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DONA MARIANNA DE CARDENES, FUNDADORA DE ERMIDAS DE DEVOÇÃO E
ERMIDAS DE HABITAÇÃO NO BUÇACO E ARRÁBIDA (SÉC.XVII)
ANA ASSIS PACHECO
CEHR / UCP
Doutora em Teoria e História da Arquitetura pela Univ.
Coimbra. Arquiteta desde 1989, tem desenvolvido
projetos de arquitetura maioritariamente na região de
Aveiro e mais recentemente em Vila Nova de Foz Côa.
Docente na ESEAG, ESTAL e FAUL em disciplinas
das áreas das ARTES, ARQUITETURA e
URBANISMO. Membro do CEHR/UCP. O seu
contributo como investigadora centra-se nas temáticas
da Arquitectura Monástico-Conventual, Histótia da
Construção e Centros Históricos.

Carmelitas e Franciscanos, descalços ambos nestes exemplos, receberam ermidas, umas
de habitação, outras de devoção, tal como as nomeia frei João do Sacramento, em 1721, na
Chronica de Carmelitas Descalços, particular da Província de S.Filippe do Reyno de Portugal,
& suas Conquistas.
As ‘ermidas de habitação’ do Buçaco, eram onde moravam «os Eremitas solitários,
revezados a tempos, segundo a cocessam da obediencia».
Edificadas no século XVII, em diferentes pontos da cerca do convento de Santa Cruz do
Buçaco, de carmelitas, e da cerca do convento de Nossa Senhora da Arrábida, de franciscanos,
parte destas pequenas construções resultaram da iniciativa de Dona Marianna Cardenas.
No Buçaco foram edificadas 11 ‘ermidas de habitação’, incluíam um cubículo anexo
para habitação do ermitão, e estavam dedicadas ao Santíssimo Sacramento, Santa Teresa, Santo
Elias, Nossa Senhora da Conceição, São Miguel, São João Baptista, Santo Sepulcro, São José,
Santo Antão e São Paulo, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Expectação e a do
Santíssimo Sacramento foi fundada por Dona Marianna (ou Ana Maria) Cardenas (+1660). As
restantes 10 foram edificadas por diferentes devotos.
No convento da Arrábida, a Dona Marianna se deve a fundação de nove das 13 ermidas,
portanto um número elevado, segundo relata frei António da Piedade, em 1728, no Espelho de
Penitentes e Chronica da Província de Santa Maria da Arrábida.
O facto de Dona Marianna ser mulher do padroeiro do convento da Arrábida, e o facto
de ao lado do convento ter uma casa de habitação, teria contribuído para ali ter uma maior
devoção, no entanto não deixou de patrocinar a obra de uma ermida no convento carmelita do
Buçaco, sendo de resto a única mulher devota a fazê-lo naquele ‘deserto carmelita’
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ECONOMÍA, SOCIEDAD Y RELIGIÓN: EL CONVENTO DE SAN JOSÉ DE
CÓRDOBA DEL TUCUMÁN (1628-1750)
ANA MÓNICA GONZALEZ FASANI
Lic. en Historia por la Univ. Nacional del Sur, Maestra en
estudios novohispanos por la Univ. Autónoma de Zacatecas,
México y Doctora en Historia por la Univ. del Salvador
(Buenos Aires) con la tesis: Religión y sociedad. Las carmelitas
descalzas del Tucumán en el período hispánico (1628-1820).
Profesora adjunta ordinaria en la cátedra de Historia
Constitucional en la Univ. Nacional del Sur, Bahía Blanca. Se
dedica al estudio de las órdenes religiosas femeninas en la
ciudad de Córdoba, Argentina, durante los siglos XVII a
principios del XIX.

La ciudad de Córdoba fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera un 6 de julio de 1573
a orillas del río Suquía. Para 1582 había en la ciudad unos cuarenta encomenderos de indígenas;
veinticinco años después, el número había aumentado a sesenta. Uno de ellos, don Juan de
Tejeda, procedió a la fundación de un monasterio de monjas descalzas ya que, unos años antes,
en 1613 su hermana, doña Leonor de Tejeda había dado inicio a la comunidad de monjas
dominicas, el monasterio de Santa Catalina de Sena.
El monasterio se levantó en la misma casa del fundador quien lo dotó con sus bienes. Al
poco tiempo, San José poseyó tierras que trabajaba directamente, o arrendaba y, además, fue
incorporando algunos inmuebles en la ciudad. Como se sabe, los conventos de clausura se
mantenían mayormente a partir de las dotes que daban tanto las monjas de velo negro como las
legas al momento de ingresar y también con montos provenientes de capellanías, limosnas,
donaciones, obras pías y de los alquileres de sus bienes inmuebles. Por otra parte, las religiosas
de San José tuvieron una participación directa en la economía y en la circulación de capitales no
solo en la ciudad de Córdoba sino en la región e incluso más allá, como en Buenos Aires. Los
documentos hallados reflejan una creciente intervención de los conventos femeninos en el
suministro de crédito a los deudores locales.
En el siglo y medio que abarca este estudio la economía de la región y, por ende la
local, sufrió diversos vaivenes. Los objetivos del estudio es entender de qué manera los cambios
económicos afectaron las finanzas del monasterio de San José, descubrir las estrategias
empleadas para hacer frente a las adversidades y comprender el rol socioeconómico que
cumplió. Para ello se han consultado diferentes acervos como el Archivo del Arzobispado de
Córdoba, el Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba y el archivo del Monasterio de San
José.
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A PRESENÇA DOS CARMELITAS NO SEIXAL: PATRIMÓNIO, ORGANIZAÇÃO
TERRITORIAL E GESTÃO ECONÓMICA
ANA CLÁUDIA SILVEIRA
Lic. em História na FCSH–UNL, sendo pós-graduada em
História Medieval na mesma instituição. Doutoranda em
História Medieval. Técnica Superior de História na C.M. do
Seixal, integrando a Divisão de Cultura e Património /
Ecomuseu Municipal. Invest. do IEM-UNL. Prémio de História
Alberto Sampaio em 2016.

Os interesses do Mosteiro de Santa Maria do Carmo de Lisboa no território que
atualmente corresponde ao concelho do Seixal remontam ao início do século XV e inscrevem-se
no âmbito das relações tecidas com o Condestável Nuno Álvares Pereira, que doou extensas
propriedades neste território ao convento por si instituído.
O Moinho de Maré de Corroios subsiste como testemunho dessa ancestral relação,
constituindo hoje um dos elementos patrimoniais mais relevantes entre os subsistentes no
município do Seixal.
Ao longo dos séculos, o domínio do Convento do Carmo de Lisboa no referido território
foi alargado com a integração de diversas outras propriedades, muitas das quais associadas à
fundação de capelas, tendo os Carmelitas desempenhado um papel de grande relevo na
estruturação económica e na organização espacial do termo de Almada, promovendo
inclusivamente algumas operações de loteamento por via das quais contribuíram para a
estruturação do núcleo urbano antigo do Seixal.
Na sequência da extinção das ordens monásticas masculinas, ocorrida em Portugal em
1834, os bens dos Carmelitas foram integrados na Fazenda Nacional e vendidos em hasta
pública, processo que contribuiu para uma progressiva perda da memória da ancestral ligação do
território do Seixal à Ordem do Carmo.
Pretende-se com a presente comunicação resgatar parte dessa memória, apresentando os
resultados da investigação desenvolvida nos últimos anos e apresentando documentos escritos
inéditos relativos à gestão do património carmelita no Seixal.

EL PATRIMONIO HISPANOFILIPINO DE LAS MADRES CARMELITAS EN
ANDALUCÍA
ANA RUIZ GUTIÉRREZ
Profesora del Departamento de Historia del Arte de la
Univ. de Granada.
Líneas de investigación principales: relaciones artísticas
entre España y Filipinas (XVI-XX) a través de la ruta
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del Galeón de Manila, patrimonio histórico-artístico:
ámbito americano, Andalucía y América: relaciones
culturales.

Desde 1565 hasta 1815 la vía marítima del Galeón de Manila potenció una serie
de intercambios desde Filipinas hacia España, éstos no sólo se concentraban en víveres
y pertrechos para la tripulación, sino que fue un gran mercado de arte con el que se
comerciaba en los puertos donde hacía escala, es decir, Cavite, Acapulco, Sevilla y
Cádiz, aunque no solamente se intercambiaban de este modo, sino que se estableció
paralelamente un comercio terrestre que hizo que estos productos estuvieran presentes
en zonas distantes.
En este sentido, son numerosos los ejemplos que nos encontramos de objetos
filipinos en los conventos de las MM. Carmelitas que se encuentran en Andalucía,
principalmente vinculados a la escultura ebúrnea. Por lo que esta comunicación
pretende hacer una síntesis de estas piezas, a través de un análisis artístico y
documental, con el fin de visualizar el patrimonio oculto de las islas en los espacios
conventuales andaluces.

TEMAS DE ICONOGRAFIA DA DESCALÇEZ CARMELITANA, NO CONVENTO
DOS FRADES O.C.D. DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS, EM PORTUGAL
FR. ANTÓNIO-JOSÉ D’ALMEIDA, OP
Doutor pela Univ.do Porto, Pos-doutorando na Univ.do
Porto

Partirei da análise das imagens, pintadas e esculpidas, existentes na igreja do antigo
Convento de Nossa Senhora do Carmo, dos frades carmelitas descalços, em Figueiró dos
Vinhos, e de uma pintura trasladada para a Igreja Matriz dessa vila. Farei excursos
iconográficos a propósito de algumas peças. Dissertarei em especial acerca das pinturas nas
portas dos sacrários dos altares colaterais – género raro em Portugal.

O CICLO AZULEJAR DE SANTA TERESA DE JESUS NO PALACETE MONTE
REAL, EM LISBOA

AUGUSTO MOUTINHO BORGES 1
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Doutor em História das Ciências da Saúde, Investigador do
CLEPUL e da CIHD-UA (Cátedra Infante Dom HenriqueUniversidade Aberta), Académico Correspondente da APH,
Membro da Secção de História da SGL, Conselheiro Científico
da Comissão Portuguesa de História Militar.

O palacete dos condes de Monte Real teve a sua construção entre os anos de 1916 a
1918, sendo propriedade dos colecionadores de arte D. Artur Porto de Melo e Faro (1866-1945)
e de D. Laura Cardoso Diogo da Silva. Além de residência da família em Lisboa tinha como
grande objetivo preservar e acolher a coleção azulejar dos proprietários. O projeto é da
responsabilidade de José Luís Monteiro (1848-1942), tendo sido construído por Guilherme
Eduardo Gomes, constando o desenho de moradia com capela invocada a Nossa Senhora da
Conceição.
Além da decoração interior, onde abundam talhas portuguesas, realça a notável coleção
de azulejos, recolhidos e comprados em inúmeros locais de Lisboa e seus arredores. O palacete
acolhe em todo o seu espaço interior – constituído por compartimentos de aparato e privados, de
circulação, serviços e equipamentos de estar – lambris e painéis de diferentes períodos
cronológicos e tipologias, desde o século XVII até ao século XX.
Grande parte da coleção foi adquirida em edifícios que se encontravam em ruína ou
proveniente de antigos conventos, sabendo-se da existência de programas religiosos que vieram
de dois cenóbios de Lisboa; escadaria nobre, transladados do antigo convento trinitário do Rato;
e da capela, comprados no desmantelamento do antigo Convento carmelita de Santo Alberto,
em 1918.
A Capela de Invocação a Nossa Senhora da Conceição apresenta um ciclo teresiano de
grande qualidade, onde Nossa Senhora do Carmo e Santa Teresa de Ávila são protagonistas. É
um programa de seis painéis recolocados ao longo das paredes, com alguns motivos pouco
tradicionais. Entrando na Capela, seguimos a ordem da direita para a esquerda, onde se
apresenta Nossa Senhora do Carmo a mostrar o Ecce Homo a Santa Teresa ajoelhada; Nossa
Senhora do Carmo em nuvens ladeada por arcanjos acolhe as almas que depois se enlevam;
Sagrada Família num caminho que leva a uma ponte até chegar a um centro urbano; Fuga para o
Egipto com o mar ao fundo; Nossa Senhora com o escapulário e armas carmelitas; Santo Elias
sentado com espada flamejante na mão olhando para a montanha sagrada onde se ergue a
cristandade; Nossa Senhora do Carmo com seu manto aberto protegendo a família carmelita – à
direita Ordem masculina e à esquerda Ordem feminina realçando neste quadro São João da
Cruz; Nossa Senhora do Carmo a entregar o escapulário a São Simão Stock. Pela Capela-mor e
Sacristia azulejos neoclássicos com medalhões sobre a paixão de Cristo.
O Palacete dos Condes de Monte Real é uma das construções, em Lisboa, onde a
articulação entre a arquitetura e a azulejaria mais se combinam entre si, com especial interesse
pela decoração da capela com espólio proveniente de antigo cenóbio carmelita, o qual integra
percurso entre Santo Alberto, Santa Teresa de Jesus, Cardaes e Estrela, para além de outros
exemplos avulso difundidos pela cidade.1

1

Bibliografia:
BORGES, Augusto Moutinho (coord.), Convento de Santa Teresa de Jesus: O Falar das Pedras. Lisboa: Palavras
Tácteis, 2016.
BORGES, Augusto Moutinho, Azulejaria da Estrela: Cores na Cidade. Lisboa: By the Book, 2017.
QUINA, João (coord.), Roteiro – Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Edições ASA, 2004.
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PERFORMANCES
EN
CLAUSURA:
MANIFESTACIONES
ARTÍSTICAS
PERFORMATIVAS EN EL CARMELO DESCALZO FEMENINO DE LA CORONA DE
ARAGÓN DURANTE LA EDAD MODERNA
AURÈLIA PESSARRODONA PÉREZ
Lic. en Humanidades [Univ. Pompeu Fabra], doctora en
Musicología [Univ. Autónoma de Barcelona] y diplomada en
Canto lírico y Didáctica de la Voz [Bolonia, Italia].
Investigadora postdoctoral del Departamento de Arte y
Musicología de la Univ. Autónoma de Barcelona, desde 20152016.

Hace tiempo que está asumida la práctica poética en los conventos de carmelitas
descalzas durante la Edad Moderna, bien como manifestaciones creativas interiorizadas y
subjetivas, bien como obras destinadas a ser interpretadas (dramatizadas, cantadas, bailadas,
etc.) en los momentos que la vida monacal lo permitiera, sobre todo en las recreaciones o en
festividades especiales como la Navidad o las tomas de velo. Son excelente ejemplo de ello los
cancioneros encontrados en diversos conventos de carmelitas descalzas del área castellana,
como en Valladolid y Medina del Campo estudiados por García de la Concha y Álvarez Pelliter
en los años 1980 1, más recientemente en Úbeda 2 e incluso en los Países Bajos 3. Estos estudios
siguen la línea del interés creciente dentro de la investigación académica por las prácticas
poéticas, creativas y artísticas en los conventos de clausura en la Edad Moderna.
En este sentido, el área de la Corona de Aragón parecía inerme hasta el hallazgo
recentísimo de varios cancioneros en conventos de carmelitas descalzas: uno en el convento de
la Inmaculada Concepción de Barcelona, estudiado por Verónica Zaragoza 4; dos en el convento
de Santa Teresa de Vic, de los que realicé una primera aproximación5; y otros dos de reducidas

SALDANHA, Sandra Costa, A Basílica da Estrela: Real Fábrica do Santíssimo Coração de Jesus. Lisboa: Livros
Horizonte, 2008.
SANTANNA, Frei Belchior de, Chronica de Carmelitas Descalsos Particular do Reino de Portugal e Provincia de
S. Filipe. Lisboa: 1656.
VIERIA, Ana Maria e RAPOSO, Teresa (coord.), Convento dos Cardaes: Veios da Memória. Lisboa:
1

García de la Concha, V., y Álvarez Pellitero, A. M. (1982) Libro de romances y coplas del Carmelo de
Valladolid, Salamanca: Consejo General de Castilla y León, 2 vols.; Álvarez Pelliter, A. M. (1983)
«Cancionero del Carmelo de Medina del Campo», en Actas del Congreso Internacional Teresiano
(Salamanca, 4-7 octubre 1982), vol. II, pp. 526-543.
2
Morales Borrero, M. (1993) «El Convento de Carmelitas Descalzas de Úbeda y noticia de sus
manuscritos», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 147, pp. 7-60.
3
Hanna, D. (2015) «Pour la fête de notre séraphique mère sainte Thérèse: A Teresian Celebration in
Verse, and a Concise View of French Carmelite Poetry», Scripta, núm. 6, desembre 2015, pp. 166-175.
4
Zaragoza, V. (2017) “El Cancionero poético del Carmelo Descalzo femenino de Barcelona (ca. 1588 –
ca. 1805), e Humanista, núm. 35, pp. 615-644.
5
Pessarrodona, A. (2016) “Ensalades en clausura: una primera aproxima ció als cançoners del
convent de les carmelites descalces de Santa Teresa de Vic”, Scripta, núm. 7 (junio 2016), pp. 187-219.
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dimensiones en el convento de Santa Teresa de Zaragoza 1. Esperemos que estos cancioneros
sean la punta de un iceberg mucho más amplio y rico que irá saliendo a la luz a medida que
avancen las investigaciones. De hecho, una investigación más profunda de estas fuentes muestra
vínculos de repertorio y autoras entre estos conventos que sugiere una notable circulación de
material entre conventos carmelitanos. Resulta especialmente evidente en el caso de Vic, que
presenta una intensa conexión con el convento fundador, el de Santa Teresa de Zaragoza, pero
también con el otro de esta ciudad, San José.
En cualquier caso, el objetivo principal de mi participación en este congreso es
presentar este material como manifestaciones performativas. Entendemos por artes
performativas aquellas formas artísticas en las que la obra consiste en la ejecución de un
conjunto de acciones por parte del/de los artista/s delante de un público. En ellas la expresión
artística se vehicula a través, sobre todo, del cuerpo del artista y/o intérprete (que a su vez se
convierte en artista). Son principalmente la música, la danza y el teatro, manifestaciones que
encontramos abundantemente en estos cancioneros. Normalmente las aproximaciones a estas
manifestaciones conventuales en el Carmelo descalzo se han hecho a partir de la filología. En
cambio, aquí se propone una visión transdisciplinar que tenga en cuenta la praxis de estas obras
desde su performatividad a través de la musicología, la coreología y la dramaturgia. El caso de
Vic es especialmente rico: la variedad y originalidad de las obras que contiene los hacen únicos
hasta el momento, mostrando unas prácticas performativas especialmente intensas relacionadas
con repertorios curiosamente desfasados (por ejemplo, ensaladas del siglo XVI en un
cancionero del siglo XVII). Para llevar a cabo este estudio resulta de gran utilidad otra
documentación afín, como las relaciones de vidas de las difuntas de cada convento, que
proporcionan datos precisamente sobre las cualidades artísticas más sobresalientes de las
monjas dentro de la vida monacal.

