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Resumo 

A nossa dissertação, tendo como fonte as Cantigas de Santa Maria (CSM), de 

Afonso X, teve o intuito de analisar as cantigas nas quais surgem personagens 

pertencentes à ordem do clero. Fizemos o cruzamento de três componentes: o milagre 

em si, os clérigos e os miraculados (quando estes dois não coincidiam). Dividimos as 

diferentes cantigas por temáticas de forma a facilitar a sua análise como um todo. 

Como resultado obtivemos informações diversas, relativas às mensagens transmitidas 

pelas cantigas e às características individuais dos eclesiásticos, permitindo-nos verificar 

qual a imagem que as CSM nos transmitem desse grupo social.   

 

Palavras-chave: Cantigas de Santa Maria, Milagres, Clero, Século XIII, Afonso X 
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Abstract 

This dissertation, which has as its source Alfonso X’s Cantigas de Santa Maria  

(CSM), intended to analyse those songs in which characters belonging to the clergy 

appear.  Three components were thereby compared: the miracle itself, the clergy and 

the miraculous (when the latter two did not coincide). The different songs were 

divided by themes in order to facilitate their analysis as a whole. As a result certain 

information was obtained concerning the messages transmitted through the songs and 

the individual characteristics of the clerics, thus allowing us to see what images the 

CSM convey to us about this social group. 

 

Key-words: Cantigas de Santa Maria, Miracles, Clergy, 13th century, Alfonso X  
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Introdução 

A vastidão de uma obra como as Cantigas de Santa Maria (CSM), logo exigiu, da 

nossa parte, a necessidade de estabelecer limites ao número de cantigas que seriam 

analisadas. Neste contexto, cedo decidimos que as cantigas a estudar seriam aquelas 

que, de forma direta ou indireta, envolvem membros do clero.   

Anteriormente, e atendendo a que temos trabalhado esta fonte desde os finais da 

nossa licenciatura, tínhamos verificado que as CSM são uma obra de elevada utilidade 

para se elaborarem, com base nela, estudos de âmbito social, já que surgem 

representados elementos de todas as ordens sociais. Os clérigos, devido ao carácter 

eminentemente religioso da obra, estão muito presentes tanto como protagonistas, 

quanto como personagens secundárias dos milagres e as informações sobre eles são 

muito diversas. Em suma, procedemos à recolha das cantigas em que surgiam 

eclesiásticos fosse qual fosse o seu papel. Assim, de um total de 427 cantigas, 

selecionados 152.  

Antes de mais, importa esclarecer o que se entende como clero. Este não pode ser 

confundido com Igreja (já que esta compreende clérigos e leigos), mas representa o 

principal suporte da sua dimensão institucional e congrega toda a hierarquia1. Era 

constituído por duas categoriais principais: o clero secular (bispos, presbíteros, etc.); e 

o clero regular (ordens monásticas de ambos os sexos). Para certos efeitos 

consideravam-se também parte do clero as ordens militares e as ordens terceiras, e 

ainda todas as pessoas que tivessem recebido a tonsura, mesmo que depois vivessem 

como leigos2.  

Como ordem social o clero era muito desigual. A hierarquia e os cónegos podiam 

considerar-se privilegiados, mas o clero rural, dependente dos patronos da igreja e do 

bispo, nem o eram tanto, vivendo muitas das vezes pobremente. Entre estes dois 

 

1 MATTOSO, José – Clero. In PEREIRA, José Costa (coord.) – Dicionário Enciclopédico da História de 
Portugal. Portugal: Publicações Alfa, 1991. ISBN 972-609-028-8. Vol. 1. p. 129.  
2 MATTOSO, José – Clero. In SERRÃO, José (coord.) – Dicionário de História de Portugal. Figueirinhas, 
1985. Vol.2. p. 76-77.  
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extremos, os membros das ordens e congregações estavam, por regra, em situação 

intermédia, mas também “oscilante”3.  

A influência do clero sobre a vida social era grande. Os fatores deste predomínio 

derivam da riqueza material (muito variável), da beneficência e do ensino, que na 

Idade Média lhes pertencia totalmente; dos privilégios jurídicos reconhecidos pelo 

Estado; da força da sua estrutura organizada; do apoio da Santa Sé; do prestígio moral, 

que a instituição nunca perdeu; dos meios espirituais de coação de que dispunha, e 

que os grupos inferiores iam acatando4.   

O clero detinha muitos privilégios. Tomava assento nas cortes, dispunha de 

privilégio de foro, da isenção de serviço militar, da execução de testamentos, estava 

isento de impostos e beneficiava do direito de asilo5. Os privilégios de ser clérigo 

faziam com que muitos buscassem essa distinção para si ou para os seus filhos sem 

intenção de progredirem nas ordens sacras ou nos votos. Assim, as autoridades 

eclesiásticas e as civis limitaram a totalidade dos direitos clericais apenas aos 

tonsurados não casados que usavam o hábito eclesiástico e se comportavam como tal, 

submetendo os restantes às justiças seculares. Para se ser eclesiástico era necessário 

ser-se varão, livre, filho legítimo, e ter a idade canónica requerida para cada grau6. 

Exigiam-se conhecimentos compatíveis com o grau que se pretendia obter e a intenção 

de ascender ao sacerdócio expressa por um juramento7. 

Contudo, a liberdade do clero não era total, estando sujeitos às leis contra a 

amortização e ao direito de padroado régio8.  

 

3 As ordens monásticas viveram, genericamente, de forma prospera até ao princípio do século XIII, 
período durante a qual se podiam considerar privilegiadas pelas propriedades que adquiriam e pelas 
relações que mantinham com a nobreza rural; mas quando o número de patronos aumentou, a 
fiscalidade pontifícia, a partir do exílio de Avinhão, se agravou, a mão-de-obra assalariada diminuiu e 
quase toda a propriedade monástica foi emprazada. Os monges dos pequenos mosteiros ficaram em 
situação semelhante à do clero rural, só podendo manter-se os grandes mosteiros. – IDEM, p. 77.  
4 IDEM, Ibidem.  
5 IDEM, p. 78-79.  
6 Sete anos para a prima-tonsura, 21 para o subdiaconado e 25 para o presbiterado. - RODRIGUES, Ana 
Maria S. A. – Clero. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) - Dicionário de História Religiosa de Portugal. 
Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. vol. 1. p. 358.  
7 IDEM, p. 358-359.  
8 MATTOSO, José – Clero. In SERRÃO, José (coord.) – Dicionário de História de Portugal… p. 79.  
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Para efeitos de tratamento de dados consideramos os eremitas como religiosos e, 

por isso, também pertencentes ao clero.  

