas implicações 
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históricas se viram à saciedade dirimidas entre a idade áurea da escolástica dominicana e a 
Segunda Escolástica ibérica, de que, no preciso quadro dessa autêntica translatio studii, constitui 
Suárez um privilegiado agente.  

 

RUTE DE SOUSA, 
Mestranda [FL-Un.Lisboa, UCL] tese [Teresa de Saldanha (1837-1916), O Catolicismo como 
experiência espiritual e cívica no feminino] 

Teresa de Saldanha: O espírito Dominicano no feminino 

 

Pretendemos, essencialmente, dar enfoque a três aspetos:  

1. O género feminino no contexto da aristocracia católica do século XIX: o exemplo de 
Teresa de Saldanha.  

2. A infuência e o contributo dos diretores espirituais, dominicanos irlandeses, no 
projeto da fundação e no [re] estabelecimento da Congregação das Terceiras 
Dominicanas em Portugal.  

3. A Congregação Religiosa Feminina: espaço de espiritualidade, de emancipação e de 
decisão social.  

 

 

SÉRGIO DIAS BRANCO,  
Leigo dominicano; Doutor em Estudos Fílmicos [Un.Kent]; Coord.dos Est.Fílmicos e da 
Imagem de Est.Artísticos, Dep.Hist, Estudos Europeus, Arq.e Artes, FL/Un.Coimbra, 
 
Frei Betto em Cuba.  

 

Frei Betto é um religioso dominicano brasileiro, preso durante a ditadura militar 
no Brasil (1964-1985) com outros frades de um convento em São Paulo, mais tarde 
sujeitos a interrogatórios e torturas. Tinham colaborado com um dos principais 
resistentes ao regime, Carlos Marighella, militante do Partido Comunista Brasileiro, e à 
Acção Libertadora Nacional (ALN). Em 1981, Frei Betto visitou pela primeira vez a 
ilha de Cuba. Havia de regressar doze vezes até encetar 23 horas de diálogo com Fidel 
Castro em 1985. São estas trocas de palavras que compõem o miolo de Fidel e a 
Religião: Conversas com Frei Betto (Lisboa: Caminho, 1986). Frei Betto abandonou um 
projecto de um livro sobre as comunidades cristãs em países socialistas. Em vez disso, 
acabou por publicar estes diálogos juntando-lhes uma curta introdução. O que encontrou 
ele em Cuba que, de alguma forma, satisfez o seu interesse pessoal em pensar a relação 
entre o cristianismo e o socialismo?  
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Esta relação é estabelecida logo desde a primeira página, onde estão inscritas as 
três dedicatórias do volume. A primeira é a Leonardo Boff “sacredote, doutor e, 
sobretudo, profeta”. A segunda é a fr. Mateus Rocha que lhe “ensinou a dimensão 
libertadora da fé cristã e, como Provincial dos dominicanos brasileiros, estimulou esta 
missão”. A terceira, que reforça o enquadramento desta obra na teologia da libertação, 
agora sem referir nomes, é “a todos os cristãos latino-americanos que, entre 
incompreensões e na bem-aventurança da sede de justiça, preparam, a exemplo de João 
Batista, os caminhos do Senhor no socialismo”. Para encontrarmos uma resposta à 
questão formulada é necessário ler com atenção o livro. Particularmente relevantes são 
as passagens que procedem a uma análise das ligações entre a espiritualidade cristã e o 
pensamento marxista, mas também da importância da religiosidade na cultura popular 
cubana e da tensão que surgiu durante a revolução socialista entre a Igreja e o Estado. 
Na sua variedade dinâmica, estes trechos vão definindo diferentes planos e níveis de 
discussão. Para além disso, é produtivo complementar esta leitura com textos que Frei 
Betto tem escrito, e entrevistas que tem dado, onde desenvolve um olhar conhecedor 
sobre a história e a realidade de Cuba, nesse processo olhando-se a si mesmo como 
cristão.  

 

SÉRGIO RIBEIRO PINTO,  
Doutor em Hist.Cont. [FCSH-UNL]; IHC [UNL], CEHR [UCP] 
 
Traços gerais da historiografia portuguesa produzida sobre dominicanos na época 
contemporânea 
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