OS BENS ARTÍSTICOS DA IGREJA DO CONVENTO DO CARMO DE LISBOA.
NOVOS CONTRIBUTOS PARA O SEU LEVANTAMENTO CRIPTO-HISTÓRICO –
PATRIMÓNIO SOBREVIVENTE
CÉLIA NUNES PEREIRA
*Lisboa, 1981. Mestre em Arte, Património e Restauro pela FLUL. Da Associação dos Arqueólogos Portugueses.
Conservadora do Museu Arqueológico do Carmo desde 2010.
Membro da Direcão da Associação Portuguesa de Historiadores
de Arte (2009-2012). Investigadora FCT do CIEBA da Fac. de
Belas-Artes de Lisboa.

A proposta que aqui apresento tem como objectivo dar continuidade ao estudo que
tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos quinze anos, em torno da antiga igreja do
Carmo de Lisboa e seu espólio artístico, antes do terramoto de 1755. Após ter publicado
1

Carretero, R. (en vías de publicación) “El pincel y la pluma en la clausura carmelitana aragonesa:
Ana de la Madre de Dios (1570-1638), madre del Beato Juan de Palafox”, comunicación
presentada en el XVIII Coloquio Internacional de AEIHM (Zaragoza, octubre 2016).
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recentemente (Dezembro de 2016) alguns dos conteúdos desse estudo1, através do qual foi
possível não só reconstituir o interior das vinte e cinco capelas que constituíam a igreja, a partir
de vários testemunhos documentais, como ainda localizar algumas dezenas de peças que
pertenciam a esse templo, gostaria de dar a conhecer agora algumas novidades que entretanto
tive a oportunidade de apurar. Estas novidades relacionam-se com a localização de novas peças
que pertenceram à antiga igreja do Carmo, as quais estou neste momento a analisar de forma a
que possam ser estudadas, fotografadas e inventariadas. A par do estudo destas peças, proponho
também a apresentação de alguns dos conteúdos do inventário dos bens carmelitas, elaborado
em 1834, no âmbito da extinção das Ordem Religiosas em Portugal, o qual nos revela que
(apesar do cataclisma que abalou Lisboa em 1755) a Ordem do Carmo ainda era detentora de
riquezas significativas.
A apresentação de todos estes novos conteúdos (que não têm qualquer intenção de
serem conclusivos), será devidamente contextualizada e documentada, de modo a que as
matérias apresentadas sejam integradas no estudo que se encontra em curso e acessíveis a todo o
público que estiver presente.

FUNDAÇÕES CARMELITAS DE SEGOVIA E SUA COEXISTÊNCIA COM A
COMPANHIA DE JESUS
CRISTINA GARCÍA OVIEDO
Doctor pela Univ. Complutense de Madrid.

Segovia es una ciudad castellana con una larga tradición de ciudad monástica.
Desde la Edad Media, diferentes órdenes religiosas se fueron asentando, ocupando en
ella diferentes partes de la ciudad, donde no siempre fue fácil la convivencia. El
privilegio de “Las Canas”, fue un apelo frecuente, y repetidamente, se convirtió en
fuente de conflicto entre dos órdenes, por el respeto de una distancia mínima entre dos
casas de religiosos.
Entre tanto, con la llegada del siglo XVI, Segovia experimento una nueva ola de
fundaciones monásticas. Los jesuitas llegaron en 1557 y en 1559 abrieron su colegio.
Después llegaron los carmelitas descalzos (Santa Teresa y San Juan de la Cruz).
Hasta cierto punto se sabe, que los jesuitas ayudaron mucho a Santa Teresa en la
fundación segoviana, y que ella tuvo confesores jesuitas, antes de que las relaciones
cordiales se interrumpieran, con la perplejidad de la propia santa. Sin embargo, no son
tan conocidos los problemas que se vivieron entre los jesuitas y carmelitas a raíz de la
fundación del convento descalzo masculino, aquel que aún a día de hoy alberga el
túmulo funerario de San Juan de la Cruz, financiado por Doña Ana de Peñalosa.
En concreto esta fundación fue la que tuvo que convivir con el Colegio de la
Compañía de Jesús de Segovia, porque se dio la circunstancia de que un hermano de
Doña Ana, Antonio Peñalosa, fue uno de los grandes benefactores de los jesuitas.
11
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Además, por la idiosincrasia de la familia, y el comportamiento de un tercer hermano,
Don Luis de Mercado, se causaron nuevas tensiones entre jesuitas y carmelitas que
finalmente pudieron ser resueltas.
Todo esto será materia de discusión y estará debidamente documentado según lo
permiten documentos inéditos recolectados en archivos romanos y españoles, a la espera
de esclarecer algunos mitos sobre la relación de los jesuitas y carmelitas en un pequeño
lugar de Castilla.

MECENAZGO CULTURAL: LOS CARMELITAS Y LA PINTURA SEVILLANA DE
LA PRIMERA MITAD DEL SEISCIENTOS

ESTER PRIETO USTIO

Lic. en Historia del Arte por la Univ. de Salamanca (2013),
Máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección
Iberoamericana por la Univ. de Sevilla (2014-2015).
Doctoranda del programa de Historia, especialidad Historia del
Arte, Univ. de Sevilla con el tema “Pintura, intercambio cultural
y comercio entre Sevilla y Nueva España (1620-1640)”.
Asistente de galería en Alarcón Criado (Sevilla).

El siglo XVII ha sido una de las épocas con más disparidades y dificultades de la
historia de la Península Ibérica. A pesar de los enfrentamientos bélicos, epidemias y crisis
económicas, las diferentes Órdenes religiosas tuvieron una gran presencia y difusión de sus
mensajes gracias a la reforma tridentina y a la situación del momento, así como el arte, el cual
sufrió una auténtica renovación y revolución con las diferentes tendencias desarrolladas durante
el Barroco.
La Sevilla del Seiscientos es el ejemplo claro de todo lo acaecido durante esta centuria,
ya que además de ser la puerta europea hacia América, se convirtió en un foco cultural de gran
importancia. Los Carmelitas tuvieron una presencia destacada en la ciudad hispalense, con
diversos conventos, tanto de la rama masculina como femenina de la orden, así como con un
centro de estudios (San Alberto).
Con esta comunicación, nos gustaría estudiar las diferentes pinturas ejecutadas por
grandes maestros de la plástica barroca que se encuentran o encontraban en las dependencias
Carmelitas sevillanas, como las obras de Francisco de Herrera el Viejo o Francisco Varela en el
Convento de San José del Carmen (Las Teresas), los lienzos ejecutados por Francisco de
Zurbarán y su obrador para el Convento del Santo Ángel, los retratos y el retablo de San Alberto
realizados por Francisco Pacheco para el conjunto anteriormente citado, o la Inmaculada
Concepción y el San Juan en Patmos de Diego de Silva Velázquez, probablemente concebidos
para esta orden religiosa, para poder analizar las diferentes tendencias pictóricas utilizadas, así
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como hacer un seguimiento de la historia de las propias pinturas y dónde se encuentran hoy en
día.

AUTORES CARMELITAS NA ANTIGA LIVRARIA DO CONVENTO DE NOSSA
SENHORA DOS REMÉDIOS DE LISBOA (OCD)
FERNANDA MARIA GUEDES DE CAMPOS
Doutora em História (FCSH-UNL) com a tese Bibliotecas de
História: aspectos da posse e uso dos livros em instituições religiosas
de Lisboa no final do século XVIII e Pós-Graduada em Ciências
Documentais (FL-UL).
Foi Sub-Directora da BNP (1992-2006). Desenvolveu o
projecto Proveniências das colecções da BNP (2007-2013). Representou
a BNP, de 1996 a 2000, no projecto de Inventário Nacional dos Bens
Culturais. Membro e presidente da ECPA (European Commission on
Preservation and Access) (1994-2001).
Leccionou no Curso de Ciências Documentais da FL-UL (19831991), no Mestrado em Informação e Bibliotecas Digitais do ISCTE
(2000-2005) e no Mestrado em Ciências Documentais da UAL (20062011).
Membro do Grupo de Trabalho para as Bibliotecas e o Livro e
da Comissão Científica da revista Invenire, do Secretariado Nacional
para os Bens Culturais da Igreja e investigadora integrada do CHAMFCSH/NOVA-UAc.

O convento de Nossa Senhora dos Remédios (1581-1834) representa, junto com
o de Santo Alberto (1585-1888), a entrada da Ordem dos Carmelitas Descalços em
Portugal, o primeiro na vertente masculina, o segundo na feminina. Integram,
primordialmente, uma estratégia política e de devoção religiosa de Filipe I, na assunção
do seu mandato como rei de Portugal. De localização próxima em Lisboa, entre Santoso-Velho e as Janelas Verdes, foram povoados com carmelitas vindos de Espanha, tendo
o convento dos Remédios (inicialmente consagrado a S. Filipe, em honra do monarca)
assumido a posição de sede da Província em Portugal. Conhecida que é a importância
que os livros e a leitura assumiram na vivência da Ordem dos Carmelitas Descalços, não
será de estranhar que neste convento, tal como, aliás, nos outros que a Ordem fundou
em Portugal, se possa testemunhar a existência de livraria, quer através dos catálogos e
inventários que delas subsistiram quer, felizmente, pelo significativo número de livros
que até nós chegaram e que reconhecemos pela marca de posse que ostentam quando
com eles nos confrontamos em diversas bibliotecas com fundos patrimoniais.
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Escolhemos, como objectivo desta comunicação, documentar a presença de
autores carmelitas, calçados e descalços, na livraria do convento de Nossa Senhora dos
Remédios de Lisboa, utilizando as duas vertentes metodológicas indicadas: o catálogo
da livraria, no caso, aquele que foi preparado em cumprimento do Edital de 10 de Junho
de 1769 da Real Mesa Censória, Catalogo dos livros dos Padres Carmelitas Descalços
de N.Snra dos Remedios desta cidade de Lisboa. [1769/1770], (BNP. COD. 7408) que
nos permite uma visão holística do acervo e os livros que, desta livraria, se têm vindo a
localizar, com destaque para as colecções da Biblioteca Nacional de Portugal, tendo em
conta que neles se encontram, por vezes, testemunhos de leitura através de comentários,
sublinhados e outras marcas de uso. A partir desse conhecimento e recensão pretendese, complementarmente, abrir caminho a uma investigação mais ampla sobre a recepção
e circulação em Portugal da profusa produção bibliográfica dos Carmelitas,
nomeadamente entre os séculos XVI e XVIII, considerando também a possibilidade de,
pontualmente, comparar a presença de determinadas obras e autores, com livrarias de
outros cenóbios.

EPISCOPOLÓGIO CARMELITA

FERNANDO LARCHER
*Leiria, 1955, Lic.em Direito e em Hist.pela Univ.de
Lisboa, Doutor pela Univ.Cat.de Lovaina, Pres.da
Secção da Ordem de Cristo e da Expansão da SGL,
Pres.do Inst.Europeu de Estudos de Hist.Constitucional,
CHAM/ FCSH-UNL-UAç, IPT.

Malgrado o Cronista geral da Ordem do Carmo, José Pereira de Sant’Anna, na sua
Chronica dos carmelitas da antiga, e regular observância, indicar como carmelita D.Vasco
Martins de Alvellos 1, que foi bispo de Lamego e da Guarda durante o reinado de D.Dinis, no
que é seguido por alguns autores, tal não se afigura verdadeiro. Assim sendo, não foi nomeado
nenhum bispo carmelita português durante a dinastia afonsina. A Ordem confinava-se, então,
em Portugal, ao seu convento de Moura, erigido em data difícil de precisar de forma segura,
mas depois desse ano de 1247, ano mirabilis para o Carmelo reimplantado no Ocidente, em que
se realiza o primeiro capítulo da Ordem em Aylesford, no Kent, o condado costeiro do Canal da
Mancha, no qual é eleito 6º geral dos carmelitas Simão Stock, a quem a Virgem Maria deu,
segundo a tradição, o escapulário em Cambridge, em 16 de Julho de 1251, e em que Inocêncio
IV, pelas bulas Paganorum incursus, de 27 de Julho, notifica o êxodo dos carmelitas da Terra
1

Lisboa, t. I, 1745, p.223-225, “§1. Do Illustrissimo D.Fr.Vasco Martins de Alvelos, Bispo da Guarda, e Lamego”, que o dá como
tendo professado em Moura e que afirma que no seu escudo partido em pala tinha no primeiro as armas do Carmo. Não o refere
como carmelita CONRAD EUBEL, Ord.Min.Conv., Hierarchia catholica Medii Aevi, I, 1913, p.235.
A ser bispo carmelita não teria sido o único nas Hespanhas dado que Guido Terreni (1270 - 21.8.1342), prior general de
1318 a 1321, foi bispo de Maiorca (1321-1332) e, além-Pirinéus, de Elne (1332-1342). No mesmo século e também além Pirinéus
S.Pedro Tomás (1305+-66), foi sucessivamente bispo de Patti e Lipari, de Coron na Moreia, de Creta, e patriarca de Constantinopla,
e S.to André Corsini (1315?-1374) foi bispo de Fiésole (1349-1374).
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Santa para a Europa, e Quae honorem conditoris, de 1 de Outubro, aprova definitivamente a
regra do Carmo.
Só depois da vinda dos carmelitas para o Carmo de Lisboa, em 1397, sob a égide do
Condestável, se assiste à relevância da Ordem do Carmo, sendo ao tempo da dinastia de Avis
directa nomeados três bispos titulares carmelitas, dos quais o terceiro viria a ser residente. Foi o
primeiro, titular de Hebron, em 1404, o Doutor Fr.Gomes de Santa Maria, nomeado, por
diligência do Condestável, por Inocêncio VII, penúltimo papa de Roma antes do fim do Cisma,
que o nomeou também Vigário geral da Ordem no Reino. Era o primeiro prior do Convento do
Carmo, cargo a que renunciaria já idoso no primeiro capítulo da província, em 1423. Será
preciso esperar pelo reinado de D.Afonso V para que, durante a regência de D.Pedro, seja
nomeado primeiro bispo residente carmelita o já bispo titular de Tiberíadas, o voluntarioso e
influente D.Fr.João Manuel, sobre o qual persiste a discussão sobre a sua filiação ao rei
D.Duarte, e que, acumulará as dignidades de Vigário Geral e de prior do Convento do Carmo
que tinha na Ordem, até 1471, sucessivamente com o título de Tiberíades (1442-1443), a
diocese de Ceuta (1444-1459) e a diocese da Guarda (1459-1476).
Já sob D.João III, em plena reacção da Reforma Católica, será elevado a arcebispo
primaz, em 1540, o bispo do Porto Fr.Baltazar Limpo, figura maior do Carmo português, que já
então – único bispo português presente - se destacara no primeiro período do Concílio de
Trento, e que por contrato firmado em Janeiro de 1547 fizera doação na pessoa do prior Geral
da Ordem do Carmo, Fr.Nicolau Audet, do Colégio que edificara em Coimbra, para onde se
retirará duas décadas depois o igualmente erudito bispo carmelita resignatário de Portalegre,
D.Fr.Amador Arrais. Pelo Colégio passam os futuros bispos D.Ângelo Pereira, D.Pedro
Brandão e D.Pedro Clemente.
Não é alheia ao espírito de Trento a reforma de que se fizeram principais protagonistas
Teresa de Ávila e João da Cruz e que levaria à progressiva separação dos reformados,
consagrada pela bula de Clemente VII Pastoralis officii, de 20 de Dez.de 1593, que separa
doravante os Carmelitas descalços dos da Antiga Observância.
No ano do juramento de Filipe I nas Cortes de Tomar, 1581, e sob o apoio deste
monarca, já tinham entrado os descalços em Portugal, mas durante a dinastia habsburguesa não
é dentre eles nomeado nenhum bispo. São-no, sim, cinco calçados, entre eles o primeiro bispo
ultramarino – o de Cabo Verde, D.Fr.Pedro Brandão, em 1588, num período em que se assiste
ao início do contributo para a missionação ultramarina, quer da Antiga Observância, quer dos
Descalços. Um deles, D.Pedro Clemente, vive fora de Portugal e a sua nomeação como bispo de
Ales, na Sardenha, é alheia ao reino.
Com o advento da Casa de Bragança, em pleno cisma, no reinado D.João IV, são
nomeados três carmelitas da Antiga Observância e um descalço para dioceses portugueses, três
na Índia e apenas um sucessivamente para a diocese de Angra e do Porto, mas nenhum deles é
confirmado ou chega a aceitar a nomeação. O único carmelita português que vê confirmada a
sua nomeação, D.Fr.Francisco Soares de Vilhegas, é-o, por iniciativa de Luís XIV, para o Grão
Cairo, diocese à qual renunciaria alguns anos depois, regressando a França. Seria sepultado no
coro do Carmo na Praça Maubert, único dos conventos parisienses que não aderira à reforma de
Touraine.
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Firmada a paz com a Espanha e restauradas as relações regulares com a Santa Sé, em
1672 ascendem ao episcopado dois carmelitas: um da Antiga Observância, D.Fr. Fabião dos
Reis, que agora se vê confirmado bispo de Cabo Verde, depois de ter visto lograda quatro anos
antes a sua nomeação para Cochim; o outro, D.Fr.António do Espírito Santo, o primeiro
Descalço confirmado, 91 anos depois da vinda dos primeiros descalços para Portugal, era o
primeiro dos quatro carmelitas que ocuparam a cadeira de Angola e Congo.
Nos finais do séc.XVII e no primeiro terço do séc.XVIII, a Antiga Observância dará ao
episcopado D.José de Lencastre, bispo de Miranda e Leiria, um descendente de S.Nuno de Santa
Maria, através da Casa de Aveiro, e três bispos ultramarinos: D.Fr.Francisco de Lima, bispo do
Maranhão, transferido para Olinda antes de ter ido à sua primeira diocese, D.Fr.Bartolomeu do
Pilar, 1º bispo do Pará, e D.Fr.Manuel de Santa Catarina, bispo do Congo e Angola.
Da Ordem dos Descalços, só em 1738 e 1739 surgirão um segundo e um terceiro bispos,
que aliás são irmãos, D.Fr.Luís de Santa Catarina e Fr.João da Cruz. Da data da nomeação
destes até ao início do séc.XIX suceder-se-ão exclusivamente carmelitas descalços. Nada menos
de sete dos nove que os descalços tiveram confirmados até hoje. Estes sete bispos ocuparão dez
mitras, na sua maioria de dioceses ultramarinas: quatro no Brasil: Olinda, Rio de Janeiro,
S.Salvador da Baía e Maranhão; dois bispos do Oriente, Cochim e Goa; um de Angola e Congo.
Apenas três da metrópole: Miranda do Douro, Penafiel, uma das novas dioceses pombalinas, e
Viseu.
Na segunda metade do séc.XVIII surgem três bispos carmelitas descalços de origem
alemã relacionados com Portugal. Afigura-se-nos bem procedente a hipótese colocada por JOSÉ
JOÃO LOUREIRO, As Galerias dos prelados…, p.20, “de estes terem sido membros da
comunidade dos Carmelitas Descalços Alemães introduzida em Portugal no ano de 1708 pela
rainha D. Maria Ana de Áustria, que lhes erigiu o Hospício de S. João Nepomuceno e St.ª Ana,
em Lisboa”, que “tinham como missão a administração dos sacramentos aos cidadãos alemães
residentes na cidade”.
No séc.XIX assitir-se-á à nomeação de dois carmelitas da Antiga Observância, o bispo
de Angra, D.Fr.Manuel Nicolau de Almeida, que verá a sua trasladação para a diocese de
Miranda não ser confirmada em virtude das dúvidas levantadas pelos seus escritos, e o bispo do
Algarve D.Fr.Inocêncio António das Neves Portugal, confirmado, mas que não chega a ser
sagrado, falecidos respectivamente em 1825 e 1824, e, já depois de 1834, a do último descalço,
D.Fr.Sebastião Gomes de Lemos, que renunciará à diocese do Congo e Angola em 1848.
Depois da travessia da extinção das ordens religiosas em Portugal, a Ordem do Carmo,
bem no final do séc.XX, dará de novo um bispo à diocese de Beja, D.António Vitalino, que
exerceu o seu múnus até renunciar por limite de idade, há menos de um ano.
De referir que, o Brasil post independência, durante o Império apenas teve um bispo
carmelita, o do Maranhão, D.Fr.Carlos de São José e Sousa, da Antiga Observância, tendo de
aguardar 1940 para a confirmação episcopal dum segundo bispo, D.Fr.Eliseu van de Weijer,
bispo titular de Gor e prelado de Paracatu, prelatura que seria elevada a diocese em 1962 sendo
nomeado seu primeiro bispo também um carmelita, D.Fr.Raimundo Luí. Neste séc.XXI já cinco
dos professos na Antiga Observância ostentaram a mitra como bispos residentes, dois dos quais
arcebispos metropolitas - D.Fr.José Cardoso Sobrinho, que o papa João Paulo II nomeou em
1985 para substituir D.Hélder da Câmara em Olinda e Recife, e D Antônio Muniz Fernandes
designado em 2007 para Maceió. A estes há, aliás, a juntar dois irmãos seus descalços que
foram confirmados bispos titulares.
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É sobre esta realidade episcopal que nos propomos fazer incidir a nossa comunicação,
deixando por ora o quadro dos seus membros.