 

 Após esta breve introdução, cabe-nos explicar como estruturamos a nossa 

investigação. Trabalhamos as cantigas selecionadas usando três tópicos principais: a 

caracterização dos milagres, os clérigos e os miraculados (quando não coincidiam com 

os eclesiásticos). Seguidamente, procedemos ao levantamento de todos os dados que 

pudessem ter interesse em relação aos três âmbitos considerados.  

Para uma melhor organização das informações, decidimos proceder à 

tematização dos milagres. Não vamos discutir o que são milagres, mas aceitar todas as 

cantigas como retratando um ou mais casos sobrenaturais. Decidimos usar os grandes 

temas: religioso, saúde, justiça, socioeconómico, eclesiástico, outros. Esta opção por 

temáticas gerais deu-nos uma maior liberdade para podermos inserir vários milagres 

distintos, mas que confluíam, em aspetos centrais, num mesmo tema. De outra forma, 

tenderíamos a multiplicar o número de temáticas prejudicando as apreciações gerais.  

A temática religiosa é aquela que se liga aos assuntos estritamente religiosos, 

como as conversões, a libertação de pessoas endemoninhadas ou com ligações ao 

diabo, as ressurreições, a salvação das almas, e as demonstrações e dúvidas de fé. A 

temática da saúde associa-se à cura de doenças, mas também optamos por juntar a 

esta temática os casos em que se verifica a preservação da vida. A temática da justiça 

liga-se ao respeito pelos direitos de cada pessoa, à atribuição do que é devido a cada 

um, à proteção daqueles que são vítimas de injustiça e ao castigo dos delinquentes. A 

temática socioeconómica está relacionada com o assegurar dos recursos necessários 

para a manutenção da vida e com as relações interpessoais. A temática eclesiástica diz 

respeito a todos os milagres relacionados com eclesiásticos, mas que apresentam 

variantes muito próprias, orientadas sobretudo para a vivência da vocação sacerdotal 

e religiosa. E, por fim, a categoria “Outros” onde se colocaram todos os milagres cujas 

particularidades não permitem integrá-los nas temáticas com características mais 

específicas. Alguns milagres surgem simultaneamente em duas temáticas pela dupla 

leitura que permitem.  
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Na estrutura da dissertação decidimos guiar-nos justamente pelas temáticas, 

abordando primeiro os milagres em que os clérigos eram os principais afetados e, 

numa segunda parte, os casos em que desempenhavam um papel secundário. Demos 

especial enfoque aos primeiros, com análises mais pormenorizadas e conclusões mais 

profundas e de âmbito mais abrangente, e nos segundos tentamos sobretudo 

perceber o destaque do clérigo ou religioso/a no contexto de cada cantiga. Aliamos 

sempre a análise dos milagres com a bibliografia especializada que nos permitiu 

desenvolver melhor o contexto histórico.  

Com este percurso de investigação, pretendemos conhecer os milagres 

associados ao clero, e concomitantemente, obter todos os dados transmitidos sobre os 

seus membros, como características físicas, psicológicas, socioeconómicas, nível de 

instrução, vida devocional e imagem social. Interessou-nos, desde logo, tentar 

perceber se havia características genéricas e se eram positivas ou desfavoráveis e 

apurar que tipo de imagem, se a houvesse, a fonte em estudo transmitia do clero.  

Antes de se iniciar o estudo propriamente dito a que nos propomos, achamos 

por bem fazer um ponto da situação historiográfica e caracterizar brevemente o que 

são as Cantigas de Santa Maria e o seu contexto.  

Para a nossa investigação utilizamos a edição das Cantigas de Santa Maria de 

Walter Mettmann9, sucessora da edição de Leopoldo de Cueto, marquês de Valmar10. 

 

9 Elaborada “com criterios científicos e coa seriedade propria da mellor tradición filolóxica xermana”- 
LORENZO, Ramon – Limiar. In AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. Edição literária por Walter 
Mettmann. Vigo: Edicións Xerais de Galícia, 1981. ISBN 84-7507-023-x. Vol. 1. p. 7. – Esta edição galega é 
um fac-símile da edição elaborada pela Universidade de Coimbra, editada entre 1959 e 1972. 
10 Na introdução à edição de Walter Mettmann editada pela Universidade de Coimbra afirma-se sobre a 
edição do marquês de Valmar: “além de estar completamente antiquada a Introdução e ultrapassado, já 
na altura da publicação da obra, o glossário anexo, apresenta ainda o texto faltas graves, não obstante 
haverem sido transcritos com o maior cuidado os manuscritos utilizados e serem extremamente raros 
erros atribuíveis aos copistas que estiveram ao serviço do marquês.” Acrescenta também como uma das 
principais faltas da edição de Valmar a não utilização do códice F (da Biblioteca Nacional de Florença), 
apesar de já ser conhecido à época. Esse manuscrito contém três elementos importantes: duas novas 
cantigas, estrofes que faltam nos outros códices e variantes significativas que contêm novas lições e 
corrigem vastos erros do códice-base (E). E igualmente os outros códices (T e To) foram utilizados de 
forma “diminuta e incongruentemente”. São apontados outros erros relativos à análise linguística.  
Estas deficiências de edição foram eliminadas na antologia de 34 cantigas, publicada por M. Rodrigues 
Lapa, o que seria o primeiro passo para uma edição completa.  
Uma seleção de 22 cantigas não narrativas, feita por Augusto Magne, não trouxe novidade à critica do 
texto, pois fundamenta-se na edição de Valmar, mas o seu comentário linguístico revelou-se útil. – 
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A edição de Mettmann baseou-se no manuscrito E, que contém 417 cantigas, contra 

195 no manuscrito T¸ 104 no manuscrito F e 128 no manuscrito To. Apenas 12, num 

total de 429 composições (ou 420, descontando as repetidas) faltam em E 11.  

O grupo de trabalho editorial explicita que teve a preocupação de harmonizar 

entre si dois objetivos: “um texto correntemente legível e precisão filológica”. As 

correções, na maioria dos casos, são emendas de erros evidentes e quando é preciso 

uma justificação especial para a correção, é dada nas notas, no fim da edição12.  

Esta edição tem, igualmente, um índice toponímico e antroponímico, um glossário 

completo, notas respeitantes à métrica e ao texto das Cantigas13. Para cada cantiga 

aparece a identificação correspondente à sua localização nos restantes manuscritos; a 

localização dentro do manuscrito E; a contabilização dos versos; e a indicação de 

expressões que apareçam escritas de forma distinta noutros manuscritos.  

Não será difícil concluir que se trata da edição mais completa e moderna, e, por 

isso, a mais utilizada na maior parte dos estudos atuais.  

 

Estado da arte  

Na impossibilidade de traçar um rigoroso estado da arte das Cantigas de Santa 

Maria, pela quantidade de estudos, achamos que a melhor opção passaria por fazer 

algumas referências a obras importantes para o estudo das CSM e, principalmente, 

aquelas com as quais tivemos contacto. De seguida, daremos também atenção ao 

estudo do clero nas Cantigas, referindo igualmente trabalhos com os quais nos 

deparamos e que achamos importantes ou representativos daquilo que é comum 

explorar-se a partir desta fonte. 

As Cantigas de Santa Maria já foram estudadas sob múltiplos prismas, tanto do 

ponto de vista poético, como a nível musical e pictórico. Nesta dissertação vamos 

 

Introdução. In AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. Edição literária por Walter Mettmann… p. 
[17], 18.  
11 IDEM, p. 31.  
12 IDEM, p. 32, 34. 
13 IDEM, p. 18.  
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cingir-nos à análise do primeiro14. De forma a termos uma panorâmica geral sobre a 

historiografia ligada às Cantigas de Santa Maria devemos começar pela obra The 

poetry of Alfonso X, el Sábio: a critical bibliography, do medievalista Joseph T. Snow15, 

de 1977, na qual o autor traça a cronologia de trabalhos relacionados com a vertente 

lírica de Afonso X, do qual fazem parte as CSM, desde o século em que elas são 

elaboradas. Este autor publicou mais tarde uma bibliografia atualizada, The Poetry of 

Alfonso X. An annotated Critical Bibliography (1278-2010) 16.  

Impõe-se mencionar também o autor Jesús Montoya Martinez, professor 

catedrático da Universidade de Granada e estudioso das literaturas românicas falecido 

em 2007, que se dedicou durante várias décadas a investigações sobre as Cantigas de 

Santa Maria. Assinalamos a sua edição das Cantigas, de Alfonso X el Sabio17, na qual 

transcreve um conjunto de cantigas marianas e profanas, seguidas de um comentário e 

atualização da mensagem da narrativa. A obra é iniciada por uma introdução de 

grande interesse sobre o Rei Sábio e a sua obra lírica. Verificamos que o autor 

procedeu à tematização das cantigas marianas no subcapítulo Las «Cantigas de Santa 

Maria», una colección de milagros, mas em moldes distintos daqueles que intentamos 

fazer nesta dissertação, distinguindo os milagres usando a exaltação da Virgem como 

ferramenta de categorização (quando esta surge em socorro dos aflitos, restituidora 

da vida,…), as virtudes cristãs, os vícios e pecados, os santuários marianos, etc.   

Uma outra autora cujos trabalhos se revelaram centrais várias vezes nas nossas 

pesquisas é Elvira Fidalgo, filóloga e docente da Universidade de Santiago de 

Compostela. A sua obra Cantigas de Santa Maria18, de 2002, apresenta-se como um 

 

14 Não usaremos a componente das miniaturas, embora possa surgir algum comentário sobre elas, caso 
a bibliografia faça algum reparo que achemos importante para a parte textual.   
15 SNOW, Joseph T. - The poetry of Alfonso X, el Sábio: a critical bibliography. Londres: Grant & Cutler, 
1977. ISBN 07293 0042 0.  
16 SNOW, Joseph T. - The Poetry of Alfonso X. An annotated Critical Bibliography. Woodbridge: Tamesis, 
2012. Não tivemos acesso a esta obra, mas ficamos a conhecer a sua existência através do site The 
Oxford Cantigas de Santa Maria database.   
17 Não conseguimos ter acesso ao ano em que foi publicado. A edição usada por nós foi a segunda, de 
1997. - MONTOYA, Jesús (ed.) – Alfonso X el Sabio: Cantigas. 2.ª ed. Madrid: Catedra, 1997. ISBN: 84-
376-0786-8. 
18 FIDALGO, Elvira - As Cantigas de Santa Maria. Galiza: Edicións Xerais de Galicia, 2002. ISBN 84-8302-
787-9. Infelizmente não conseguimos ter acesso a esta obra, mas apenas ao índice disponibilizado on-
line.  
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trabalho de introdução ao estudo do cancioneiro mariano afonsino, e contém um 

subcapítulo que aborda a espiritualidade franciscana nessa fonte. Para além disso, a 

autora tem vários estudos sobre as Cantigas, dizendo respeito a diversas temáticas 

como por exemplo, a Santa Maria, ao diabo, aos animais, aos peregrinos, ao público 

das CSM, à velhice, etc. Queremos destacar, igualmente, o seu estudo, juntamente 

com Milagros Muíña, Cantigas de Santa María: Proposta de Explotación Didáctica19 

cujo objetivo passava por difundir as CSM aos estudantes do ensino secundário e dos 

primeiros anos da universidade, o que achamos ser muito relevante para o 

conhecimento geral desta fonte tão rica da Idade Média.   

Stephen Parkinson, ex-professor de língua portuguesa e linguística na 

Universidade de Oxford, foi outro dos autores a quem recorremos, sobretudo pelo seu 

projeto The Oxford Cantigas de Santa Maria database, um site totalmente dedicado às 

CSM, no qual podemos encontrar inúmeras informações. Disponibiliza o resumo das 

cantigas e descrição das miniaturas correspondentes, sugestões de leitura para cada 

uma das cantigas, palavras-chave através das quais podemos fazer pesquisas, 

bibliografia geral das CSM, etc. Por todos os dados que fornece constituiu um recurso 

significativo para a elaboração desta dissertação. Este investigador é também autor de 

vários trabalhos sobre as CSM, incluindo o livro Alfonso X the Learned, Cantigas de 

Santa Maria. An Anthology, uma coletânea de 45 cantigas numa nova edição crítica 

destinada a ser usada por estudantes e outros estudiosos, que contém interpretações 

métricas completas e as legendas das miniaturas ilustrativas. Refira-se que esta edição 

está ligada à The Oxford Cantigas de Santa Maria database.  

 

19 FIDALGO, Elvira; MUÍÑA, Milagros – Cantigas de Santa María - Proposta de Explotación Didáctica [Em 
linha]. Galiza: Xunta de Galicia, 2005. [Consult. 22 Mai. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cantigas-de-santa-maria-proposta-de-explotacion-didactica/.> 
ISBN: 84-453-. 
 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/cantigas-de-santa-maria-proposta-de-explotacion-didactica/
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Igualmente, a Mercedes Brea, docente na Universidade de Santiago de 

Compostela, pertence um estudo sobre as CSM muito elucidativo, no qual nos 

baseamos, em parte, para a escrita da apresentação desta obra20.  