BISPOS CARMELITAS NO MUNDO PORTUGUÊS
33 BISPOS, dos quais, 28 confirmados, sendo:
Da Antiga Observância:

19 confirmados, dos quais 1 não sagrado, sendo
14 residentes
5 titulares
4 não confirmados

Descalços:

9 confirmados, todos residentes
1 não confirmado

Aos quais 33, se podem acrescentar 3 da Comunidade descalça alemã residente em Portugal

NOME

DIOCESE

DATA

1ª DINASTIA
Séc.XII-1383
PERÍODO BORGONHA-DIRECTO
Séc.XII-1245/1248
Séc.XII? - é fundada no Monte Carmelo a que se virá a designar
Ordem dos Irmãos da Bem Aventurada Virgem do Monte Carmelo
Ordo Fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo

c.1209 - Santo Alberto, Patriarca Latino de Jerusalém (1204-1216), dá uma regra aos
eremitas do Monte Carmelo
1226 e 1229 – confirmação da Regra de Santo Alberto por Honório III e Gregório IX
c.1240 – primeiro grande êxodo dos eremitas do Monte Carmelo para o Ocidente
PERÍODO BORGONHA-BOLONHA
1245/1248-1383
1 bispo incorrectamente indicado como carmelita

1247 – realiza-se, em Aylesford, no condado de Kent, o primeiro capítulo da Ordem no
Ocidente; a pedido da Ordem, Inocêncio IV pela bula Quae honorem conditoris
omnium, de 1 de Out., aprova definitivamente, com algumas alterações, a regra do
17
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Carmo, aquela que aquando das Reformas será chamada a regra primitiva do Carmelo
1

D.Fr.Vasco Martins de Alvelos

Lamego, 12º

1297-1302

Alvelos?, ? – Guarda, 1313

Guarda, 7º

1302-1313

DINASTIA DE AVIS
5 bispos, dos quais
2 residentes
3 titulares
1 referência não provada a um bispo

PERÍODO AVIS DIRECTA
3 bispos, sendo
2 titulares,
1 residente
1 referência não provada a um bispo

1

D.Fr.Gomes de Santa Maria

Tit.de Hebron

Sep.Conv.Carmo de Lx

Vigário Geral da O.Carm. no Reino

1404 - > 1423

1423 (ou 1425) Erecção da Província Carmelita Portuguesa

2

D.Fr.Alvaro 2

Silves

1434-1450

D.Fr.Martinho de Sotto-Mayor

Tit.Tripoli

1440-1489

D.Fr.João Manuel

Tit. Tiberíadas

1442-1443

ou Fr.João de São Lourenço

Vigário Geral da O.Carm. no Reino

Nom.em 8 Abr.1442 com
a faculdade de exercer
funções na cidade e
diocese de Lx

___________________________

_____________________

Ceuta e administrador apostólico
de Valença

Conf.20 Jul.1443-1459

Moura, ? – Conv.Carmo Lx?, 1489
Sep.Conv.do Carmo de Lx

3

c.1400/1416 – Dez. 1476
sg.alguns autores, seria filho do rei
3
D.Duarte , e a sua educação teria sido
entregue ao Condestável
1º CARMELITA BISPO RESIDENTE EM
PORTUGAL

1

Não se consegue corroborar a afirmação de que teria sido carmelita. Terá sido franciscano?
FR.MANOEL DE SA, O.Carm., Memórias históricas dos arcebispos, bispos e escritores portugueses da Ordem de Nossa Senhora
do Carmo,…, Lx, 1724, p.7-9, cap.III “No qual se faz memoria do Illustrissimo D.Fr.Alvaro de Silves”, aduz vários autores que o
referem. Porém, não se consegue confirmar a existência deste bispo carmelita. Assumiu efectivamente a diocese de Silves, de 1453
a 1467 um D.Álvaro Afonso, depois bispo de Évora de 1468 a 1471, mas que, para além de não coincidir com as datas, não consta
que fosse carmelita.
3
Nomeadamente Bibliotheca Lusitana, t.II, 1747, p.687 que o considera filho de D.Duarte e de D.Joana Manoel , filha legítima de
D.Henrique Manoel de Vilhena, conde de Cintra, e irmão da rainha D.Constança Manoel, primeira mulher de D.Pedro. Mais
recentemente ANTÓNIO D. SOUSA COSTA, O.F.M., Monumenta Portugalliae, II, CLXXI-s. Sobre esta questão FR.MANOEL
DE SÁ, op.cit., p.225-s. Vide contra esta filiação BRAAMCAMP FREIRE, Brasões da Sala de Sintra, p.10-s. Vide a análise de
BALBINO VELASCO BAYÓN, O.Carm., História da Ordem do Carmo em Portugal, 2001, p.83-85, e obras aí aduzidas.
2
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Nesta qualidade bapt.em 11 Maio
1455, o prínc.D.João, futuro rei

Sep.Conv.do Carmo de Lx

___________________________
_____________________
Conf.15 Jan.1459-1476

Guarda

Nom. seu coadjutor D.João
Afonso Ferraz, bispo de
Ceuta, que foi conf.em 24
Jul.1476

PERÍODO AVIS-BEJA

4

3 bispos
2 titulares
1 residente
Tit.de Reona, coadj.de Évora

D.Fr.Cristóvão Moniz
? - Alcaria Ruiva, 20 Nov.1531

Conf.coadj.16 Mar.1524
por Clemente VII que lhe
deu o título

Sep.na Igreja de Alcaidaria Ruiva
Tresl. 1539 para o Conv.do Carmo de Lx

5

D.Fr.Baltazar Limpo

Porto, 37º

Moura1, bapt.na freg.de S.João, 1478 Braga, 31 Março de 1558

___________________________

Nom.1536. Conf.em 15
Nov.1536. Terá inic. A sua
função em 1537-1550

Arc.Braga, 41º

_____________________

Sep.na capela de São Pedro de Rates da Sé
de Braga

Conf.23 Maio 1550 - 1558
CONCÍLIO DE TRENTO

1545-1549; 1551-1552; 1562-1563
17 Jan. 1547 - contrato celebrado em Trento pelo qual D.Fr.Baltazar Limpo faz doação do Colégio de
Coimbra à Ordem do Carmo na pessoa do seu Prior Geral Nicolau Audet

6

D.Fr.Amador Arrais

Tit. Adrumentino, coadj.do arc.de
Évora, cardeal D.Henbrique

Conf.23 Jul.1578. Sagr.no
Conv.Carmo de Lx

Beja, c.1530 – Coimbra, 1 Ago.1600
e dep.tit. de Trípoli, coadj.do
arc.de Évora, cardeal D.Henrique

DINASTIA FILIPINA
1581 Cortes de Tomar. Reconhecimento de Filipe I
1581 – vinda dos primeiros carmelitas descalços para Portugal
Da Antiga Observância

5, sendo

3 residentes, um dos quais, Arrais, já titular
na Sardenha

1

Houve quem o indicasse natural de Bela e de Lisboa.
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2 titulares

7

8, ou
Saaeri

D.Fr.Amador Arrais

Portalegre, 3º

Sep.na Igrej.do Colégio de N.S.do Carmo
em Coimbra, em que fora o 1º a professar
e de que fora o 4º Reitor

1

D.Fr.Pedro Clemente

Ales, na Sardenha

Lx, bap. na freg.de Santa Justa, ? – Sacer,
ou Sasseri?, 1601

(depois de ter sido Vigário Geral da
sua Ordem na Sardenha, nom. em
1580)

D.Fr.Pedro Brandão

Nom.30 Out.1581, entrou
e tom. posse em 4
Mar.1582 - 1596 renunc.

Conf. 23 Jan.1583 - 1601

Gov.da Arq.de Sasseri 2

158…?

Cabo Verde, 5º

1588-1608

Bapt.na Paróquia dos Mártires em Lisboa,
? - Telheiras, Lx, 14 Jun.1608
1º CARMELITA BISPO RESIDENTE DUMA
DIOCESE ULTRAMARINA (excluída Ceuta)

Sep.Conv.do Carmo de Lx

1593 – pela bula Pastoralis officii, de 20 de Dez., Clemente VII concede total autonomia
ao ramo dos Carmelitas Descalços
Ordem dos Irmãos Descalços da Bem Aventurada Virgem do Monte Carmelo
Ordo Fratrum Discalceatorum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo

1595 – Criação do Vicariato ou Vice-Província do Brasil dos Carmelitas Descalços
1597 – Clemente VII, por motu proprio de 20 de Março, divide os Descalços em duas
Congregações autónomas: a de São José para a Espanha, Portugal e México, e a de Santo-Elias
para Itália e outras regiões da Europa e do mundo3

9

D.Fr.Ângelo Pereira

Tit.de Martyria, coadj.de Coimbra

Conf.14 Maio 1600-1614

Barcelos, 15..? - vila de Pereira,
4
Montemor-o-Velho, 20 Ago . 1614
Sep.na Igrej.Matriz de Pereira

1612 – Criação da Província Carmelita Descalça de São Filipe do Reino de Portugal, no seio da
Congregação Espanhola de São José

10

D.Fr.Tomé de Faria

Tit.Targa, coadj.Lisboa, sendo
arc.D.Miguel de Castro

Nom.1616, conf. 2
Ago.1616, orden. em 17

Lx, 1558? - + numas casas onde foi
1

Por lapso, Fr.MANUEL DE FARIA E SOUZA, Europa Portugueza, III, e Epítome, indica-o como bispo de Leiria que nunca foi.
E não arcebispo de Sacer, ou Sasseri, como indicam alguns autores. Tê-lo-á sido o tempo do arcebispo Alfonso de llorca, nomeado
em Outubro de 1576 e falecido em 1603?
3 Serão reunidas por Pio IX em 1875.
4 Na sua inscrição tumular constava Junho.
2
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edificada parte do Conv.de S.Pedro de
Alcântara, 23 Out.1628

Jan.1617 - 1628

Sep.Conv.do Carmo de Lx

1640 – Criação das Vice-Províncias do Estado do Brasil e Maranhão, dos Carmelitas da Antiga
Observância

DINASTIA DE BRAGANÇA ATÉ 1834
Da Antiga Observância confirmados 8, sendo 1 fora de Portugal
não tendo aceitado ou não sendo confirmados 3
Descalços

confirmados 7
não confirmado 1
Da Comunidade descalça alemã

3

CISMA POST RESTAURAÇÃO1
1640 – 1668/1670
Da Antiga Observância confirmado 1 (fora de Portugal)
não tendo aceitado ou não sendo confirmados 3
Descalço

10ª)

não confirmado 1

D.Fr.Martinho Moniz

Angra / Não aceitou

Capela de N.S.da Piedade no Conv.do
Carmo de Lx, sendo bapt. na Paróquia de
S.Nicolau em 14 Ago.1585 - Conv.do
Carmo, 13 Nov.1653

___________________________

Nom. motu proprio de
Inocêncio X
_____________________

Porto / Não aceitou, pondo a bula
nas mãos de D.João IV

Nom. motu proprio de
Inocêncio X

Sep.Conv.do Carmo de Lx
1645

11

D.Fr.Francisco Soares de Vilhegas

Grão Cayro

Lx, ? - Paris, 17 Abr.1674

Legado Apostólico na Etiópia

ausentou-se para Castela e daí para
Bordéus onde se doutorou. D.Ana de
Áustria, raínha de França fê-lo seu
pregador em 1644 e Luís XIV seu esmoler
e conselheiro em 1648

Proposto por Luís XIV,
conf. por Inocêncio X em
6 Dez. 1649
alguns anos depois
retirou-se para Roma e
renunc. ao bispado

Sep.no coro do Conv.do Carmo em Paris,
na Praça Moubert

11a)

D.Fr.João Coelho

Cochim

Nom. 18 Out. 1650

1

Todas as nomeações de carmelitas no período do cisma dão-se no pontificado de Inocêncio X (Set.1644 - Jan.1655), excepto a de
D.Fr.Fabião, já da regência de D.Pedro II e do pontificado de Clemente IX (Jun.1667-Dez.1669).
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Gouveia, ? – Conv .do Carmo de Lx29
Dez.1654

recusou

Sep.no Conv.do Carmo de Lx

Aa)

12a)

D.Fr.Sebastião da Conceição

S.Tomé de Meliapor

Nom.1656

Lisboa, ? - + 3 Abr.1663

(diocese sedes vacante de 1637 a
1693)

D.Fr.Fabião dos Reis Fernandes

Cochim

Nom.1668 Nconf

DO FIM DO CISMA À CONVENÇÃO DE ÉVORA-MONTE
1670 – 1834
Da Antiga Observância

confirmados 7, 1 dos quais não sagrado
não confirmado 1

Descalços

confirmados 8 residentes
Da Comunidade descalça alemã

12

D.Fr.Fabião dos Reis Fernandes

Cabo Verde, 10º

Nom.1672. Conf.por
Clemente X em Maio
1672 . Chega à diocese
em 1673 - 1674

Angola e Congo, 7º

1672-1674

Miranda, 15º

Nom.por D.Pedro II. Bulas
expedidas por Inocêncio
XI em 26 Abr. 1677,
ord.na Igreja do Carmo de
Lx 25 Jul.1677 - 1681

Lisboa, ? - + 8 Fev.1674
Sep.na capela de Santa Teresa na cidade
da Ribeira na Ilha de Santiago

A

D.Fr.Antonio do Espírito Santo

3

Montemor-o-Velho, 1620? - Luanda, 1674
Sep.na Capela-mor do Conv.de Angola

13

D.Fr.José de Lencastre
Lx, 19 Mar.1621 - Lx, 13 Set.1705
4º neto por varonia do Senhor D. Jorge, f.de
D.João II

___________________________
Leiria, 12º

irmão do arc. de Braga D.Verissimo de
Lencastre

_____________________
Provido em finais de
1678, tom.posse em Ago.
1681 - 1694

Sep.no Conv.dos Remédios de Lx, na
capela do noviciado

Nom. Inquisidor Geral em 21
Abr.1693, como sucessor de
seu irmão D.Veríssimo.
Tomou posse em Out.
Nom. Capelão-mor do Rei
em Jan.1702

14

D.Fr.Francisco de Lima

Maranhão, 2º

Sagr.em 20 Abr.1692
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Lisboa, 1630? - Olinda, 29 Abr.1704
1º CARMELITA BISPO RESIDENTE NO BRASIL

___________________________

Sep no conv. carmelita de Olinda

Olinda

tomou posse por
procuração
_____________________
Antes de partir para o
Maranhão, foi nom.para
Olinda, Pernambuco, em
1694, onde já está em
Fev.1696

1708 Introdução em Portugal, pela rainha D.Maria Ana de Áustria, dos Carmelitas
Descalços Alemães
15

D.Fr.Bartolomeu do Pilar de Bettencourt

Belém do Pará, 1º

Nom. 9 Nov.1717. Conf.4
Mar.1720. Orden.na
Basílica Patriarcal em 22
Dez.1720. Tomou posse
1721. Entrou em
Ago.1724. + 1733

Angola e Congo, 12º

Nom.28 Nov.1719, ord.na
Patriarcal 14 Jul.1720,
chegou a Luanda em 9
Mar.1722 - 1731

Olinda

1738-1757

Velas, Ilha de S.Jorge, 1667 – Belém,9 Abr.
1733
Sep.na catedral de S.Luís, e tresladado, em
1774, para a nova catedral, construída
entre 1748-1771

16

D.Fr.Manuel de Santa Catarina
Lx, 25 Nov.1656 - Luanda, 1731
Sep.na Igreja da Conceição de Luanda, que
então servia de catedral

B

D.Fr.Luis de Santa Teresa da Cruz Salgado
Castilho

Sagr.na Patriarcal em 14
Dez.1738

Freg.da Sé, Lisboa, bap.em 11 Abr.1693-17
Nov.1757

Chega a Olinda em 24
Jun.1739

Irmão do bispo seguinte
Sep.na capela mor do Conv.de São João da
Cruz de Carnide, Lx

C

D.Fr.João da Cruz Salgado de Castilho

Na sequênc. do ambiente
conflituoso, em 1757
recebe ordem de
regressar ao reino, não
sendo recebido na corte
Rio de Janeiro, 5º

1739-1745 resig.