Por fim, uma última referência ao biógrafo de Afonso X, Manuel González 

Jiménez21. A sua biografia inclui a dimensão cultural do monarca, abrangendo e 

abordando genericamente as Cantigas de Santa Maria. González Jiménez também 

escreveu alguns trabalhos com base nas CSM. E queremos distinguir este autor, 

igualmente por fazer parte da equipa editorial de uma revista essencial para os 

estudos afonsinos e, também, para os das Cantigas. Estamos a falar da Alcanate: 

Revista de estudios Alfonsíes, editadas pela Cátedra Alfonso X el Sabio, que permite ao 

leitor interessado estar facilmente em contacto com os novos artigos que se vão 

publicando sobre Afonso X, sua vida e obra (está disponível on-line).   

 

No que diz respeito ao estudo do clero nas CSM, tivemos conhecimento de um 

conjunto de trabalhos com os quais nos fomos deparando ao longo da elaboração da 

nossa dissertação. De um modo geral, verificamos que parece não haver nenhum 

estudo alargado sobre o clero nas Cantigas de Santa Maria, havendo, normalmente, 

uma opção por estudos mais específicos que são publicados como artigos ou que 

aparecem como partes de monografias. Verificamos que o mais comum é o estudo de 

apenas uma ou de um conjunto de cantigas relacionadas com um grupo de clérigos 

específicos surgidos nas CSM, e no caso das monjas existem igualmente trabalhos que 

analisam as mulheres na grande fonte mariana. Já no que respeita aos eremitas, não 

conseguimos encontrar nenhum trabalho a eles dedicado.   

O estudo dos hispanistas John Esten Keller e Annette Cach, de 1988, Daily Life 

Depicted in the Cantigas de Santa Maria, constitui uma obra genérica sobre as CSM, 

que aborda vários temas da sociedade medieval, presentes nessa fonte, de forma 

sucinta, e o leitor apercebe-se, apenas consultando o seu índice, da quantidade de 

 

20 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria. In BREA, Mercedes (coord.) – H. Idade Media. [Em 
linha]. Corunha: Hércules de Ediciones, 2000. Cap. 6, pp. 324. [Consult. 4 Mai. 2020]. Disponível em 
WWW: <URL: https://www.academia.edu/39747901/As_Cantigas_de_Santa_María>.   
21 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio. Barcelona: Ariel, 2004. ISBN: 84-344-6758-5.   

https://www.academia.edu/39747901/As_Cantigas_de_Santa_María


16 

informações passíveis de serem recolhidas sobre o quotidiano medieval. Trata, 

inclusivamente, informações relacionadas com o clero, em capítulos como, por 

exemplo, “Classes and masses” e “Clothing: Civil, Ecclesiastical, Military, Naval and 

Constabulary”.  

A propósito das vestes, já antes, em 1949, José Guerrero Lovillo, historiador de 

Arte, centrou-se no estudo das miniaturas e, também na descrição das roupas dos 

eclesiásticos22. Por sua vez, Annette Grant Cash escreveu um artigo chamado Los 

clérigos, las Cantigas y las Siete Partidas23, uma análise interessante dessas duas 

fontes afonsinas, centrada na clerezia.  

Quanto às ordens religioso-militares, a revista Alcanate, dedicou a edição de 

2000-2001 à política militar e, por isso, aí encontramos artigos de interesse para as 

cantigas que retratavam essas ordens. Não podemos deixar de enaltecer novamente 

essa revista como fonte de muitos artigos de importância e que muito nos auxiliaram 

no desenvolvimento do nosso trabalho. Tivemos conhecimento de outra revista 

intitulada Bulletin of the Cantigueiros de Santa Maria, publicada em Lexington, iniciada 

em 1987 e terminada em 2000, à qual não conseguimos ter acesso.  

Quanto ao monaquismo feminino, uma monografia que faz o estudo de 

cantigas cujas protagonistas são religiosas é a obra Una cantiga célebre del Rey Sabio: 

fuentes y desarrollo de la leyenda de Sor Beatriz, principalmente en la literatura 

española de Armando Cotarelo y Valedor24, obra de 1904. Procedeu ao estudo crítico 

da cantiga 94, mas também aborda outros milagres com religiosas como miraculadas 

cujas histórias apresentam semelhanças.   

 

22 GUERRERO LOVILLO, José - Las Cantigas. Estudo Arqueológico de sus miniaturas. Madrid: Instituto 
Diego Velásquez, 1949. 
23 CASH, Annette Grant - Los clérigos, las Cantigas y las Siete Partidas. In CIVIL, Pierre ;  CRÉMOUX, 
Françoise (coord.) - Nuevos caminos del hispanismo...: actas del XVI Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas. [Em linha]. Paris, 2010.  Vol. 2, 2010. [Consult. 20 ago.  2020]. ([CD-ROM]). 
Disponível em WWW: <URL:  https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_040.pdf 
>.  ISBN 978-84-8489-539-8. 
24 COTARELO Y VALEDOR, Armando – Una cantiga célebre del Rey Sabio. Fuentes y desarrollo de la 
leyenda de Sor Beatriz, principalmente en la literatura española [Em linha]. Madrid: Imprenta de Antonio 
Marzo, 1904. [Consult. 13 ago. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://archive.org/details/unacantigaclebr00vallgoog/page/n7/mode/2up >.  

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_040.pdf
https://archive.org/details/unacantigaclebr00vallgoog/page/n7/mode/2up
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No âmbito dos trabalhos académicos, encontramos a dissertação de mestrado 

de Josilene Moreira Silveira, O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa 

Maria e miniaturas: estudo da relação entre texto e imagem25, de 2009. Esta aborda 

apenas seis cantigas, sobretudo no que respeita às componentes textuais e visuais.  

Deveremos destacar ainda o estudo Espiritualidad y monacato feminino en las 

Cantigas de Santa María, de Cristina Álvarez Díaz26, publicado em 2004, no qual são 

abordadas as formas de vida religiosa (como as monjas, beguinas e freiras) e a sua vida 

conventual, tocando genericamente em todas as cantigas em que surgem religiosas.  

Neste breve percurso bibliográfico ressalta evidente o elevado e diversificado 

conjunto de estudos relacionados com as Cantigas de Santa Maria. Como é óbvio o 

tempo disponível e os prazos não nos permitira ler tudo, nem a dimensão da 

dissertação permitiria abarcar tudo. Alguns dos estudos não tivemos acesso e, com 

certeza, uma grande parte não chegou sequer ao nosso conhecimento. A situação de 

pandemia atual e o período de confinamento que levou a um encerramento das 

bibliotecas, conduziu a que tivéssemos sobretudo de procurar os recursos na internet. 

Deste modo, socorremo-nos de muitos trabalhos e artigos disponíveis on-line que 

supriram as nossas dúvidas e necessidades. Decerto que na nossa dissertação faltarão 

trabalhos importantes, contudo tratou-se sempre ao longo da elaboração da 

dissertação, de fazer opções e dar ênfase àquilo que, a nosso ver, tinha maior relevo 

para os nosso objetivos.  

Aproveitamos para retirar algumas conclusões. As CSM não foram um tema de 

moda, não houve uma época em que fossem mais estudadas e depois caíssem numa 

espécie de esquecimento. Este cancioneiro mariano foi sempre estudado ao longo dos 

anos e as suas informações aproveitadas. Importa relembrar que as Cantigas possuem 

 

25 SILVEIRA, Josilene Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa Maria e miniaturas: 
estudo da relação entre texto e imagem. Maringá: Universidade Estadual de Maringá, 2009. Dissertação 
de mestrado.  
26 ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria. In 
FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier Campos y (coord.) - La clausura femenina en España: actas del 
simposium [Em linha] San Lorenzo del Escorial: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2004. 
p. 141-166. [Consult. 11 ago. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6347 >. ISBN 84-89942-38-2. vol. 1. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6347
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três vertentes muito distintas: o texto, a música e a imagem, potencializando a sua 

utilização para estudos diversos. Como é natural, encontramos muitos estudos em 

Espanha, mas também no mundo anglo-saxónico, nomeadamente no Reino Unido e 

nos EUA, mas também em França, na Itália e ainda na América Latina, sobretudo no 

Brasil. Claro que em outros países haverá estudos do cancioneiro mariano, mas 

importou-nos referenciar os locais mais representativos. Em Portugal, atualmente, 

convirá destacar Manuel Pedro Ferreira no estudo da vertente musical das Cantigas, e 

recentemente (2018) orientou uma dissertação de mestrado, de Mariana Ramos de 

Lima, sobre o santuário de Santa Maria de Terena nas CSM27. Também na Universidade 

do Porto, encontramos Mariana Leite com trabalhos sobre as Cantigas de Santa Maria. 

Mas antes de todos estes, também se destacou, e com maior relevo, Mário Martins 

com estudos diversos sobre a cultura Medieval nos quais tratou certos aspetos das 

CSM.  

Podemos perceber que o estudo das Cantigas levou à publicação de livros, 

artigos, ao desenvolvimento de projetos, à criação de revistas (dedicadas à Afonso X e 

sua obra), a encontros científicos, à formação de um site com as Cantigas de Santa 

Maria disponíveis on-line e à elaboração de uma base de dados muito completa (The 

Oxford Cantigas de Santa Maria database). Esta fonte mariana afonsina esteve 

continuamente a ser aproveitada para investigações de índole diversa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

27 LIMA, Mariana Ramos de - Santa Maria de Terena nas Cantigas de Santa Maria: aspetos históricos, 
políticos e musicais. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 
2018. Tese de mestrado. [Em linha] [Consult. 27 set. 2020] Disponível em WWW: :<URL: 
https://run.unl.pt/handle/10362/51110 >.  

https://run.unl.pt/handle/10362/51110
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1. Contextualização das Cantigas de Santa Maria  

1.1. Afonso X e a devoção mariana 

De forma a analisarmos as Cantigas de Santa Maria parece necessário, antes de 

mais, dedicar algumas palavras a Afonso X e à devoção mariana. O primeiro é o 

intitulado autor deste marial e a segunda a tendência literária e religiosa em que 

vemos inserida a obra que já referimos.  

Afonso X nasceu em Toledo, a 23 de novembro de 1221. Era filho de D. 

Fernando III, rei de Castela e Leão, e de D. Beatriz de Suábia, princesa alemã da 

linhagem imperial dos Staufen28. Foi criado fora da corte régia, como era costume, 

pelo nobre García Fernández de Villamayor, mordomo da rainha D. Berengária, e pela 

sua esposa D. Mayor Arias. A infância de Afonso decorreu nas propriedades deste 

casal, que se concentravam principalmente na região de Burgos e também na Galiza29. 

A residência nestes locais permitiu que Afonso aprendesse, além do castelhano, o 

galaico-português. A fluência nesta língua refletiu-se, mais tarde, na sua criação 

literária30. Na sua infância aprendeu as primeiras letras e também teria desenvolvido, 

em contacto com os poetas da corte, o seu interesse por música e poesia31.  

Na sua juventude, Afonso escreveu algumas trovas festivas, mostrou interesse 

pela História e pela Astronomia32. Ao longo da sua vida, e inclusive do seu reinado 

(1252-1284), continuou a dedicar-se a vários campos da cultura, como afirma Manuel 

González Jiménez: “Nos encontramos ante un caso excepcional no sólo en la historia 

de España sino, incluso, de toda Europa. Pocos monarcas pueden exhibir una amplitud 

de realizaciones culturales como las protagonizadas o impulsadas por el rey castellano  

a lo largo de todo su reinado, y en campos tan diversos como el derecho, la historia, la 

 

28 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 14 
29 IDEM, p. 17-18.    
30 SEGURA GRAIÑO, Cristina – Semblanza humana de Alfonso el Sabio. In Alfonso X el Sabio, obra y época 
I. Actas del Congresso Internacional. Madrid: Sociedad Española de Estudios Medievales, 1989. ISBN 84-
4044379-X. p. 16.    
31 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 21.    
32 SEGURA GRAIÑO, Cristina – Semblanza humana de Alfonso el Sabio… p. 18.  
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música, la poesia, las ciências, la propia lengua castellana, que com él alcanza su 

mayoría de edad, las artes plásticas y hasta la misma arquitectura.”33.  

Da atividade do rei trovador, a vertente que mais nos interessa nesta 

dissertação, ficou-nos um breve conjunto de poesias profanas, e principalmente, as 

Cantigas de Santa Maria, escritas em galego-português. Até começos do século XIII a 

poesia jogralesca esteve dominada pelos poetas provençais, mas a partir de Fernando 

III a poesia escrita em galego-português ganhou notoriedade e acabou mesmo por se 

superiorizar ao provençal no reinado de Afonso X. Esta mudança teve algumas 

possíveis causas34. Ramon Lorenzo afirma que a decadência do provençal veio na 

sequência da cruzada contra os albigenses e da condenação fixada pelo Papa Inocêncio 

III do provençal como língua dos hereges35. Já a asserção do galego-português se deu 

por outras razões, tais como: ter sido efeito da moda; haver uma valorização do 

“nacional” frente ao estrangeiro; o galego-português ser uma das línguas nas quais 

Afonso X era fluente36; e também, já antes, pelo facto de na segunda década do século 

XIII ter havido um movimento migratório de nobres portugueses, decorrente da sua 

má relação com Sancho II, para casas galegas e para a corte de Fernando III 37. O 

período áureo da escola galego-portuguesa ocorreu no reinado do Rei Sábio38.  