Lisboa, 28 Dez.1694 - Miranda do Douro,
20 Out.1756

Cheg.ao Rio de Janeiro
em 3 Maio 1741

Sep.na capela mor da Sé de Miranda

Chegou a Lisboa em 22
Jan.1746
___________________________

_____________________

Miranda do Douro, 22º

1750-1756
Tomou posse em 16
Mar.1750 e fez e entrada
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pública em 16 Jul.

D

D.Fr.Manuel de Santa Inês Ferreira

Angola e Congo, 14º

1745-1762

Cascais, 1704 - Baía, Jun.1771
TERRAMOTO de 1 de Novembro de 1755
SEBASTIÃO JOSÉ DE CARVALHO E MELO, DEPOIS CONDE DE OEIRAS E MARQUÊS DE POMBAL
Secretário de Estado dos Negócios Interiores do Reino
6 Maio 1756 – 4 Mar.1777

D

D.Fr.Manuel de Santa Inês Ferreira

Arc.S.Salvador da Baía e Primaz
do Brasil

1762-1771

Foi co-Governador interino do Brasil

X1

D.Fr.Paulo da Ponte, OCD

Arc.Corfú

1

Paolo da Ponte

___________________________

Veneza, ? - + 1792

Arc., a tit.pessoal, de Torcello
(Itália)

13 Set.1773-1792

D.Fr.Inácio de São Caetano

Penafiel, 1º e único

Chaves, 31 Jul.1719 - Queluz, 29
Nov.17882

___________________________

Nom.5 Mar.1770, conf.17
Jun.1771, ord.10
Nov.1771 – ren.9 Dez
1778

Sep.na Basílica da Estrela

Arc.Tit.Tessalónica

14 Dez.1778 - 1788

E

1765-1773

Inquisidor-mor

1772/1773 – Criação da Congregação da Beatíssima Virgem Maria do Monte
Carmelo do Reino de Portugal
(Separando-se da Congregação Espanhola de São José dos Carmelitas Descalços)
INÍCIO DO REINADO DE D.MARIA I
1777

F

G

1
2

D.Fr.Manuel de Santa Catarina Soares

Cochim

1778-1784

Braga, 1726 – Goa, 1812

___________________________

_____________________

Arc.Goa

1784-1812

D.Fr.José do Menino Jesus

Maranhão, 9º

1780-1783

Cachoeira (ou de Jacobina), na
arquidiocese da Baía, - Viseu, 13
Jan.1791

___________________________

_____________________

Viseu

1783-1791

1º Bispo Carmelita a nascer no Brasil

Em 1 Jun.1781 benzeu a Igreja e
o Mosteiro do Santíssimo Coração
de Jesus (Estrela) das

Indicados com x e com fundo em verde - membros da comunidade dos Carmelitas Descalços alemães em Portugal.
No seu retrato que se envontra no Museu de Évora, em texto aditado, consta como data da sua morte 22 de Novembro de 1789.
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Carm.Descalças

H

D.Fr.José da Soledade

Cochim

Salreu, 12 Ago.1740 – Salreu, 7 Nov.1811

Sucedeu a D.Fr.Manuel de Santa
Catarina, OCD

Nom.1783, sagrad.em
Goa em 21 Nov.1784 1800

Sep.na Capela-mor da Igreja Matriz de
Salreu

x2

D.Fr.Francisco Salésio das Dores de Nossa
Senhora, OCD

Tit.Germanecense,

1774-1787

Vic.apostolico de Verapoly

1774-1777

D.Fr.Angelino de S.José, OCD

Tit.de Anthedonia

1785, sagr.em Lx, 19
Fev.1786 - 1786

Angelin (Joseph Jakob) Geiselmayer

e vic.apost.do Grão-Mogol

Salzburgo, 1744 - +1786

(que em 1820 mudará o nome para vic.apost.de

Eustachius Francis de Sales a Mater
Dolorosa FEDERL
ALEMANHA, 1732 - ?, 1787

x3

Bombaim)

17

D.Fr.Manuel Nicolau de Almeida

Angra, 26º

1

Vila Franca de Xira, bapt.21 de Dez.1761
— Lisboa, 11 Out.1825

___________________________
Bragança

Sep.Conv.Carmo de Lx

Nom.3 Maio (ou Set.?)
1819, conf.29 Maio 1820,
sagr. 3 Ago.1820. Tomou
posse por procuração
passada em 18 Ago.1820.
Chegou em Nov.1820 +1825
_____________________
Nom.1823 / NConf por
dúvidas suscitadas pela
publicação do seu opúsculo
anónimo Cartas de um
amigo a outro sobre as
indulgências, Lx, 1822,
seguido de um Tratado das
indulgências, 1823.

Em 1824 regressou à
diocese de Angra
2

17 a)

D.Fr.Isidoro Ignacio Henriques

Algarve

Nom.em 1823. NConf.

18

D.Fr.Inocêncio António das Neves Portugal

Algarve

1823-1824

Lx, 17 - Queluz, 30 Mar.1824
Regressou do Brasil com a Família Real em 1823

Tomou posse por
procuração em 1824, mas
não chegou a ser sagrado

Sep.Conv.Carmo de Lx

1

Habitualmente indicado erroneamente como descalço.
Sg. BALBINO VELASCO BAYÓN, O.Carm., História da Ordem do Carmo em Portugal, cit., p.457. Fr.Isidoro foi provincial do
Carmo em Portugal.
2
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CONVENÇÃO DE ÉVORA MONTE
26 Maio 1834
Decreto de Extinção das Ordens Religiosas
Publicado a 30 Maio 1834

MONARQUIA CONSTITUCIONAL POST 1834
Da Antiga Observância

I

D.Fr.Sebastião da Anunciação Gomes de
Lemos

confirmado 1

Angola e Congo

1846-1848
Ren.1848

Eixo, 1787 - ? , 18..

REPÚBLICA
1910 – 2…
Da Antiga Observância 1

Post Restauração dos Carmelitas em Portugal
1928 – Restauração da Ordem do Carmo Descalça e instação provisória de uma comunidade masculina no
Alandroal
1930, a partir de – Restauração da Ordem Carmelita da Antiga Observância
Da Antiga Observância 1

19

D.Fr.António Vitalino Fernandes Dantas

Tit.de Tlos, aux.do Patriarcado

1996-1999

Oleiros, Vila Verde, 1941 -

___________________________

_____________________

Beja

1999- ren.por limite de
idade 2016

BISPOS CARMELITAS NO BRASIL INDEPENDENTE
10 Bispos
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Da Antiga Observância 8
1 titular
7 residentes, dos quais 2 arcebispos
Descalços 2, sendo
2 titulares

BRASIL IMPÉRIO
1822 -1889
Descalço 1

1

D.Fr.Carlos de São José e Sousa

Maranhão, 15º

Nom.1843; conf.1844 1850

Recife, 14 Set.1776 (ou 4 Nov.1777?)
– Conv.do Carmo do Recife, 3 Abr.1850
Sep.na Capela-mor da Basílica do Carmo
do Recife

BRASIL REPÚBLICA
1889 – 2…
Da Antiga Observância
1 titular
6 residentes, dos quais 2 arcebispos
Descalços

2

D.Fr.Eliseu van de Weijer

2 titulares

Tit.de Gor, Prelado de Paracatu

Nom.25 Maio 1940,
orden.27 Out. - ren.14
Abr.1962

1º Bispo de Paracatu

11 Jun.1962. Sagr.na
Basílica do Carmo, em
São Paulo, 29 Jul. Tomou
posse 26 Ago.1962 –
ren.20 Jul.1977
regressando à vida
conventual

Tit.de Sutunurca, auxiliar de
Santa Maria

1969-1971

____________________________

_____________________

E com o mesmo tit., auxiliar de
Porto Alegre

1971-2001

Petrolina, 6º

Nom.30 Nov.1984,
orden.19 Mar.1985,
tomou posse 1 Maio 1985
- ren.por limite de idade
2011

Harderwijk, Holanda, 29 Dez.1880 - 25
Jan.1962

3

D.Fr.Raimundo Luí
Itu, São Paulo, 22 Jul.1912 - São Paulo, 11
Ago.1994

A

D.Fr.Antônio do Carmo Cheuiche
Caçapava do Sul, 13 Jun.1927 — Ivoti, 14
Out.2009

4

D.Fr.Paulo Cardoso da Silva
Caruaru, 19 de Out.1934 –
irmão do Arc. de Recife e Olinda,
D.Fr.José Cardoso Sobrinho, que se segue

27

RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES

5

D.Fr.José Cardoso Sobrinho

Bispo de Paracatu, 2º

Nom.28 Abr.1979, ord.27
Maio 1979 – Abr.1985

Caruaru, 30 Jun.1933 ____________________________

6

D.Fr.Antônio Muniz Fernandes
Princesa Isabel, 11 Ago.1952 –

7

D.Fr. Wilmar Santin
Nova Londrina (Paraná), 21 Out.1952 –

B

D.Rubens Sevilha

____________________

Arc.de Olinda e Recife, 7º

Nom.por João Paulo II em
10 Abr.1985, suced.a
D.Helder da Câmara –
ren.por limite de idade
2009

Presidente do Regional Nordeste
2 da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil

1987-1991

Guarabira, 2º

1998-2007

Vice-Presidente do Regional
Nordeste 2 da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil

2003-2005

Presidente do Regional Nordeste
2 da Conferência dos Bispos do
Brasil
____________________________

2005-2010

_____________________

Arc.de Maceió, 9º

2007- 20…

bispo da Prelazia de Itaituba, 2º,
no Estado do Pará

Nom.2010, ord.19
Març.2011, tomou posse
em 10 Abr.2011 – 20…

Tit. de Idassa, auxiliar da Arq. de
Vitória

Nom.21 Dez.2011,
orden.18 Març.2012 -

Cajazeiras, 8º,
no Estado de Paraíba

2016 – 20….

Tarabai (SP), 27 Set.1959 -

8

D.Fr.Francisco de Sales Alencar Baptista
Araripina, Pernambuco, 17 Abr.1968 -

O SANTO DESERTO DO BUSSACO. DA AUTENTICIDADE E DA INTEGRIDADE DA
MAIS COMPLEXA CERCA CONVENTUAL DE LEGADO DOS CARMELITA
DESCALÇOS
FILIPE GONÇALVES TEIXEIRA
*1981; Lic. em Historia da Arte (2001-2005) na FL-Univ. do
Porto. Mestre em Arquitetura Paisagista (2006-2011) na Fac.
de Ciências da UP.
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Historiador da Arte e Arquiteto Paisagista na Fundação Mata
do Bussaco, F.P., coordenando o setor do património edificado
e cultural.

A Mata do Bussaco é um repositório patrimonial, resultado do extenso esforço de
construção de paisagem ocorrido durante dois períodos: Sagrado e um outro Profano. A
ocupação que decorre entre 1628 e 1834 pelos frades da Ordem dos Carmelitas Descalços e o
que estes operam neste território define a génese do carácter patrimonial e paisagístico do
Bussaco. Durante o século XVII os frades Portugueses, com o apoio mecenático de aristocratas
e substancialmente pelos sucessivos Bisposcondes de Coimbra, investem na edificação do
Deserto. Uma original e singular tipologia de cerca conventual que a Ordem disseminou por
toda a Europa e “Novo Mundo”. O Deserto do Bussaco destaca-se hoje como o mais autêntico e
integral exemplar que nos chega aos dias de hoje. O vasto legado Patrimonial é desde 2009
gerido por uma fundação pública de direito privado cuja missão é a recuperação, requalificação,
revitalização, e conservação de todo o património, natural e edificado.
O Deserto dos Carmelitas Descalços do Buçaco é uma original tipologia de cerca
conventual. Uma cerca conventual é a área bem definida pela ocupação física e territorial de um
cenóbio, o local de vivência de uma comunidade religiosa, que vive sobre uma regra monástica.
A cerca é portanto uma área bem definida e delimitada por um muro que separa o espaço
sagrado do espaço profano ou secular.

Para atingir os fins espirituais da reforma carmelita operada por Santa Teresa de Ávila
no ramo feminino e São João da Cruz no ramo masculino, estes últimos desenvolvem o conceito
de Deserto como espaço de clausura ideal para nestes lugares, (por regra remotos e longe da
núcleos urbanos) poderem os frades, viverem no cenóbio (em comunidade) mas também como
eremitas, para isso fazem construir as Ermidas de habitação.
O Deserto do Bussaco, localizado na Província de S. Filipe da Ordem Carmelitas
Descalços, - cumprindo desta forma as constituições que exigiam a edificação de um espaço de
retiro espiritual em cada provincia da ordem- é a génese e matriz deste sitio e que ainda hoje
imprime um carácter sagrado ao lugar, apesar de todas as mudanças e transformações ocorridas
após a saída dos frades na sequência do decreto de extinção em Portugal de todas as
propriedades monásticas em 1834.
Verificamos que durante um vasto período: entre finais do século XVI e meados do
século XVIII os frades da ordem dos Carmelitas Descalços desenvolvem um esforço notável de
construção desta tipologia de cerva conventual os Desertos. Entre vários modelos arquitetónicos
mas que de forma geral deveriam integrar o espaço conventual e um conjunto de ermidas. Neste
contexto descritivo do Deserto o exemplar Português destaca-se por integrar diversas tipologias
arquitetónicas. Ao convento e ermidas são adicionados outros elementos edificados como as
capelas de devoção, assim como as Fontes Arquitetónicas que potenciam e da mesma forma
valorizam o recurso água presente neste território. Como já descrita é também construída a viasacra elemento icónico e original assim como a monumentalização das portas de entrada
rasgadas no muro da cerca.
De acordo com os registos e levantamentos de todos os Desertos construídos pela ordem
o Bussaco apresenta-se como a cerca conventual com a vocação de retiro espiritual, espaço de
contemplação e de clausura com um notável registo de autenticidade e integridade.
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A importância deste registo é de maior importância e a sua salvaguarda é uma
prioridade para a atual gestão, conforme definido nas Orientações Técnicas para Aplicação da
Convenção do Património Mundial da ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA do COMITÉ INTERGOVERNAMENTAL PARA A
PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNDIAL, CULTURAL E NATURAL que bebe influência na
Conferência de Nara organizada em cooperação com a UNESCO, o ICCROM e o ICOMOS. De
facto tendo em conta o objetivo legitimado da candidatura do Deserto do Bussaco ao Património
Mundial da UNESCO estes conceitos para além do justificável “Valor Universal Excecional”.
Hoje a Mata do Bussaco é um espaço público com gestão de entidade com a vocação
definida na áreas da preservação do património histórico, artístico e cultural e da proteção do
património natural, tendo por beneficiários os cidadãos em geral. A recuperação, requalificação
e revitalização, gestão, exploração e conservação de todo o património, natural e edificado, da
Mata Nacional do Buçaco é o propósito máximo desta entidade.
O extraordinário legado dos Carmelitas Descalços é visível pela profusão de elementos
construídos, distribuídos por várias tipologias arquitetónicas. No total os frades deixaram-nos
meia centena de edifícios e estruturas. Assim como o património móvel registado em diferentes
meios artísticos, desde a arte retabular aos frontais de altar de azulejo que será provavelmente a
maior coleção desta arte in-situ e em número de elementos. A escultura e a documentação
representada em vários volumes de publicações centenárias e outra documentação primária
distribuída por vários arquivos nacionais. De referir ainda o legado paisagístico notável que
ainda hoje define parte da Mata exótica do Bussaco. A descrição, inventariação e o estado de
conservação e o trabalho de identificação de alguns registos distribuídos por várias instituições
nacionais é o trabalho que nos propomos a revelar nesta comunicação, revelando a importância
de todo este património notável de herança dos Carmelitas Descalços. A salvaguarda deste
Deserto como sedo o maior e mais complexo construído pela Ordem a chegar aos nossos dias é
de maior importância e a nossa missão para assegurar a existência deste registo que passa pela
atribuição do selo do Património Mundial da UNESCO.

LLEGÓ DE AMÉRICA. ANÁLISIS DE LAS DONACIONES DE INDIANOS
ANDALUCES A CONVENTOS Y MONASTERIOS CARMELITAS DE GRANADA Y
SEVILLA
GUADALUPE ROMERO SÁNCHEZ
Doctora en Historia del Arte. Profesora del Departamento de
Didáctica de las Ciencias Sociales de la Univ. de Granada.
Miembro del Grupo de Investigación “Andalucía y América:
patrimonio cultural y relaciones artísticas”.

Desde que se diera inicio a la empresa americana se conformaría un creciente trasiego
de personas, dinero y mercancías entre las dos orillas del Atlántico favorecido principalmente
por el establecimiento de la Casa de Contratación (1503-1785) como institución de fiscalización
y control y por la regularización del tráfico marítimo a través de un sistema de flotas que
quedaría fijado definitivamente en 1564. El monopolio del comercio con Indias otorgado a los
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puertos de Sevilla y Cádiz, este último ya durante el siglo XVIII, cimentaron unas relaciones
privilegiadas entre Andalucía y el mundo americano en las que las transferencias culturales y las
relaciones artísticas anduvieron caminos de ida y vuelta. Muchos andaluces emigraron a Indias,
de entre ellos nos interesan especialmente, para el tema que abordamos, aquellas personas que,
ocupando puestos políticos, religiosos, de administración, o que desempeñaron las labores más
diversas en el sector mercantil, alcanzaron con el tiempo una elevada posición social y
económica en América. Esto les permitió obtener ciertos privilegios, posicionándose
socialmente de cara a sus conciudadanos a ambos lados del Atlántico, un ejemplo destacado
será la familia Marín de Poveda originarios de Lúcar, en Almería, y cuyos logros culminaron
con la concesión del título nobiliario de marqués de Cañada Hermosa de San Bartolomé. Con
los indianos, toda una maraña de relaciones familiares y de servidumbre quedaría articulada, por
lo que, no solamente la persona que pasaba a América, retornara o no, se beneficiaba de los
logros obtenidos sino que muchos de los que quedaron en España también lo hacían, revirtiendo
parte de esos beneficios. Esto se traduce en donaciones, fundaciones de mayorazgos, envíos de
dinero, artículos de platería y bienes de muy diversa índole que tenían como destino por un
lado, engrandecer el linaje familiar como es el caso de don Luis Pérez Navarro en Granada, y
por otro, dejar constancia de su memoria y agradecer en lo espiritual su suerte y fortuna. Esto se
constata en la fundación de innumerables capellanías; en la adquisición y renovación de
capillas, que había que adornar; la fundación de hospitales y un largo etcétera de obras pías,
entre otras actuaciones menos numerosas. En esta investigación realizaremos un estudio
pormenorizado de las donaciones remitidas por algunos de estos indianos andaluces a conventos
y monasterios Carmelitas en las provincias de Granada y Sevilla. En ellos se dará noticia de
algunas fundaciones de capellanías, como la instituida por ejemplo por Pedro Galera en el
convento de Carmelitas Descalzos de los Santos Mártires de la capital granadina; de la compra
de una capilla con bóveda y entierro en Sevilla y de la donación de dinero para la adquisición o
encargo de algunas obras artísticas. Con este análisis intentaremos realizar una panorámica
general de la impronta real que tuvo en nuestra comunidad este tipo de actuaciones centralizadas
desde la Casa de Contratación de Indias a través del análisis documental y la presentación de
materiales inéditos de archivo.