As Cantigas foram elaboradas num tempo de grande devoção mariana. A 

importância dada à Virgem pela Igreja fez com que a sua imagem atraísse os artistas e 

pensadores39. Houve três antecedentes para o apogeu da devoção mariana no século 

XIII. Primeiro, o Concílio de Éfeso, em 431, ter proclamado Maria como Mãe de Deus, 

 

33 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 423.  
34 IDEM, p. 433.   
35 LORENZO, Ramon – Limiar. In AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria… p.7.  
36 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 433.  
37 FIDALGO, Elvira – La gestación de las Cantigas de Santa Maria en el contexto de la escuela poética 
galego-portuguesa. Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha]. Nº. 8 (2012-2013), p. 17-42. 
[Consult. 10 Out. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4258731>. ISSN 1579-0576. p. 17, 18.  
38 IDEM, p. 18,  
39 TORRES JIMÉNEZ, Raquel – La devoción mariana en el marco de la religiosidade del siglo XIII.  
Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha], N.º 10 (2016-2017), pp. 23-59. [Consult. 22 Mai. 
2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://idus.us.es/handle/11441/79473;jsessionid=48E6B81C490C9CCA2E8D8899F230554A? >.  p. 24. 
Aconselhamos a leitura deste artigo na íntegra para se compreender a devoção mariana no século XIII.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4258731
https://idus.us.es/handle/11441/79473;jsessionid=48E6B81C490C9CCA2E8D8899F230554A
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ainda que já antes existisse o culto popular de Santa Maria.  Segundo, a afirmação das 

festas litúrgicas marianas entre os séculos V e VII (a Assunção, a Natividade de Maria, a 

Anunciação, a Apresentação e a Expectação). Terceiro, na Alta Idade Média os 

homiliários e a liturgia mostram que a teologia sobre a Virgem já estava desenvolvida e 

que lhe eram atribuídas virtudes que mais tarde seriam qualidades muito conhecidas a 

ela vinculadas40.   

No século XII a devoção a Maria superiorizou-se à de todos os outros santos e 

até o seu Filho Jesus numa parte da literatura cristã. A importância de Santa Maria 

levou a que houvesse uma nova consideração da mulher nos séculos XII e XIII. Este 

fenómeno ligou-se à lírica trovadoresca, ao amor cortês e à exaltação da mulher. Na 

lírica, Maria passou a ser a dama e os trovadores os seus devotos e vassalos41.  

No século XIII, as expressões artísticas, por influências do aristotelismo, 

naturalismo e humanismo de S. Francisco de Assis, tiveram tendência para representar 

Jesus, a Virgem e os santos com uma aparência mais humana, demonstrando 

emoções. Maria era representada sobretudo como Mãe de Deus e dos homens42, 

caracterizada pelo sua intercessão por estes junto de Jesus. A veneração a Maria era 

genérica a todos as ordens sociais. Os mais cultos veneravam-na através dos Livros de 

Horas da Virgem e os analfabetos ouvindo os relatos dos seus milagres e repetindo os 

hinos em seu louvor43.  

Entre os elementos que estimularam a devoção mariana estão a propagação 

dos evangelhos apócrifos; a ação dos monges cistercienses, com S. Bernardo a cantar 

os louvores da Virgem no De laudibus Virginis Matris, e dos frades franciscanos; para 

além do desenvolvimento das aparições marianas nos séculos XII e XIII44.  

 

40 TORRES JIMÉNEZ, Raquel – La devoción mariana en el marco de la religiosidade del siglo XIII… p. 38-
39. 
41 IDEM, p. 40.  
42 IDEM, p. 41. 
43 IDEM, p. 42. 
44 IDEM, p. 42, 44. 
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Os cancioneiros marianos multiplicaram-se pela Europa, destacando-se as 

Cantigas de Santa Maria, que foram beber das coletâneas anteriores45, mas 

introduzindo novos milagres, vários coetâneos de Afonso X e alguns com ele próprio 

como personagem central.  

Como declara Elvira Fidalgo, o rei não deixou registadas as motivações que o 

levaram a empreender este projeto (para além de querer com ele alcançar a salvação 

da alma), mas é opinião geral que haveria por parte do monarca “el deseo de 

proyectar su autoridad regia como rey sabio, no sólo superior a cualquer otra persona 

de su reino sino – y sobre todo – por encima de cualquier monarca contemporáneo, 

era tan firme como su devoción personal.”46.  

Após termos informado o leitor de alguns dados biográficos sobre Afonso X, o 

surgimento das Cantigas de Santa Maria e o seu contexto, passaremos agora a uma 

apresentação mais completa deste cancioneiro mariano.  

 

1.2. As Cantigas de Santa Maria  

1.2.1. Apresentação geral 

As Cantigas de Santa Maria constituem uma coleção de cantigas trovadorescas 

religiosas do século XIII, que relatam milagres marianos, e integram a grande obra 

poética do rei Afonso X. Esta coletânea de milagres escrita em verso e em galego-

português, foi elaborada com o intento de louvar a Virgem de forma a que o monarca 

pudesse alcançar a salvação da sua alma. Esta devoção mariana é materializada em 

420 cantigas destinadas, como o nome indica, a serem cantadas, e apresentam-se 

divididas em duas modalidades de género: as cantigas narrativas, que ilustram feitos 

maravilhosos concebido por Santa Maria; e as cantigas de louvor, de carácter lírico, 

que enaltecem a Virgem visando engrandecer a sua imagem, mas sem a componente 

 

45 Por essa razão seria de grande interesse cotejar as CSM com outros mariais conhecidos da época 
nesta dissertação, mas não tivemos oportunidade de tempo e espaço para abordar essa dimensão 
comparativa, restringindo-nos somente ao estudo do cancioneiro mariano afonsino. 
46 FIDALGO, Elvira – La gestación de las Cantigas de Santa Maria en el contexto de la escuela poética 
galego-portuguesa… p. 29.   
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milagrosa. Os dois géneros exaltam Santa Maria como intercessora dos homens junto 

de Deus e exortam o seu louvor. A cada nove cantigas narrativas aparece uma de 

louvor, assumindo intencionalmente a posição de décimas, mantendo-se esta cadência 

até ao final do cancioneiro, fazendo lembrar a constância de um rosário. Assim sendo, 

358 cantigas são de carácter narrativo, 42 de louvor, e as restantes de temática 

diversa, que inclui dois prólogos de apresentação do livro e cinco cantigas que narram 

episódios de tema cristológico, comemorativos da vida e ressurreição de Cristo47.  Às 

420 composições das CSM podemos acrescentar duas outras que foram transmitidas 

dispersas das restantes cantigas: destas, a primeira aparece incluída no cancioneiro B 

da poesia profana, sob a autoria de Afonso X, e a segunda conservou-se anónima num 

códice monacal latino de temática teológica e vem sendo atribuída conjeturalmente ao 

rei Fernando III de Castela48. 