O ESCAPULÁRIO DE NOSSA SENHORA DO CARMO
JESUÉ PINHARANDA GOMES
*Quadrazais, 1939, Investigador e autor de numerosos
estudos da Ordem do Carmo.
“Desde os meados do século XIII, primeiro os frades, depois as monjas, e depois os
leigos e seculares, e até ao início do terceiro milénio, milhares e milhares de fiéis pediram e
vestiram o Escapulário. O primeiro a vesti-lo, entregue por Nossa Senhora (digno de fé) foi
Fr.Simão Stock. Na sucessão dele todos os frades carmelitas, conventualizados pela Europa,
quantos o professram? E depois de meados do século XV, com a reforma de João Soreth, foram
as monjas (Segunda Ordem). Quantas as meninas e as senhoras que o vestiram, desde a
primeira, Francisca de Amboise? E depois da reforma descalça, no seguimento de Teresa de
Ávila e de João da Cruz, quantos frades e quantas monjas da Descalcez o vestiram? Ainda,
quantos membros de congregações afiliadas à Ordem Carmelita: Terceiras e Terceiros regulares,
Terceiras e Terceiros seculares, leigos, confradws das Confrarias, pessoas a título individual?
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Todos viveram e morreram amortalhados no signo da salvação, um longo cortejo vivo que
percorre a infinita multidão dencrentes associados na Igreja.
E o povo? Esse que não é nem primeiro, nem terceiro, mas veste o sinal em espírito da
consagrada lealdade? Eis uma interminável procissão, em que avultam nomes ilustres, mas onde
a vaga dos anónimos, constitui a maioria, tal como as Ordens Carmelitas os recordam nas festas
de Todos os Santos (14 de Novembro) e dos Fiéis Defuntos (15 de Novembro).”
J.PINHARANDA GOMES, O Escapulário de N.ª Sr.ª do Carmo. Breve
iniciação histórico-teológica, Nos 750 anos do Escapulário do Carmo, 2002,
p.67-68

OS CARMELITAS DE ENTRE DOURO E MINHO E A INSTAURAÇÃO DO
LIBERALISMO EM PORTUGAL: OPÇÕES POLÍTICAS NO CONTEXTO DAS
ORDENS REGULARES (1834).
JOSÉ ANTÓNIO OLIVEIRA
Doutor em História; Prof. Coord. IPP. Invest. Ass. no
CETRAD / UTAD. Área principal de investigação –
Porto (1800-1850) Igreja, sociedade e política.

O decreto de extinção das ordens religiosas de 30 de maio de 1834 previa no artigo 4º
que os religiosos pudessem usufruir de uma pensão anual para sua sustentação; todavia, esta
ajuda exceptuava os religiosos que, de alguma forma, fossem conotados e classificados
próximos do “Governo do Usurpador”. Em 4 de junho de 1834 uma portaria recomendava a
pronta execução do decreto de extinção e dava instruções claras sobre os procedimentos a ter na
inventariação dos bens e na classificação dos comportamentos dos regulares.
Nesta comunicação, pretendemos analisar as opções políticas dos regulares Carmelitas
de Vila do Conde, Viana do Minho (do Castelo) e Braga, inseridas no contexto das outras casas
religiosas situadas no Entre Douro e Minho, em 1834.

LOS CARMELITAS DESCALZOS EN GIRONA: UN CONVENTO EXPANSIVO,
RIVALIDAD CON OTRAS ÓRDENES RELIGIOSAS Y CRISIS INSTITUCIONAL
(SIGLO XVII)
JOSEP CAPDEFERRO
*Girona, 1973. Profesor de Historia del Derecho en la
Univ. Pompeu Fabra de Barcelona. Sus investigaciones
tienen como marco la Cataluña moderna, dentro de la
monarquía hispánica, en la Europa del ius commune –
derecho romano y canónico abogados–.
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A finales del siglo XVI, con sus 6.000 almas estimadas, Girona era una “gran ciudad
mediana” de Cataluña. Ejercía con orgullo funciones de capital regional: era epicentro de
actividades productivas, transformadoras y comerciales de un vasto territorio circundante.
Situada al pie de un eje viario principal, era etapa de paso forzosa entre Barcelona y Perpiñán,
entonces la capital y la segunda ciudad catalanas. Tenía una cuota de población de condición
nobiliaria, un abundante clero –histórica sede episcopal– y, sobre todo, una pujante clase mediaalta formada por los llamados ciudadanos honrados o doctores en derecho o en medicina. En
definitiva, era un lugar atractivo para la instalación de órdenes religiosas de distinto signo.
Siguiendo la estela de la Reforma católica, se fueron instalando establemente en Girona
miembros de nuevas congregaciones, principalmente jesuítas en la década de 1580 y carmelitas
descalzos en 1591. Ambos órdenes fundaron en fecha temprana sus respectivos conventos, de
nueva planta los carmelitas descalzos y en el edificio de una antigua canónica agustiniana los
jesuítas. De los jesuítas ha quedado un recuerdo bastante vivo en la ciudad y en su historiografía
por varios motivos: 1) la protección que les brindaron notables locales de la familia Agullana; 2)
una sonora disputa urbanística entre jesuítas y dominicos suscitada cuando los primeros
elevaron una pared que los últimos consideraron altamente perjudicial; 3) la puesta en marcha
en la década de 1590 de una escuela de gramática que supuso una competencia inédita al
Estudio General –el centro de estudios superiores municipal–.
Es difícil saber porque no ha perdurado tanto la huella de los carmelitas descalzos, que,
aunque muy menguados en número y fuerzas, estuvieron presentes en Girona hasta 1835, año
de una importante exclaustración y desamortización de bienes eclesiásticos en España. Esta
desmemoria es sorprendente, porque el Carmelo descalzo tuvo una función asistencial, una
influencia espiritual y un apoyo social decisivos en la ciudad, por lo menos durante el siglo
XVII. La función asistencial queda probada por las altas cifras de mortaldad de hermanos en
episodios de epidemias –intentaban curar o aliviar a sus conciudadanos durante las pestes−. La
influencia espiritual y el apoyo por parte de la sociedad gerundense –y de la buena sociedad
gerundense (familias como los Saconomina, Roca, Fontanet y Lladó)− se puede constatar
analizando varios elementos. por ejemplo, los lugares de sepelio o los legados píos y misas,
novenas, treintenas, aniversarios y demás servicios religiosos encomendados en instrumentos
jurídicos post mortem, es decir en testamentos y codicilos. Claro está, alguien no confiaría a
desconocidos, sino a su congregación favorita, la custodia de su cuerpo inerte y los rezos para
asegurar la salvación de su alma.
Estamos trabajando en un proyecto de identificación de las devociones –principalmente
femeninas− hacia las diferentes órdenes religiosas presentes en la Girona moderna. En el
congreso de Lisboa confiamos poder esbozar unas primeras ideas. Pero el grueso de nuestra
comunicación será otro, también apasionante: el extraordinario crecimiento del convento de
Sant Josep de los carmelitas descalzos a partir de 1616 –alimentado por cuantiosas donaciones
económicas−, sus consecuencias urbanísticas y sus secuelas jurisdiccionales y políticas.
Resumo brevemente en cuatro fases el proceso inmobiliario y urbanístico objeto de
análisis: 1) Los hermanos del Carmelo descalzo en la década de 1590 habían construído una
pequeña iglesia y recinto conventual detrás de la calle dels Ciutadans −una calle donde residían
familias de alto rango. 2) En 1616 se trasladaron unos metros atrás y construyeron un nuevo
edificio de dimensiones más que notables, no sin incidencias, puesto que intentaron privatizar el
uso de una calle necesaria para la orden mercedaria y la capilla de Nuestra Señora de los
Dolores. 3) La fase siguiente, larga y compleja, consistió en intentar conseguir el dominio
completo de un terreno próximo del que los jesuítas tenían el dominio directo o eminente. 4) La
última, a la que vamos a dedicar la máxima atención, tuvo lugar entre los años 1628 y 1630, y
conllevó incorporar el terreno antes mencionado, extender los huertos y zonas de recreo y
trabajo hacia la muralla, tapiar una puerta de acceso de la muralla hasta entonces bastante
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concurrida y, por ende, ocupar una torre de la dicha muralla y convertirla en capilla dedicada a
Santa Teresa de Ávila para que los hermanos pudieran retirarse a hacer ejercicios espirituales.
“Hélas”, este programa de ampliación supuso, por un lado, aislar un barrio extramuros
de la ciudad, que vio cerrada su comunicación con el resto de Girona; por otro lado, construir
por debajo de una calle una mina o paso subterráneo que, según algunos ediles y los jesuítas,
con el paso del tiempo podía derivar hacia un cierre al tráfico que perjudicaría seriamente a los
jesuitas, que podrían perder uno de los principales accesos rodados a su iglesia y convento de
Sant Martí Sacosta.
Los jesuítas llevaron ante la justicia regia el programa expansivo urbanístico de los
carmelitas descalzos, con el objetivo de paralizarlo –y de contener la influencia de los rivales en
el “mercado” espiritual, claro está–. El municipio esgrimió su competencia general en
urbanismo y su jurisdicción parcial sobre las murallas para apoyar la Compañía de Jesús. Los
descalzos no se amilanaron y buscaron el apoyo de la monarquía y, así, quedaron servidos los
ingredientes para un conflicto poliédrico que estalló en varios frentes en la primavera de 1630.
La tensión también hizo mella entre el municipio y sus abogados, cuyos consejos jurídicos no
fueron seguidos de la forma debida.
Detrás de nuestra comunicación planeará esta cuestión, harto difícil de responder: ¿Qué
incidencia pudieron tener entre la población y los fieles gerundenses estas discrepancias entre
órdenes religiosas, exhibidas ante tribunales de justicia y después secundadas por instituciones
políticas?

“POR ESTA RAZÃO, EU ERA TÃO AMIGA DE IMAGENS”: SANTA TERESA DE
JESUS NA ARTE
LÚCIA MARINHO
Mestre em Arte, Património e Restauro pela FL-UL [2011].
Doutoranda em História da Arte, sendo bolseira da FCT, com a
tese dedicada ao tema Santa Teresa de Jesus na Azulejaria e
Pintura do século XVIII.
Az – Rede de Investigação em Azulejo, ARTIS – Instituto de
História da Arte FL-UL

Considerado como o mais importante concílio ecuménico da Igreja Católica, o Concílio
de Trento, que decorreu entre 1545 e 1563, foi convocado em consequência da Reforma
Protestante iniciada em 1517 por Martinho Lutero. Caracterizado por discussões teológicas, pela
reforma da Igreja de modo a assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, e pelas
mudanças de paradigma que levaram a drásticas mudanças do gosto estético vigente, dele
resultaram muitas prorrogativas. Destas, o decreto Da invocação, veneração e relíquias dos
Santos e das Sagradas imagens (XXVª sessão de 3 de Dezembro de 1563) abriu uma nova fase
no curso das diversas representações artísticas, adaptando-as em detrimento do “decorum”
contra-reformistae do combate aos seus excessos e caprichos iniciais, adoptando, paralelamente,
um papel didáctico e propagandista através da imagem.
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Santa Teresa de Jesus, insigne mística e teóloga da vida contemplativa do século XVI,
viveu este período de descobertas, tumultos e reforma, tanto políticas como sociais, e de
turbulência religiosa. No Convento da Encarnação, em Ávila, onde professou, encontrou alguns
dos motivos que também deram origem ao referido concílio: falta de observância da regra e o
relaxamento da vida monástica, dos votos preconizados pela Ordem do Carmo, e a
“desmoralização” geral do clero. No intuito de repor a prática da Regra primitiva de Santo
Alberto, deu inicio à reforma dos Carmelitas e fundou a Ordem dos Carmelitas Descalços.
Mostrou-se, igualmente, favorável ao uso das imagens em consonância com o decreto
tridentino, tal como deixou escrito, por exemplo, na sua autobiografia, o Livro da Vida. Nele,
Teresa de Jesus diz que era “amiga de fazer pintar” a imagem de Deus “em muitas partes e de
ter oratório e fazer com que nele houvesse coisas que fizesse devoção” 1, e que ela era “como
quem está cego ou às escuras que, embora falando com uma pessoa e sentindo que está com ela
(…) não a vê. Desta maneira me acontecia a mim quando pensava em Nosso Senhor. Por esta
razão, era eu tão amiga de imagens” 2.
Neste sentido e numa primeira fase, o processo de construção da imagem da santa
carmelita consistiu em tentar alcançar e retratar a sua personalidade em todos os níveis que a
distinguiam: fundadora, reformadora, mística, mulher, monja e santa, o que resultou no retrato
autêntico da sua pessoa da autoria de Frei Juan de la Miseria, tinha ela 61 anos de idade. Em
1613, um ano antes da sua beatificação, surgiram as primeiras gravuras, flamengas e em álbum,
com vinte e cinco estampas que punham em evidência o lado místico da santa de Ávila e dando
a conhecer alguns dos feitos mais extraordinários da sua vida. O álbum, da autoria de Adriaen
Collaert e Cornelis Galle, depressa se disseminou criando um suporte para as representações
artísticas que o seguiram e que enriqueceram, ilustrativamente, o corpus iconográfico teresiano.
Referência incontornável da literatura teológica, espiritual e mística, o presente artigo
tem como objectivo tentar compreender, segundo os preceitos tridentinos, o uso simbólico das
imagens sobre Santa Teresa de Jesus, na sua dimensão ideológica e conceptual. Conjugando,
ainda que de forma diferente, a pintura e o azulejo dos séculos XVII e XVIII, vai procurar
definir-se o que estes nos comunicam e as ideias por eles veiculadas, os seus significados e
códigos de representação, tendo como casos de estudo os ciclos teresianos das igrejas dos
antigos conventos Carmelitas Descalços de Santa Teresa de Jesus, em Carnide, de São João
Evangelista, em Aveiro e de São José da Esperança, em Évora.

O CONVENTO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DURANTE O SÉCULO XVII:
A SUA INTEGRAÇÃO NA PAISAGEM SONORA DE ÉVORA
LUÍS HENRIQUES
Lic. em Musicologia pela UEv, Mestre em Ciências Musicais pela
FCSH-UNL, Doutorando em Música e Musicologia na UEv. Invest. do
CESEM – Pólo UEv e o Movimento Patrimonial pela Música
Portuguesa sendo também consultor para o atelier de conservação e
restauro acroARTE da ilha de S. Jorge. De 2011 a 2012 realizou o
catálogo do fundo musical do Arquivo Capitular da Sé de Angra e entre
1

SANTA TERESA DE JESUS; ÁLVAREZ, Tomás (introd. e notas); RIBEIRO, Vasco Dias (trad.) - Obras
Completas: Livro da Vida. Paço de Arcos: Edições Carmelo, 2000, cap. 7-2, p. 60.
2
SANTA TERESA DE JESUS; (…) - Obras Completas: Livro da Vida, 2000, cap. 9-6, p.79.
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2014 e 2015 foi bolseiro no projecto “Orfeus – A reforma tridentina e a
música no silêncio claustral: O Mosteiro de S. Bento de Cástris”. Em
2012 fundou o Ensemble da Sé de Angra e, em 2013, o Ensemble
Eborensis, grupo dedicado à polifonia vocal de Évora.

O convento de Nossa Senhora dos Remédios de Évora, de Carmelitas Descalços, situase imediatamente a seguir à muralha fernandina, em frente da Porta de Alconchel. Devido à sua
localização, este convento esteve no centro da acção durante o cerco de Évora pelas tropas de D.
João de Áustria em 1663. Todavia, o convento manteve uma actividade regular durante todo o
século XVII. No que à música diz respeito, encontram-se várias figuras ligadas a esta
instituição, nomeadamente Simão dos Anjos de Gouveia, que nele viveu durantes as primeiras
décadas do século XVII, e o mestre de capela da Sé de Évora, Diogo Dias Melgaz, que nele foi
sepultado no ano de 1700. A proximidade com o convento de Santa Clara traria certamente um
tipo de ambiente sonoro às proximidades da Porta de Alconchel e à actual Rua Serpa Pinto
através do canto dos vários ofícios diários, com uma possível participação de instrumentos,
criando impacto em quem se deslocasse nas suas imediações. Com base na informação
documental do fundo do convento, nos relatos dos cronistas eborenses, assim como nas práticas
litúrgico-musicais dos Carmelitas Descalços, este estudo propõe uma visão contextual da
actividade musical no Convento de Nossa Senhora dos Remédios e o seu enquadramento no
espaço sonoro de Évora.

LIVROS DE TERESA DE JESÚS NA TIPOGRAFIA PORTUGUESA

MARIA LEONOR DE VASCONCELOS ANTUNES
Lic. em Línguas e Literaturas Modernas-Estudos Portugueses,
pela FL-UL. Especialização em Arte, Património e Teoria do
Restauro (FL-UL). Pós-graduação em Ciências DocumentaisBibliotecas, pela Univ. de Coimbra.
Bibliotecária da BNP/Reservados, na área do livro antigo
(desde 2006). Anteriormente, trabalhou na Biblioteca da Ajuda,
onde iniciou la informatização do fundo bibliográfico antigo e
moderno, e foi responsável pelo Centro de Documentação do
Mosteiro dos Jerónimos/Torre de Belém. Co-autora dos
Catálogos das obras impressas em Portugal e no estrangeiro nos
séc. XVII-XVIII - Colecção do Banco de Portugal (2005-2006).