Para além da palavra escrita as CSM também são constituídas por pautas 

musicais e por miniaturas que representam artisticamente tanto a história que estava 

a ser relatada na cantiga como músicos a tocarem variados instrumentos. Manuel 

González Jiménez enaltece as CSM declarando que “combinan armónicamente 

palabra, música e imagem”49. Por causa dessas três componentes (filológica, artística e 

musical), o seu estudo torna-se também importante para o conhecimento da literatura 

medieval50. De forma a termos consciência da sua relevância, note-se que Walter 

Mettmann considera as Cantigas o cancioneiro mariano mais rico da Idade Média e o 

musicólogo catalão Higinio Anglés, considera que esta obra é “el repertorio musical 

más importante de Europa en lo que se refiere a la lírica medieval” 51.    

 

47 FIDALGO, Elvira; MUÍÑA, Milagros – Cantigas de Santa María - Proposta de Explotación Didáctica… p. 
11. 
48 MONTERO SANTALHA, José-Martinho - Cantigas trovadorescas (edição digital): Apresentação geral: a 
poesia trovadoresca galego-portuguesa. [Em linha], 2004. [Consult. 04 mai. 2020] Disponível em 
WWW:<URL: 
https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Apresentação_geral_a_
poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_ > p. 2.  
49 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 433.  
50 FIDALGO, Elvira; MUÍÑA, Milagros – Cantigas de Santa María - Proposta de Explotación Didáctica… p. 
9.  
51 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 436.  

https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Apresentação_geral_a_poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_
https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Apresentação_geral_a_poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_
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1.2.2.  Os códices  

Devido à enorme quantidade de cantigas presentes no cancioneiro, a sua 

composição levou vários anos a ser finalizada. Em meados da década de 50 e na de 60 

do século XIII houve uma primeira recolha de composições, sendo a maior parte da 

compilação produzida ao longo dos anos 70, e ficando a obra concluída nos anos 8052, 

ou seja, acompanhando todo o reinado de Afonso X. Este cancioneiro chegou até nós 

através de quatro códices, todos em pergaminho, designados por siglas: To 

(conservado na Biblioteca Nacional de Madrid e que antes estava na Biblioteca 

Capitular da catedral de Toledo); E e T (ambos preservados no mosteiro do Escorial) e F 

(que se encontra na Biblioteca Nacional de Florença). Nenhum dos códices tem 

identificação da data da sua elaboração, embora se pense que a sua composição se 

tenha verificado nos finais do século XIII.  

As CSM, no seu projeto inicial, contariam com 100 cantigas, que estão 

representadas em To, sendo este o único códice que aparenta ser um pouco posterior 

aos restantes, que seria cópia de um original que continha, justamente, essas 100 

cantigas precedidas de um texto de abertura (o prólogo) e finalizadas com outro de 

encerramento (a petição) 53, e apresentando ainda cinco cantigas das festas de Maria,  

cinco cantigas das festas de Cristo e 16 cantigas adicionais de Santa Maria54. Em To, 

percebe-se o desejo de compilar um cancioneiro mariano como outros que se iam 

criando na Europa dos séculos XII e XIII, acrescentando alguns milagres acontecidos em 

algumas cidades e santuários de Santa Maria peninsulares55. Neste códice a decoração 

e configuração é relativamente simples. É o códice mais pequeno e antigo (no que diz 

 

52 OLIVEIRA, António Resende de - Na casa de Afonso X: o rei, a corte e os trovadores: (abordagem 
preliminar). Revista de História das Ideias [Em linha]. Vol. 31 (2010), p. 53-76. [Consult. 2 mai. 2020]. 
Disponível na Internet: <URL: https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/41504  >. ISSN: 2183-
8925. p. 57.  
53 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 324.  
54 PIZZORUSSO, V. Bertolucci – Cantigas de Santa Maria. In LANCIANI, Guilia; TAVANI, Giuseppe (coord.) 
–Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho, 1993. ISBN 972-21-
0871-9. p. 144.  
55 SNOW, Joseph T.  – La utilización política de la devoción mariana en el reinado de Alfonso X, el Sabio 
(1252-1284).  Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, [Em linha], N.º 10, (2016-2017), p. 61-85. [Consult. 
9 jun. 2020]. Disponível na Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6296596  
>. p. 65, 66. 

https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/41504
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6296596
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respeito ao conteúdo), pois depois dessa primeira série houve uma ampliação para 

200 cantigas que deveriam ser registadas nos novos códices T e F. Estes são os códices 

mais luxuosos, pois para além da música, contêm ilustrações de páginas, inteiras, que 

desenvolvem em imagens os aspetos mais relevantes do milagre narrado 

textualmente. Cada um deles devia conter as 200 cantigas, mas F ficou inacabado na 

transcrição das composições (só contem 104), na notação musical e no programa 

iconográfico56. T ficou conhecido como o códice rico do Escorial por ser o mais 

abundante em conteúdo artístico e juntamente com o manuscrito de Florença (F) 

forma os códices das histórias57. No que diz respeito ao conteúdo, neste aumento para 

200 cantigas nota-se que há um maior contexto pessoal com mais cantigas a 

abordarem o rei, e sua família, e alguns dos seus sucessos políticos58.  