Teresa de Jesús, com a sua ação reformadora, foi co-fundadora do ramo
Carmelita-Descalço. Os livros que escreveu, de carácter autobiográfico, místico e
didático, pertencem aos cânones da melhor literatura renascentista espanhola.
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O berço da bibliografia teresiana está em Portugal, uma vez que o primeiro texto
de Teresa de Jesús, Camino de Perfection, foi impresso em Évora (1583), dada a ligação
que a carmelita tinha com o arcebispo desta cidade, D. Teotónio de Bragança, seu
grande amigo e confidente, que aprovava a reforma carmelitana. As folhas preliminares
desta edição contêm um prólogo da autora, em que explica o porquê do livro, e a cartadedicatória do próprio D. Teotónio de Bragança às monjas do mosteiro de S. José, que
constitui como que uma justificação do encargo que recebera da autora.
Na Biblioteca Nacional de Portugal existem dois exemplares: um deles
pertenceu ao próprio D. Teotónio de Bragança, que o legou ao mosteiro da Cartuxa de
Évora; o outro pertenceu ao convento carmelita feminino das Albertas, e tem uma nota
manuscrita que atesta que já em 1597 se encontrava naquele convento recentemente
fundado.
Outros livros de Teresa de Jesús correram pelos prelos portugueses, dos quais
destacamos as edições lisboetas de 1616, 1628 e 1654. Destas, as duas primeiras surgem
na sequência de dois grandes acontecimentos, a sua beatificação e canonização. A
edição de 1628 é a primeira edição portuguesa ilustrada e está dedicada ao arcebispo D.
António Furtado de Mendonça, que era então governador de Portugal, no contexto
filipino. A edição de 1654 tem como base a de Antuérpia de 1649, conforme
comprovámos pelo frontispício xilogravado que imita o calcográfico da edição
flamenga.
Estas primeiras obras impressas em Portugal nos séculos XVI e XVII saíram na
língua original, o castelhano, e são um exemplo muito claro do relacionamento cultural
e livreiro peninsular, pelo que se apresentam afinidades tipográficas com as edições
espanholas e flamengas coevas.

A INTERVENÇÃO ARQUITETÓNICA NO CONVENTO DO CARMO DE LISBOA NO
PÓS-TERRAMOTO DE 1755, À LUZ DA CONSCIÊNCIA PATRIMONIAL DA
ÉPOCA: PRENÚNCIO NEOGÓTICO OU EPÍGONO BARROCO?
MADALENA COSTA LIMA
Doutora em História, especialidade Arte, Património e Restauro
pela FL-UL, com a dissertação Conceitos e atitudes de
intervenção arquitetónica em Portugal (1755-1834), financiada
pela FCT. Bolseira investigadora da CIDH-UAb/CLEPULFLUL, investigadora integrada do CLEPUL e investigadora
colaboradora do ARTIS-IHA da mesma faculdade.
Lecionou temas de arquitetura na disciplina de História da Arte
Moderna em Portugal, na FL-UL, onde foi professora de Gestão
Integrada do Património, tendo também dado aulas de Teoria do
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Restauro, no curso de Ciências da Arte e do Património da
FBAUL.

Profundamente danificado pelo grande terramoto de 1755, o vetusto convento da Ordem
do Carmo em Lisboa foi alvo de persistentes obras de reabilitação, sobretudo promovidas e
custeadas pela comunidade religiosa local, que a elas se dedicou entre 1756 e a década de 1830,
ditando a extinção das ordens regulares o abandono definitivo da casa e das suas funções
originais. Na Chronica dos Carmelitas dada à estampa dez anos antes da catástrofe, o convento
fundado por D. Nuno Álvares Pereira, em especial a arquitetura ou “formalidade” da sua igreja,
mereceu destacados encómios. Não obstante a admiração manifestada pela obra e a
determinação que as fontes atestam no sentido recuperá-la, o edifício não se reergueu, perdendo
para sempre o seu estado de completude ou integridade: já durante o liberalismo, e no contexto
romântico que definiu o período, foi decidido preservar a ruína, predominantemente gótica, que
marca de modo indelével a paisagem da capital.
A nossa comunicação intenta aclarar as circunstâncias culturais, particularmente
estéticas ou artísticas, e que definem a consciência patrimonial durante o século XVIII e o
começo da centúria seguinte, que condicionaram e melhor ajudam a compreender a intervenção
arquitetónica levada a cabo no Convento do Carmo de Lisboa. Deste modo, pretende-se revisitar
e contribuir para enriquecer o debate nunca sanado na história da arte e do património em
Portugal sobre a existência e o significado de práticas neogóticas, entre nós, na época em
apreço, onde a reedificação frustrada deste eminente convento carmelita se impõem como
argumento.

TERESA DE ÁVILA NOS ITINERÁRIOS DAS AFINIDADES LUSO-HISPÂNICAS, DE
1535 A 1562
MARIA MADALENA OUDINOT LARCHER
*Lisboa, Lic.em Hist. pela Univ.de Brasília, Doutora
em Hist.pela Univ.Cat.de Lovaina; CHAM/ FCSHUNL-UAç; IPT

O período da vida de Teresa de Ávila compreendido entre os anos de 1535 e 1562 pode
considerar-se o tempo crucial de maturação de um conjunto de transformações pessoais de que
resultará a fundação do Mosteiro de São José de Ávila, primeiro acto de todo um intenso e
dinâmico processo de reforma, de que emanará a nova ordem.
Entrando em 1535 no convento carmelita da Encarnação, inicia na sua vida uma nova
fase, no vínculo a esta ordem. Pela mesma altura, a leitura do Terceiro Abecedário de Francisco
de Osuna desencadeia um percurso místico atribulado, que se vê aprovado e confirmado vinte e
cinco anos mais tarde, no seu primeiro encontro com Pedro de Alcântara, a cujo estímulo não
fica alheia a primeira fundação.
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O caminho interior de Teresa de Ávila associa-se, pois, a uma corrente de
espiritualidade que lhe é anterior e que se ligou a religiosos que frequentaram, por longos
períodos, círculos portugueses e que tiveram um papel de primeiro plano numa alargada
remodelação da Igreja em ambos os reinos peninsulares e nos seus vastos prolongamentos
ultramarinos, tal como na Igreja em termos globais.
Pelas estradas fluviais ou terrestres de Portugal a Castela, tal como como pelas leituras
que a imprensa multiplica, místicos, fundadores e reformadores de diversas ordens e institutos
exercerão sobre Teresa e entre si uma profunda influência, como o exemplificam as biografias
do mencionado Pedro de Alcântara, de Luís de Granada, João de Ávila e Francisco de Bórgia.
Às rotas geográficas e literárias somar-se-ão outras também imprescindíveis, que se infiltram
nos circuitos de poder, através de laços de amizade e de parentesco que entre si unem muitos
membros da corte e da nobreza, portuguesa e castelhana, tal como as próprias famílias reais. E
assim, no terreno dos factos e nos bastidores das acções, figuras como D.Catarina, D.João III, o
Cardeal D.Henrique, o infante D.Luís, a Infanta D.Maria, o Duque de Aveiro, entre outras,
mostrar-se-ão protagonistas indispensáveis ao êxito de projectos que em si conjugam objectivos
do Estado e da Igreja.
Na intrincada rede em que se cruzam as histórias pessoais e as alterações institucionais,
importantes ligações a Portugal afirmar-se-ão nos itinerários das influências que mais marcam a
carmelita no período pré-fundacional.

CASTELL INTERIOR: UNA EXPERIENCIA DE USO DEL WEB 2.0 PARA EL
ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DEL CARMELO DESCALZO CATALÁN
MARIA TOLDRÀ I SABATÉ
*Igualada, 1966. Lic. en Filología Catalana (Univ. de
Barcelona). Miembro correspondiente de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Coordinadora de la base de datos Manuscrits Catalans
de l’Edat Moderna (Institut d’Estudis Catalans)
<http://mcem.iec.cat/>. Administradora de la página
web
Castell
Interior
<https://castellinterior.wordpress.com/>.

Se propone un estudio de caso, la página web Castell Interior, consultable en la
dirección <https://castellinterior.wordpress.com/>, como ejemplo de recurso al web 2.0 para el
estudio y la difusión de la historia del Carmelo descalzo en Cataluña desde 1588 hasta la
actualidad.
1. En un primer apartado se sitúa el caso en el contexto de bibliotecas y archivos que en
los últimos años han recurrido a la web social como complemento y/o sustituto de una web
institucional, sea por motivos de presupuesto, sea para dar visibilidad a sus actividades. Como
ejemplo se presenta brevemente la situación del Archivo de los Carmelitas Descal-zos de
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Cataluña y Baleares (Barcelona) antes de 2014, en el contexto de una problemática común de
los archivos de las órdenes religiosas.
2. En el segundo apartado se describe la historia del proyecto Castell Interior:
2.1 Orígenes. Participación en proyectos externos: inventario, a cargo de diversos
autores, de manuscritos de carmelitas descalzos de los siglos XVI-XVIII para la base de datos
Ma-nuscrits catalans de l’Edat Moderna <http://mcem.iec.cat/>; y publicación del recurso
digital Diccionari biogràfic d’autors carmelites descalços de la província de Sant Josep (2013)
<http://mcem.iec.cat/entrada.asp?epigraf_m=8> en el marco del mismo programa de
investigación del Institut d’Estudis Catalans que acoge la citada base de datos.
2.2 Primera etapa de Castell Interior (2014-2015). Creación de un recurso autónomo, el
blog Castell Interior, un encargo de la entonces provincia de los carmelitas descalzos de
Cataluña y Baleares para las celebraciones del centenario de Santa Teresa de Jesús. Formato:
blog. Contenidos: divulgativos (episodios de historia y cultura carmelita, edición de textos
inéditos o poco divulgados de y sobre la orden y sus miembros, etc.) y académicos
(bibliográficos, presentación de investigaciones en curso, actividades, etc.).
2.3 Segunda etapa de Castell Interior (2017-). Formato: página web. Contenidos
académicos: se potencian los aspectos relacionados con la investigación: proyectos de
digitalización de textos fundamentales para la historia del Carmelo catalán, en curso, y de
creación de un repositorio del Archivo de los Carmelitas Descalzos de Cataluña y Baleares.
Asimismo, la página incluye el blog ya citado, que en su momento se reveló un instrumento
excelente de difusión de materiales divulgativos y anuncio de actividades.
3. En el tercer y último apartado se analizan las ventajas del proyecto: capacidad de
auto-gestión que permiten los actuales sistemas de gestión de contenidos (CMS); control de
calidad y facilidad de actualización de los contenidos, ya que el proyecto corre a cargo de
especialistas en historia y cultura de la Edad Moderna y del mismo Archivo; eficiencia máxima
en la relación costes-resultados; centralización de los canales de difusión de ini-ciativas
dispersas, con el soporte de las redes sociales; mejora de la visibilidad de la presencia del
Carmelo descalzo en la historia y la cultura catalanas –no siempre reconocida más allá de la
influencia de la figura y la obra de santa Teresa. Entre los inconvenientes se señalan los límites
de algunos CMS.

BIOGRAFÍAS Y CRÓNICAS CONVENTUALES FEMENINAS EN EL CARMELO
DESCALZO DE LA ANTIGUA PROVINCIA DE SAN JOSÉ DE LA CORONA DE
ARAGÓN
MERCEDES GRAS CASANOVAS
Lic. em Geo.-Hª Univ.de Barcelona 1986. Archivera (desde
1998) en el Archivo Provincial de los Carmelitas Descalzos de
Cataluña y Baleares
En el periodo comprendido entre 1990 i 1993 fue becaria de
Investigación del Departamento de Historia Moderna de la
Univ.de Barcelona, para la realización de la tesis doctoral
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inscrita com "La conflictivitat social a través dels processos
criminals de les baronies de la Pia Almoina de la Seu de
Barcelona".
Desde 1988 hasta 1998 catalogación de los fondos
documentales del Archivo Provincial de los Carmelitas
Descalzos de Cataluña y Baleares.

La fundación del Carmelo descalzo por Teresa de Jesús, y la publicación de sus obras
animó a muchas mujeres a tomar la pluma. La rápida beatificación (1614) y canonización
(1622) de la religiosa, y el modelo establecido, de alguna manera, en el Libro de la vida y en
Las Fundaciones, además de la normativa moderna subsiguiente a la creación de la nueva orden,
motivaron que en ella tomaran gran importancia los géneros documentales de la crónica
conventual y las necrologías de las monjas. Esta constancia escrita de la vida de las religiosas
servía como carta de edificación para divulgar los buenos ejemplos, potenciar el curriculum
personal de cara a eventuales futuras elevaciones a los altares, y mantener, através de estas
circulares, una cohesión corporativa de las religiosas de la misma orden, puesto que se
comunicaban entre los diferentes conventos. Las biografías o necrologías de las religiosas,
escritas por sus propias compañeras de hábito, constituyen un increïble acervo biográfico al que
se ha prestado escasa atención y que revela a menudo el talento de la pluma de las, casi
anónimas, escritoras conventuales. Al mismo tiempo, las crónicas conventuales (en sus distintas
manifestaciones: relaciones catastróficas, itinerarios fundacionales, Libros mayores...,
constituyen la más solida y temprana incorporación femenina a la escritura histórica, y una rica
fuente que dar a conocer. Además de poner en consideración estas cuestiones, en la
comunicación a presentar nos proponemos realizar un inventario de los libros de elogios y de las
historias de los distintos conventos de la antigua provincia de San José de la Corona de Aragón,
analizando los rasgos que las caracterizan, y las singularidades que las individualizan.

VICENTE DE SAN FRANCISCO, OCD (1574-1623) Y SU VISIÓN DE ORIENTE.
REIVINDICACIÓN DE LOS TEXTOS DE LAS PRIMERAS MISIONES
CARMELITAS DESCALZAS A PERSIA EN LA FORMACIÓN DEL ORIENTALISMO
EUROPEO. LA VUELTA A PERSIA EN SU SEGUNDO VIAJE DE 1610 EN EL
INÉDITO AGCD PLÚTEO 235M.

MIGUEL NAVARRO GARCÍA
Lic. en Filología Hispánica (UB), Lic. en Comunicación
Audiovisual (UOC), Lic. en Humanidades (UOC), Máster
Mediterráneo Antiguo (UAB-UOC), Doctorando Univ.
Autònoma de Barcelona.

Los primeros misioneros carmelitas descalzos anteponen su misión diplomática y
evangelizadora a la descriptiva, geográfica o naturalista, pero sin renunciar a ello, y por eso son
de auténtico interés sus apreciaciones, su visión, su tomar nota de aquello que vieren siguiendo
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las instrucciones de su general, el P. Pedro de la Madre de Dios, que ya en 1604, al inicio de su
misión a Persia, les encargaba que fuesen escribiendo su diario, anotando los pueblos y lugares
por donde pasaban y la distancia que mediaba entre ellos, los usos, costumbres, lenguas y
religión que tenían, con otras cosas por este estilo.
A pesar de su mínima presencia, casi nula, en la historiografía de Oriente, los relatos de
estos primeros misioneros carmelitas descalzos vinculados de una forma u otra a la Corona de
Aragón en su misión persa, destacan y son una fuente de información valiosísima para observar
y comprender ese mundo oriental, desplazado en el siglo XVI por los grandes descubrimientos
atlánticos, a partir de las notas, las cartas, las relaciones e itinerarios: cómo ven Oriente, cómo
su geografía, sus gentes, hábitos y costumbres, sus ciudades, cómo lo relacionan con las
Sagradas Escrituras, qué observaciones realizan sobre civilizaciones antiguas de esas zonas,
sobre sus religiones, cómo se implican en la zona, cómo aprenden lenguas. Y cómo el espíritu
misional de Santa Teresa y de Jerónimo Gracián cuaja en la Congregación de San Elías, italiana,
ya separada de la hispánica de San José, donde muchos de estos padres carmelitas descalzos
aragoneses, valencianos, profesarán y adquirirán los más altos cargos, fuera de la cerrazón que
la Congregación de San José había establecido en el aspecto misional.
Y de entre los pioneros, uno de los más olvidados, sin lugar a dudas, es el padre Vicente
de San Francisco, nacido en la ciudad y diócesis de Valencia, hijo de Martín Gambart y Juana
de Andreu (según el libro de profesiones del Noviciado de Santa María de la Escala, en Roma),
al parecer en 1574. Y en La Escala había hecho su profesión religiosa en manos de Fr. Pedro de
la Madre de Dios el 25 de abril de 1599, después de una formación con el maestro de novicios
Fr. Juan de Jesús María, acérrimo defensor de las misiones.
Una época de esplendor intelectual, de formación humanista de muchos carmelitas
descalzos españoles que marchan a Italia, y que serán básicos en la formación intelectual del P.
Vicente: así P. Pedro de la Madre de Dios, Comisario General de su Orden, Predicador
Apostólico de tres pontífices y Superintendente General de las misiones católicas antes del
establecimiento de la Propaganda Fide en 1622; Fr. Juan Tadeo de San Eliseo, compañero del
primer viaje misional, promotor activo de las misiones, y primer arzobispo de Ispahán; el P.
Tomás de Jesús, gran misionólogo; el P. Domingo Ruzola, el P. Redento de la Cruz (al que
encontrará en 1609 en Persia), el P. Próspero del Espíritu Santo (también en Persia y luego
restaurador de la Orden en el Monte Carmelo). Esta fue su formación, y no es de extrañar su
currículum: embajador de los pontífices Clemente VIII y Paulo V ante los soberanos de Europa
y el Shah de Persia, Abbas I el Grande, legado de la Santa Sede cerca de las autoridades
eclesiásticos del Monte Líbano y del Patriarca de las Indias Orientales, residente en Goa,
fundador de misiones, perito en lenguas orientales, rector del primer Colegio de Misiones de la
Orden de Carmelitas Descalzos en Roma, prior de los conventos de Milán y Palermo, donde
morirá el 19 de octubre de 1623.
Son 3 los viajes que realiza a Persia. De la primera misión (de 6 julio de 1604 a 2 de
diciembre de 1607 cuando llegan Ispahán) se han ocupado escuetamente Florencio del Niño
Jesús, H. Chick y últimamente Luis Gil, fundamentalmente en los aspectos diplomáticos y de
contexto histórico. Ya en ella notamos las dotes escritoras del P. Vicente: es nombrado cronista
y secretario de la misma.
La misión Ispahán se inauguró en una casa ofrecida por el Shah el 2 de febrero de 1608.
El 26 de ese mismo mes salió de Ispahán con rumbo a Italia el P. Paulo Simón de Rivarola,
presidente de la misma, a dar cuenta al Papa de su embajada. El P. Vicente y P. Juan Tadeo
enviaron el 30 enero de 1609 a Roma al P. General de su Orden (es decir, al Vicario general de
la Congregación de S. Elías, P. Fernando de Sta. María) un largo Memorial “de las cosas
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pertenecientes al Rey de Persia, de las arbitrariedades del monarca, de sus costumbres, de lo
difícil que era fundar allí una misión estable, y de la conveniencia de pasar uno de ellos a
Ormuz, «tierras de cristiandad», porque estaba aquella fortaleza bajo el dominio de los
portugueses” (del Padroao, siendo Arzobispo de Goa D. Manuel Correa de Sousa, que puso
dificultades). Ante ellas los padres carmelitas decidieron recurrir directamente al Papa y viajar a
Roma. Así a primeros de junio 1609 el P. Vicente de S. Francisco salió de Ormuz y llegó a
Ispahán el 28 del mismo mes. Recoge cartas del Sha para llevar a Roma. El P. Vicente de S.
Francisco se puso en camino hacia Europa el día 10 de agosto, con una caravana que salía de
Ispahán rumbo al Mediterráneo. Llegó a Roma probablemente a principios de marzo de 1610.
Hablará con el Papa y los superiores. Invitado por las autoridades vaticanas a poner por escrito
cuanto sabía redactó una Relación, publicada por Carlos Alonso, en la que trataba de varios
puntos de interés, divididos en dos grandes apartados, de los cuales el primero versaba sobre la
situación presente, y el segundo sobre las perspectivas para el futuro.
Después de recibir contestación a las cartas del Sha y del capitán de Ormuz, de ser
nombrado Legado Papal y de ordenársele que visitase al arzobispo de los maronitas de Edem, en
Monte Líbano, y que fundase la misión en Ormuz y se trasladase luego a Goa para ver si se
podían establecer misioneros carmelitas hasta el Gran Mogol y por la costa india, se embarcó de
regreso en Venecia rumbo a Ispahán con Fr. Leandro de la Anunciación, el 28 de agosto de
1610; llegaron a su destino el 21 de mayo de 1611, primer día de Pentecostés. Además, el nuevo
Prepósito General de la Orden, Fr. Ferdinando de Santa María, lo había nombrado Visitador
General de las misiones orientales, de las fundadas y de las venideras.
Este viaje de vuelta, inédito en el manuscrito AGCD plúteo 235m, en italiano es el
objeto de nuestro análisis, pues es el que nos aporta muchos más detales de Oriente (más sin
duda que el viaje de ida: lleno de tópicos diplomáticos, exaltación de su propia orden para
conseguir la fundación de Ormuz, anotaciones tópicas sobre hábitos y costumbres del
gobernante): de una parte, las dificultades del viaje a Oriente, detalladas en forma casi de diario,
con referencias constantes al día y a la festividad religiosa asociada, y de otra las anotaciones,
referencias, indicios de la Antigüedad que se presentaban a los ojos de los padres carmelitas en
esta vuelta a Ispahán. Relación del padre Leandro: “esta relación la he escrito por mandato del
P. Vicente de San Francisco, nuestro superior”. El P. Vicente, en cumplimiento de su deber, una
vez entregadas al Sha las cartas del Papa que para él traía, tomó consigo a Fray Juan Bautista,
novicio converso, y emprendió el camino de Ormuz para tratar de aquella fundación. Volvería a
Roma, y después de nuevo partiría por tercera vez a Ispahán el 16 de julio de 1620, fiesta de la
Virgen del Carmen con Fr. Próspero del Espíritu Santo.

“…OVELHAS ENTRE ASPERAS BRENHAS DA INFIDELIDADE…” - O CARMO
DESCALÇO MISSIONÁRIO: NOS PROLEGÓMENOS DA PROPAGANDA FIDE

NUNO DE PINHO FALCÃO
Doutor em História pela FL-UP, sendo ainda licenciado
em História (2005) e Mestre em Estudos Locais e
Regionais (2009) pela mesma instituição. Investigador
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do CITCEM / FL-UP desde 2015, esteve ligado ao
CEAUP entre 2011 e 2015, onde integrou a sua direção.
Colaborou com os Museu de Arte Sacra de Penafiel e
Museu Regional de Angra do Heroísmo, bem como
com o Departamento de Bens Culturais da Diocese do
Porto, onde foi técnico superior de inventário.

A atividade missionária do Carmo Descalço está nos seus primeiros passos associada à
entrada da Ordem em Portugal, ao Padroado da Coroa Portuguesa em territórios africanos e à
ascensão ao trono lusitano de Filipe II. Amplamente debatida nos claustros da nova Ordem,
entre os que acreditavam ser a missão parte do carisma Teresiano e os que se opunham
veementemente a tal leitura, os padres irão, sob o governo de Jerónimo Gracián, aceitar a
incumbência de Filipe II de uma missão ao reino do Congo, forma do monarca responder aos
incessantes pedidos da Coroa daquele reino africano, que constantemente requeria o envio de
mais sacerdotes. A missão ao Congo, limitada no tempo e nos efeitos, terá no entanto um valor
instrumental no debate missionário que sobre a missão se desenvolve no seio da Ordem, mas
também na Santa Sé que, na transição do séc. XVI para o XVII, entrega a gestão do trabalho
missionário ao carmelita descalço Fr. Pedro da Madre de Deus. Será a atividade deste religioso
e das suas relações com os missionários do Congo, bem como o empenho da Coroa congolesa e
algum apoio que encontrou na Santa Sé, que nos permite situar a missão ao Congo, entendida
não apenas no período de tempo em que ocorre, mas englobando o período mais alargado das
suas consequências, que nos permite colocar esta primeira atividade missionária do Carmo
Descalço em África como parte de um processo que culmina na criação de um dicastério
romano para as missões, papel sobre o que se propõe uma reflexão circunstanciada.

LA DOCENCIA DE LOS CARMELITAS DESCALZOS EN ESPAÑA

P. ÓSCAR I. APARICIO AHEDO, OCD
*Burgos, 1970. Profesa como Carmelita Descalzo en Reinosa
(Cantabria) el 14 de septiembre de 1989. Ordenado sacerdote en Burgos
el 29-07-1995. Ha desarrollado su misión pastoral en la enseñanza:
Seminario “El Carmelo” de León (1995-1996) y en el Colegio San Juan
de la Cruz de la misma ciudad durante los cursos (2005-2007) como
profesor en secundaria de Historia y Ética. También ha trabajado
pastoralmente, como Vicario parroquial en las comunidades
carmelitanas de Santa Cruz de Tenerife (1996-1999) y (2015-2016) y
Oviedo (1999-2005) y (2008-2009). Ha sido Superior de la Comunidad
del Colegio San Juan de la Cruz de León (2005-2007). Fue Archivero
General de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Roma (2009-2015).
Actualmente vive en el Convento-Colegio Virgen del Carmen OCD de
Córdoba.
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Es Bachiller en Teología por la Fac. de Teología del Norte de España
(Lic. en Estudios Eclesiásticos), sede de Burgos (1995); Lic. en Historia
por la Univ.Civil de Oviedo (2003) y Lic. en Teología, sección Historia
de la Iglesia, por la Univ. Pontificia de Comillas, sede de Madrid
(2009). Ha realizado el curso anual en el Archivo Secreto Vaticano
(2009-2010). Doctorando del programa de Humanidades: Lenguaje y
Cultura de la Escuela de Doctorado de la Univ. Rey Juan Carlos
(URJC).

En esta comunicación queremos presentar el papel que la educación ha jugado dentro de
la Orden del Carmen Descalzo. La Orden nace como provincia religiosa independiente, aunque
ligada todavía al viejo tronco del Carmelo, en 1581. En esta fecha se dan las primeras
Constituciones, en Capítulo de Alcalá de Henares, que tendrán un peso preponderante en toda la
historia posterior de la Orden. En ellas aparecen por vez primera dos de las características más
genuinas de nuestra orden, en cuanto al tema de la docencia, que los religiosos no pueden
aspirar a cátedras y que ninguno podrá adquirir grados en la universidad. Esto provocará que la
docencia quede siempre dentro de los muros de los conventos. Hecho excepcional en una orden
mendicante como lo es la nuestra.
El siglo XVII estará marcado por los dos grandes grupos de teólogos y filósofos
carmelitas nos referimos a los denominados “Salmanticenses” y “Complutenses”. Mostraremos
los rasgos más importantes de estas corrientes carmelitanas y el desarrollo interno de los
colegios de los carmelitas descalzos.
En la segunda mitad del siglo XVIII se producirá una gran reforma en cuanto al método
de estudios en los Colegios carmelitanos, reforma que vendrá auspiciada, generada y vigilada
por la corte del rey ilustrado, Carlos III.
Mostraremos brevemente los intentos fallidos de ampliar la docencia por parte de los
carmelitas descalzos fuera de los muros de los conventos. Referiremos los intentos fallidos de
docencia “ad extra”. Son los casos del Colegio de Gramática de Almodóvar del Campo; la labor
pedagógica en México y el Colegio de las Carmelitas Descalzas de Guadalajara.
En el siglo XIX relataremos la fundación de los Hermanos Carmelitas Terciarios. Será
el primer grupo de religiosos españoles que se dedique al carisma de la enseñanza entre los
niños y adolescentes. Surge el grupo en Cataluña fundado por un carmelita descalzo, el P.
Francisco Palau i Quer, religioso carmelita descalzo que vivió gran parte de su vida como
exclaustrado. Son dos pequeñas congregaciones dedicadas a la Enseñanza que quedaran
disueltas en las primeras décadas del siglo XX.
Por último historiaremos los diversos colegios preparatorios que nacen en las diversas
provincias carmelitanas que se reestablecen en España después de la Restauración. Son colegios
internos que se crean para formar a los aspirantes y que a lo largo de la segunda década del siglo
XX se van convirtiendo en colegios de enseñanza primaria y secundaria. A día de hoy todos los
Colegios que conserva la Orden nacieron, excepto el de San Fernando de Cádiz, de estos
seminarios carmelitanos.
Terminaremos nuestro estudio con unas conclusiones que nos sirvan para comprender el
papel que la enseñanza ha jugado y juega en la Orden del Carmen Descalzo en España.
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O CICLO DA ÁGUA NO CONVENTO DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS DE
LISBOA. ANÁLISE AO SISTEMA HIDRÁULICO SUPERIOR
PATRÍCIA ALHO
Lic. em História (Univ. Lusíada) no ano de 2004, Mestre em Arte,
Património e Restauro (FL-UL) em 2008, Doutora na mesma área
cientifica e faculdade no ano de 2016. Invest. no IHA da FL-UL.
Bolseira da FCT. Em 2012 fez parte do grupo de investigação do
Projecto “Magister – Arquitectura Tardo-gótica em Portugal:
Protagonistas, modelos e intercâmbios artísticos (Séc. XV-XVI)”
(ARTIS / FL-UL), e no ano seguinte participa no grupo de investigação
do projecto “Da cidade sacra à cidade laica. A extinção das ordens
religiosas e as dinâmicas de transformação urbana na Lisboa do século
XIX” (FCSH–UNL).

Na presente comunicação desejamos compreender o subsistema hidráulico do
Convento de Nossa Senhora dos Remédios em Lisboa (fundado em 1606), para tal,
estudámos as circunstâncias históricas da sua fundação, as influências estilísticas, as
campanhas de obras, de conservação e restauro e as várias funções e adaptações que o
edifício foi tendo ao longo dos séculos, desde a sua fundação até aos dias de hoje.
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 e Moderna 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 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 convento.

”ESPELHOS DE PAPEL”: A EDIÇÃO DE «VIDAS» DE RELIGIOSOS CARMELITAS
EM PORTUGAL (SÉCULOS XVI-XVIII)
PAULA ALMEIDA MENDES
Lic.em Línguas e Literaturas Modernas – variante de Estudos
Portugueses, pela FL-UP (2004), mestre em Culturas Ibéricas – Época
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Moderna, pela FL-UP (2008) e Doutora pela mesma Faculdade com a
tese intitulada: ”Porque aqui se vem retratados os passos por onde se
caminha para o Ceo”: A escrita e a edição de “Vidas” de santos e de
“Vidas” devotas em Portugal (séc.s XVI-XVIII) (2012). Investigadora
do CITCEM / FL-UP, no grupo «Sociabilidades, práticas e formas do
sentimento religioso».
Bolseira de Pós-Doutoramento da FCT. Tem centrado os seus estudos
na área da história e da literatura de espiritualidade, da literatura
feminina e da história do livro e da leitura.

Como já foi sublinhado por uma ampla bibliografia, o panorama editorial português
assistiu, a partir de finais do século XVI, a um surto, no que respeita à publicação de «Vidas» de
santos, beatos, veneráveis ou varões e mulheres «ilustres em virtude», obras estas que tinham
como objectivos imediatos a glorificação da personagem em questão, a edificação espiritual e a
promoção do culto - e, em muitos casos, servir de estímulo à beatificação ou canonização desse
«cristão excepcional».
Como é sabido, desde os inícios do século XVI, o género hagiográfico foi recebendo
«sopros» de renovação e de modernização, para o que muito terão contribuído as contestações
de alguns humanistas, as posições dos protestantes e, posteriormente, já no século XVII, a
actividade dos bolandistas – sem, contudo, esquecer os contributos de Georg Witzel, Luigi
Lippomano, Lourenço Surio e Heribert Rosweyde –, principalmente através das acérrimas
críticas à desmedida valorização do maravilhoso (sobretudo dos milagres) nas narrativas das
vidas de determinados santos, assim como à veracidade de alguns desses relatos, especialmente
aqueles que compunham a Legenda Aurea, mas também do êxito gerado pela redescoberta da
biografia nos círculos humanistas do Renascimento, sobretudo a partir do De viris illustribus, de
Petrarca, ainda que o modelo hagiográfico medieval, de raiz monástica, se tivesse mantido
determinante, mesmo para «Vidas» de personagens que, muito dificilmente, seriam
«canonizáveis».
Os muitos casos de religiosos e religiosas carmelitas que se distinguiram na prática das
«virtudes heróicas» e que faleceram em «odor de santidade» não poderiam, muito naturalmente,
deixar de ser divulgados através do registo escrito, alimentando, deste modo, a edição de várias
«Vidas» individuais – que contemplam não só santos e mártires medievais, de que são exemplo
La vida y milagros del glorioso padre San Alberto de la sagrada religión de Nustra Señora del
Carmen (Évora, 1582) ou a Vida de Santo Ângelo Martyr Carmelita (Lisboa, 1671), de Fr.
António Escobar (O.C.) –, mas também casos de santidade «moderna», como a Vida de la
bienaventurada Madre Soror Maria Magdalena de Pazzi (Lisboa, 1626 e 1642), de Fr. Luís de
Mértola (O.C.), e as diversas «Vidas» de Santa Teresa de Jesus – sem esquecer os vários e
modelares exemplos de vários portugueses ilustres em virtude, ilustrados em Vida e morte do
Padre Fr. Estêvão da Purificação, religioso da Ordem de Nossa Senhora do Carmo da província
de Portugal (Lisboa, 1621), de Fr. Luís de Mértola (O.C.), Tresladação do veneravel Padre Fr.
Estêvão da Purificação, da villa de Moura, com addiçoens espirituaes em que ocupou o tempo,
maravilhas que obrou, veneração que se pode dar à sua imagem e reliquias; doze cartas a
pessoas diferentes (Lisboa, 1662), de Fr. Pedro da Cruz Juzarte (O.C.D.), ou Fragmentos da
prodigiosa vida da muito favorecida e amada esposa de Jesu Christo a veneravel Madre Mariana
da Purificação, religiosa carmelita (Lisboa, 1747), de Fr. Caetano do Vencimento (O.C.), entre
outros – mas também de colectâneas hagiográficas – lembremos as muitas «notícias» breves
incluídas nos quatros tomos do Agiologio Lusitano, editados em 1652, 1657, 1666 e 1744 –, e
das crónicas da ordem (da responsabilidade de Fr. Simão Coelho, Fr. Belchior de Santa Ana, Fr.
João do Sacramento, Fr. José de Jesus e Fr. José Pereira de Santa Ana), que não deixaram de
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incluir listas de «modelos de perfeição», propostos à imitação por parte dos fiéis, ao mesmo
tempo que investiam na promoção dos seus «santos», que fundamentavam o seu prestígio e
legitimavam a ordem.
Deste modo, tendo como pano de fundo a moldura da edição de obras de pendor
hagiográfico, esta comunicação pretende chamar a atenção não só para os topoi mais
valorizados nestes textos – que, de resto, haviam sido, desde há muito, institucionalizados pelo
género hagiográfico –, de modo a acentuar os critérios fundamentais na percepção da
«santidade», que, não raras vezes, resultava de uma predestinação divina, realçando a função
«normativa» e «paradigmática» destes textos, que pretendiam responder a uma estratégia
contrarreformista de afirmação e divulgação doutrinal maciça, que procurava condicionar o
gosto do público – muito especialmente o feminino – pelas narrativas profanas e ficcionais, mas
que reflectia também a codificação de modelos que incorporou o processo de redefinição da
santidade elaborado pela Igreja pós-tridentina, como também para os dedicatários a quem estas
obras eram dirigidas. Em alguns dos casos respigados, nomeadamente os portugueses, valerá a
pena sublinhar que os seus autores almejavam se «sintonizar» com os seus congéneres católicos
europeus, que vinham investindo na divulgação das «Vidas» dos seus «santos», que, deste
modo, contribuiriam para a construção de uma «santidade territorial», para utilizarmos a
expressão de Henri Fros, que completaria a história política do reino português.

BENS CARMELITAS DE VALOR HEREDITÁRIO NAS CIDADES DE OLINDA E
RECIFE
PLÍNIO BEZERRA DOS SANTOS FILHO, PH.D
*Caruaru, Pernambuco, 1957. Doutor em Física, Universidade de
Washington em Saint Louis, MO, EUA, 1989, Pós-doutor em Física,
Harvard University, MA, EUA, 1989-90, Professor, Cientista e
Pesquisador da LeoVitae, Director Executivo e Professor da Agência de
Estudos e Restauro do Património - AERPA, ONG,
FRANCISCO CARNEIRO DA CUNHA FILHO
Arquitecto e Geógrafo - TGI Consultoria em Gestão
KARLA OLIVEIRA GRIMALDI
Arquitecta e aluna de Mestrado em Conservação e Restauro no IPT
Em 9 de março de 1535, a mando do Rei Dom João III, Duarte Coelho Pereira chega à
costa do Brasil. Ele tem a missão de governar a Capitania Hereditária de Pernambuco.
Procurando um sítio apropriado para instalar seu governo, depara-se com o morro onde será
Olinda. Em 1537, Olinda é elevada à categoria de vila, através do Foral de Olinda, enviado por
Duarte Coelho a El Rei. Esse documento estabeleceu o patrimônio público da cidade. Em 1551,
chegam dos primeiros padres jesuítas à cidade. Eles são os responsáveis pelo início da
catequização dos índios caetés. 1580 marca a chegada dos Carmelitas, que fundariam, em 1588,
o primeiro Convento Carmelita das américas, em Olinda, Brasil. Olinda é uma cidade histórica
situada à beira do Oceano Atlântico. Berço da nação brasileira, foi classificada Patrimônio da
Humanidade pela Unesco em 1982. Na Praça-Parque do Carmo, um ponto de referência
turístico em Olinda, complexo paisagístico que inclui a colina da Igreja, a Praça da Abolição e o
48

CONGRESSO INTERNACIONAL OS CARMELITAS NO MUNDO LUSO-HISPÂNICO

Sítio de Seu Reis, situa-se o Convento do Carmo com a Igreja de Santo António. O
Convento original dos Carmelitas, datado de 1588, é uma das mais elegantes construções de
Olinda, com a mais antiga igreja carmelita do Brasil. Na invasão dos holandeses, em 1631, tanto
o Convento quanto a Igreja de Santo António foram incendiados, tendo sobrado desta apenas
sua estrutura primitiva. O convento foi demolido em 1907. Dele, restam atualmente apenas o
vestíbulo da portaria e alguns vestígios da sua fundação. O que resta, possui frontão e fachada
em estilo barroco, esta com alguns traços renascentistas. As janelas do coro são adornadas com
trabalhos em cantaria, e o nicho, que fica entre elas, também exibe belo trabalho em pedra. Seu
altar-mor exibe três nichos barrocos: a imagem central dedicada ao santo padroeiro e as laterais
a Santo Elias e Santo Eliseu, fundadores da ordem Carmelita. Durante o Brasil Holandês,
Sec.17, na cidade de Recife que foi o antigo porto de Olinda, é edificado o Palácio da Boa Vista.
Foi erguido no governo de Maurício de Nassau em 1643 e servia de residência ao conde no
Recife. Após a Restauração Pernambucana em 1654, o prédio foi doado à Ordem Carmelita,
onde por lá também foi instalado um hospício e uma capela. A exuberante natureza e a forte
presença da arquitetura europeia, vinda principalmente dos portugueses e dos holandeses, fazem
jus à denominação de Palácio da Boa Vista. Hoje, na avenida de Nossa Senhora do Carmo
temos o Convento do Carmo. No Pátio do Carmo, podemos contemplar, por conta do recuo do
pátio, a fachada da Igreja do Carmo. Essa é considerada uma obra prima do rococó, com seu
frontão e a torre cheia de detalhes. Esse local é chamado de Complexo do Carmo, porque tem a
Basílica do Carmo, a principal, o Convento do Carmo, anexo, e a Igreja da Ordem Terceira do
Carmo. O convento por dentro é enorme e possui átrio. A congregação Carmelita está activa no
convento e as missas são regulares. Os monumentos carmelitas em Olinda e Recife mantêm as
memórias de 450 anos de história e fazem parte da vida corriqueira dos olindenses e recifences.

UMA LIVRARIA IBÉRICA? O ESPÓLIO BIBLIOGRÁFICO DAS CARMELITAS
DESCALÇAS DE STO. ALBERTO

ROSA MARIA SÁNCHEZ
Lic. em Línguas, Literaturas e Culturas pela FL-UP. Na mesma
instituição de ensino obteve o grau de Mestre em Estudos
Literários, Culturais e Interartes, na variante Culturas Ibéricas.
Doutoranda, desenvolvendo o seu trabalho de investigação no
CITCEM / FL-UP.
Os catálogos das livrarias conventuais, elaborados no século XVIII com o intuito de
serem remetidos à Real Mesa Censória, têm despertado o interesse dos investigadores nos
últimos anos. Constituem documentos preciosos cuja informação é um contributo para
aprofundar conhecimentos em áreas como a História, a História do Livro ou Biblioteconomia
mas, também, no campo dos Estudos Literários e de Espiritualidade.
O Catálogo da Livraria das Carmelitas Descalças de Sto. Alberto, o primeiro carmelo
feminino a ser fundado em Portugal após Trento (1585), já tem sido objeto (felizmente) de
alguns estudos, nomeadamente, da autoria de Fernanda Campos e faz parte, também, da Clavis
Bibliothecarum, um magnífico e volumoso inventário de inventários publicado em 2016 por
Luana Giurgevich e Henrique Leitão.
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Nesta sequência a nossa comunicação vem apresentar os resultados obtidos a partir da
transcrição do documento. Resultados quantitativos, por um lado: número de espécies, títulos,
âmbito temporal, línguas e áreas temáticas representadas; resultados qualitativos, por outro,
relacionados com os autores e as suas obras. Faremos questão de ressaltar também alguns dos
núcleos temáticos mais relevantes contidos no espólio: cartas pastorais e tratados de esmola.

A ORDEM TERCEIRA DO CARMO DE POMBAL E O EMPRÉSTIMO A JUROS
DURANTE A ÉPOCA MODERNA
RICARDO PESSA DE OLIVEIRA
Doutor em História, na especialidade de História Moderna, pela
FL-UL (2014). Lic.em História, ramo Científico, pela Univ. do
Minho (2005) e Mestre em História Moderna, pela FL-UL
(2007). Bolseiro de Doutoramento da Fundação Calouste
Gulbenkian (2008-2012). Bolseiro e investigador da Cátedra
Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a
Globalização. Membro integrado do Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias da FL-UL.

Esta comunicação tem por objeto de estudo a Ordem Terceira de Nossa Senhora do
Monte do Carmo da vila de Pombal, instituída em meados do século XVIII. Tratou-se de uma
irmandade que rapidamente adquiriu protagonismo rivalizando com outras instituições, o que é
percetível em diversos aspetos tais como a capacidade de captar legados, a construção da sua
igreja ou ainda a utilização de esquife próprio. Neste estudo será atribuído especial relevo à
concessão de dinheiro a juros, prática corrente na Época Moderna e que representou uma
relevante fonte de receitas para diversas instituições. Através dos registos notariais conservados
no Arquivo Distrital de Leiria, e do cruzamento com outras fontes documentais, tais como
devassas episcopais, é nosso propósito responder a distintas questões, designadamente quais os
montantes concedidos, quais os termos consagrados nos contratos, qual o estatuto dos
indivíduos que solicitaram o empréstimo e que ligações tinham com a irmandade.

ENTRE A REGRA E A ARQUITECTURA: APONTAMENTOS SOBRE A OBRA DE
ALGUNS TRACISTAS NA ORDEM DOS CARMELITAS DESCALÇOS EM
PORTUGAL

TERESA DE CAMPOS COELHO
Arquitecta, Mestre e Doutorada em História da Arte [UNL]
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Foi docente de História da Arte na Univ. Aberta. Colaborou,
simultaneamente como arquiteta e historiadora de arte, com o
Gabinete Técnico Local da Mouraria da Câm.Mun. de Lisboa.
Investigadora do CHAM/ FCSH-UNL-UAç

MIGUEL PORTELA
Engenheiro Civil. Investigador Independente em torno da
História da região Norte do Distrito de Leiria.

Na sequência dos trabalhos apresentados no Congresso Internacional dos Carmelitas
Descalços «A Reforma Teresiana em Portugal», realizado em Fátima nos dias 22 a 24 de
outubro de 2015, e de outros estudos entretanto publicados, pretendemos com a nossa
comunicação, refletir sobre a importância e papel que tiveram os tracistas na definição da
arquitetura da Ordem em Portugal, em especial nos séculos XVII e XVIII, partindo da análise
das Constituições e de alguns dados já conhecidos.

EXPERIÊNCIAS CARMELITAS EM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO: O CARMO
DESCALÇO E O CALÇADO NO BRASIL DO SÉCULO XIX, PRIMEIRAS
APROXIMAÇÕES

SANDRA R. MOLINA

Doutora em História pela Univ.Estadual de São Paulo (USP)
com a tese: A morte da tradição: A Ordem do Carmo e os
escravos da santa contra o Império do Brasil (1850-1889),
publicada em 2016. Mestre em História pela Univ. Estadual de
Campinas (UNICAMP) com o trabalho: (Des)obediência,
barganha e confronto: a luta da Província Carmelita
Fluminense pela sobrevivência (1780/1836). Docente Titular da
Univ.de Ribeirão Preto (UNAERP) e pesquisadora e
conselheira do Instituto Paulista de Cidades Criativas e
Identidades Culturais (IPCCIC). Colaboradora do CITCEM /
FL-UP.

A parceria da Igreja Católica com a Coroa Portuguesa foi de fundamental importância
para a instalação do processo de exploração colonial em terras brasileiras. Nesse sentido, o clero
regular, em especial os Carmelitas Calçados e os Carmelitas Descalços (também chamados
Terésios), explicitou de forma relevante esta cooperação no cotidiano desenvolvido junto aos
súditos deste lado do Atlântico.
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Presentes desde o século XVI, os Carmelitas Calçados se estabeleceram em
Pernambuco em 1580 e a partir de terras doadas pela Câmara Municipal e com auxílio dos
colonos, construíram o convento de Olinda por volta de 1585. No século XVII, a Província do
Estado do Brasil foi subdividida em duas: a da Bahia e a do Rio de Janeiro, decisão consolidada
pelo Papa Clemente XII em 1720. Esta última, posteriormente denominada Província
Carmelitana Fluminense, em foco neste trabalho, chega à década de 60 do século XIX tendo sob
sua organização oito conventos espalhados pelas províncias do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo,
Espírito Santo e administrados progressivamente por uma quantidade escassa de frades.
Por outro lado, os Carmelitas Descalços se estabeleceram em especial na cidade de
Salvador, com a construção de seu convento de Santa Tereza d’Avila em 1665. Além deste,
também fundaram uma casa em 1686 em Olinda, em 1698 em Recife e em diversas outras áreas
de missão.
Importa notar que em função da mencionada parceria, a presença de tais religiosos
atrelada à coroa portuguesa sofreu profundo impacto em razão do rompimento do status de
Colônia com a Independência e consequente construção do Estado Brasileiro.
Inserido neste contexto, este trabalho propõe compreender, de forma breve, o
movimento de sobrevivência efetivado pelos frades calçados da Província Carmelitana
Fluminense apoiados no exercício da micropolítica cotidiana e que possibilitou que superassem
não só o processo de Independência, mas também as leis de restrição do clero regular
produzidas inicialmente pela política pombalina e posteriormente aprofundadas pelo Estado
Brasileiro.
Em paralelo rastreia, de forma preliminar, possibilidades que auxiliem na explicação
das razões para a não sobrevivência dos carmelitas descalços que, envolvidos no processo de
independência e construção do novo Estado, entraram em rota de colisão com os novos líderes
locais gerando sua expulsão da Província de Pernambuco pela Resolução de 25 de agosto de
1831 e da Província da Bahia, pela Lei nº 129 de 2 de junho de 1840.
Finalmente este texto pretende traçar um paralelo entre as opções de sobrevivência
empreendidas de um lado pelos frades carmelitas calçados e de outro pelos carmelitas descalços
em um mundo de profundas transformações

OS CARMELITAS NOS AÇORES: O CONVENTO DO CARMO NA HORTA

TIAGO SIMÕES DA SILVA
CHAM/FCSH-UNL|UAç; CLEPUL/FLUL

Esta comunicação pretende apresentar alguns elementos de uma investigação em curso
acerca do Convento de Nossa Senhora do Carmo na cidade da Horta (ilha do Faial, Açores) e
que consideramos serem de interesse para a temática deste congresso, não só por se tratar de um
convento daquela Ordem, mas, sobretudo, por ter sido o primeiro instalado nas ilhas atlânticas e
o único no arquipélago açoriano.
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A apresentação de conteúdos será estruturada em torno de dois temas:
(1) breve historial da fundação do convento e das famílias locais que a patrocinaram, em
particular dotando capelas e altares;
(2) sobre o património carmelita ainda existente, com enfoque no que sobreviveu do
edifício conventual, que até hoje não foi alvo de qualquer estudo pormenorizado. Existe já um
estudo sobre o património carmelita faialense 1, focado no espólio de arte sacra e no seu percurso
enquanto conjunto, pelo que, dado o seu objectivo específico, faz apenas uma contextualização
genérica do historial do convento e do seu edificado.
1. A ausência de um corpus documental deste convento, de cujo arquivo só restaram
alguns documentos dispersos 2, impede-nos de ter uma total percepção da sua constituição e
evolução e, mais importante, do papel real que esta comunidade teve na então “vila de Orta”. O
seu estudo é feito através de documentação e referências dispersas, assim como da análise do
património ainda hoje existente, que nos permite chegar a uma aproximação do que seria a
estrutura do espaço conventual, assim como da sua presença na sociedade da época. Através das
poucas alusões na cronística coeva, podemos constatar que a espiritualidade carmelita tinha um
papel muito activo nesta vila, o que é confirmado pela documentação paroquial, nomeadamente
pelos registos de óbito, que relatam as disposições dos defuntos em serem acompanhados pela
“comunidade”, muitos deles membros da Ordem Terceira e/ou sepultados no respectivo
cemitério ou na própria igreja. É importante perceber esta presença espiritual carmelita para
compreender a fundação do convento neste local. No entanto, a sua génese, na passagem de
membros da Ordem pela ilha, explica-se pelo facto de esta ser um ponto de passagem nas rotas
atlânticas, sendo o primeiro propósito dos fundadores criar um local onde os frades em trânsito
pudessem recolher-se quando necessário. Certo é que a espiritualidade popular cresceu
depressa, havendo até indícios que nos dão a entender que terá havido uma certa rivalidade com
os Franciscanos, instalados na ilha há pelo menos século e meio. O que podemos reconstituir de
forma mais concreta é a fundação das várias capelas da igreja e das Famílias que as dotaram,
algumas das mais importantes da ilha, que não só “aderiram” à espiritualidade carmelita como
apoiaram o convento, utilizando-o também, pelo menos nalguns casos, como forma de
ostentação e afirmação da linhagem. Podemos aqui destacar dois casos: o da Capela do
Santíssimo, mandada contruir pelo Arcebispo de Goa e Primaz do Oriente, D. António Taveira
de Neiva Brum da Silveira (1706-1775); e a Capela-mor, na qual a Família Cunha, herdeira do
casal fundador, assistia à missa e se fazia sepultar, apresentando-se como padroeira da “sua
Igreja do Carmo”, numa tradição familiar que, perdendo-se aos poucos, se prolongou até à
primeira metade do século XX.
2. Actualmente a primitiva propriedade está dividida em três partes: a igreja conventual
e a capela dos terceiros, com o seu cemitério, pertencente à Ordem Terceira (a igreja foi doada
em 1836, evitando assim a sua demolição); o antigo Quartel do Carmo, do Ministério da Defesa,
ocupando o antigo edifício do convento e uma parte da cerca, devoluto desde a sua desactivação
em 2008; e uma parte do Cemitério do Carmo, que se desenvolveu a partir do da Ordem
Terceira e é o cemitério municipal desde 1836. Ultimamente interessou-nos sobretudo
compreender a estrutura e a evolução do espaço correspondente ao antigo edifício conventual,
depois adaptado a funções militares, pelo facto que este estar inserido no projecto Revive, da
Secretaria de Estado do Turismo, que pretende cedê-lo a particulares para a sua transformação
1

ÁGATA BIGA, A Igreja do Carmo – Património da Cidade da Horta, 2 vols., Dissertação de Mestrado
em Estudos do Património apresentada à Universidade Aberta, Lisboa, UAb, 2010, policopiado.
2
Reunidos depois num fundo arquivístico: BPARJJG, Conventos, Convento do Carmo.
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em equipamento turístico. A ausência de qualquer estudo patrimonial do imóvel, que não está
classificado nem tem qualquer tipo de protecção especial, é motivo de preocupação por parte
dos coordenadores do referido projecto, o que nos levou a fazer um estudo sobre estas questões,
cujas conclusões foram registadas em documento entregue à mesma organização, com vista à
sua utilização como ferramenta de trabalho no processo de regulamentação da concessão.
Cremos que este é um estudo de caso interessante, não só para compreender a sociedade
faialense de Seiscentos e Setecentos, mas sobretudo na medida em que permite uma reflexão em
torno das metodologias de estudo do património (em particular o contruído), assim como dos
dilemas encontrados por quem tem de tomar decisões relacionadas com a sua manutenção e/ou
alteração.
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Un dato conocido y ampliamente estudiado es el interés que a lo largo de la edad
moderna mostraron las carmelitas descalzas por el cultivo poético, seguidas por la acción y la
afición que mostró la madre fundadora, Teresa de Jesús, por la poesía. Generalmente en su
forma cantada y dramatizada, la poesía se hizo muy presente en el orden carmelitano descalzo
en el tiempo de las “recreaciones”, para amenizar y suavizar las asperezas del espacio claustral,
el silencio y la vida penitente; además, también tuvo un papel fundamental como recurso
imprescindible, en los ciclos festivos internos (las posadas, el día del niño perdido, las
profesiones y vesticiones, las fiestas de los santos, la navidad...), como también se convirtió en
elemento de sociabilidad dentro y fuero del convento. De esta tradición, nos ha quedado la
poesía de la propia Teresa de Jesús, que si bien fue editada muy tardíamente y no ha recibido la
misma consideración que su prosa, representa un corpus interesante para documentar los usos
poéticos en esta orden.
Pero yendo más allá, otras carmelitas siguieron sus mismos pasos y contribuyeron a
engrandecer el acervo poético de esta orden, de arraigo tradicional. Además de los testimonios
de autoras ya consagradas y estudiadas por la crítica, nos han llegado los cancioneros
exhumados en el ámbito hispánico, como el de Medina de Campo y Valladolid, cuya edición ha
revelado temas y una serie de elementos comunes que combinan innovación y tradición.
Así pues, en nuestra comunicación intentamos aportar nuevos datos que ayuden a
conformar esta tradición ibérica del Carmelo Descalzo a partir del estudio de los cancioneros
poéticos conservados en la antigua provincia de San José, de la Corona de Aragón, inéditos y
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muy desconocidos. Para ello, revisaremos un total de cinco manuscritos (4 del convento de
Santa Teresa de Vic, y 1 del convento de la Inmaculada Concepción de Barcelona), para tratar
de deslindar los temas, el contexto de enunciación y los ciclos poéticos que nos permitan, por
una parte, singularizarlos en una tradición propia, con sus particularidades, y, por otra,
enmarcarlos en una tradición luso hispánica más amplia.
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Actividade Coeva do Congresso
Convento do Carmo de Lisboa
Domingo, 16 de Julho, Dia de Nossa Senhora do Carmo, Missa e Procissão
Programa a consultar no site da Associação dos Arqueólogos Portugueses

Actividades Integrantes do Congresso
- Datas a Confirmar -

Exposição na Biblioteca Nacional de Portugal
Inauguração Quarta-feira, 19 de Julho, 18.00 h

Exposição no Arquivo Nacional da Torre do Tombo
Inauguração Sexta-feira, 21 de Julho, 10.00 h

Visita ao Convento do Carmo de Lisboa
Quinta-feira, 20 de Julho, dia de Santo Elias, 10.00 h

Visita ao Património Carmelita do Museu Nacional de Arte Antiga
Sábado, 22 de Julho, 10.00 h
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