Paralelamente à elaboração de T e F deve ter-se preparado o códice E, 

materialmente mais modesto, mas que reúne os textos compreendidos em T e F, que 

alberga uma nova expansão, representando a coleção mais extensa, com um total de 

402 cantigas, completadas com 12 composições das festas de Santa Maria, que 

incluem as cinco festas de Santa Maria que já se encontrava em To, sendo as restantes 

textos marianos diversos59. É conhecido como o códice dos músicos do Escorial, porque 

a cada 10 cantigas está representada uma miniatura com músicos que tocam 

diferentes instrumentos. Nesta versão final das CSM observa-se que das 200 às 400 

cantigas houve um aumento das de temática mais pessoal e peninsular, sendo isso 

particularmente visível no último quartel do século XIII. Para atingir esse número 

Afonso X versou cada vez menos milagres de carácter internacional e mais de contexto 

 

56 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 325, 326.  
57 PARKINSON, Stephen – As Cantigas de Santa María: estado das cuestións textuais. Anuario de 
Estudios Literarios Galegos [Em linha], N.º 1998 (1998), p. 179-205. [Consult. 18 Mai, 2020]. Disponível 
na Internet:<URL: 
https://www.academia.edu/29463625/As_cantigas_de_Santa_María_estado_das_cuestións_textuais>. 
p. 180.   
58 SNOW, Joseph T.  – La utilización política de la devoción mariana en el reinado de Alfonso X, el Sabio 
(1252-1284)… p. 67, 69, 70.   
59 PIZZORUSSO, V. Bertolucci – Cantigas de Santa Maria…144. 

https://www.academia.edu/29463625/As_cantigas_de_Santa_María_estado_das_cuestións_textuais
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peninsular60, e igualmente para atingir as 400 cantigas foram usadas histórias cada vez 

mais recentes61.  

A existência de quatro códices leva a questionar a possibilidade de estes terem 

diversos destinatários. Jesús Montoya supõe que E seria a cópia que Afonso X queria 

reservar para si próprio, posto que se julga que tinha a intenção de oferecer ao Papa 

Gregório X os dois códices de luxo (T e F) na entrevista que tinha previsto celebrar com 

ele em Beaucaire para fortalecer as suas aspirações imperiais62.  

 

1.2.3.  A organização interna   

Em qualquer das versões das Cantigas há uma intenção de abrir e de encerrar o 

livro como se se tratasse de uma oferenda em troca de ajuda e proteção, recorrendo, 

para isso, por exemplo, ao uso da primeira pessoa na primeira cantiga, na qual Afonso 

X demonstra o seu desejo de trovar a Santa Maria e na petição de mercê no prólogo B 

da cantiga 401. Como se se tratasse de uma missiva, as CSM cumprem com os 

preceitos das ars dictaminis que aconselhavam uma distribuição em cinco partes: a 

salutatio, na qual  são apresentados o emissor, Afonso X, e o destinatário, Santa Maria, 

e se adianta o conteúdo da epístola; o exordium, ou seja, o Prólogo B;  a narratio, na 

qual se  escreve a carta propriamente dita;  a petitio, na qual se roga que o 

destinatário aceda ao pedido apresentado; e a conclusio, na qual se recapitula todo o 

exposto63. 

Quanto à organização interna, todas as cantigas narrativas apresentam a mesma 

disposição. Inicia-se com um texto breve em prosa resumindo o conteúdo do milagre. 

De seguida aparece um refrão que se repete no final de cada estrofe64. Este emite o 

juízo ou pensamento que se deduz do milagre, sendo a narração do mesmo a 

 

60 SNOW, Joseph T.  – La utilización política de la devoción mariana en el reinado de Alfonso X, el Sabio 
(1252-1284)… p.75, 76. 
61 PARKINSON, Stephen – As Cantigas de Santa María: estado das cuestións textuais… p. 188. 
62 BREA, Mercedes – Tradiciones que confluyen en las `Cantigas de Santa Maria`. Alcanate: Revista de 
estudios Alfonsíes [Em linha], nº. 4 (2004-2005), p. 269-292. [Consult. 25 Mai. 2020]. Disponível na 
Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1389301 >.  ISSN 1579-0576. p. 270.  
63 IDEM, p. 331, 332.   
64 IDEM, p. 333. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1389301
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comprovação da verdade que se encontra no refrão65. Este menciona a virtude da 

Virgem e o seu poder de mediadora (nalguns alude-se ao favor concedido naquele 

caso), exortando a honrá-la. A cantiga propriamente dita está organizada em estrofes 

que reproduzem quase todas o mesmo esquema métrico e rítmico66. Começam com 

um exórdio de ponderação do que se vai ouvir (“un miragre vos direi, de que sabor / 

abredes poy-l´oirdes”), para captar a atenção do ouvinte ou do leitor. Neste exórdio, 

por vezes, acrescenta-se a fonte, como um recurso de invocação de autoridade, à qual 

se adiciona a localização da ocorrência do milagre. Em seguida, o narrador fixa-se no 

miraculado e sobretudo no seu problema, que vai suscitar o milagre. Também há 

milagres que resultam do reconhecimento de uma boa vida observada. Maria, 

segundo o direito medieval, atua como um senhor feudal que defende e protege o seu 

confiado. Esta intervenção da Virgem é geralmente reconhecida no final da narração, 

tanto pelo miraculado, como pelos circunstantes, cuja reação imediata é a ação de 

graças. Em várias ocasiões, o narrador recomenda aos ouvintes que também eles se 

juntem ao louvor a Maria67.  

Nesta obra, os números têm um grande significado. Como já foi referido 

destaca-se o número dez, especialmente na primeira redação de 100 cantigas ( 

resultado de 10x10 símbolo da totalidade e também são 100 os versos da cantiga de 

petição)  e com ele o seu divisor, o cinco, que resulta da soma de três (o número da 

Trindade) e de dois (o número humano, por ser par, divisível, corruptível), e por esta 

razão é possível que seja interpretado como o número da procura de Deus pelo 

homem. O cinco está numa posição central e é o número de letras de Maria, das 

dezenas do rosário, das suas festas, dos mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Por 

esse motivo, as cantigas que ocupavam o número cinco eram engrandecidas com uma 

narração mais extensa do que o habitual, e mais amplamente decorada68.   

 

 

65 MONTOYA, Jesús (ed.) – Alfonso X el Sabio: Cantigas…  p. 46. 
66 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria…, p. 333. 
67 MONTOYA, Jesús (ed.) – Alfonso X el Sabio: Cantigas… p. 46, 47. 
68 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria…, p. 330, 331.  
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1.2.4.  Processo de formação das CSM  

Para a elaboração das CSM foi necessário um processo que se baseou em três 

fases: coleção, composição e compilação. A coleção é a seleção das narrativas a serem 

usadas, incluindo a tradução (se necessário) e sumarização. É um processo ativo de 

aquisição de material que se insere na tradição de construção de coleções de milagres 

em santuários individuais69. As CSM incluem histórias de milagres já existentes na 

tradição escrita ou oral, o uso de histórias esquemáticas de tradições seculares ou 

religiosas e o registo de lembranças pessoais70.  

A composição é a criação de narrativas, na qual estão envolvidos três 

processos, resultando em textos, miniaturas e música. Esta fase inclui a identificação 

da moral no refrão, o esquema de rima e métrica, a produção de rúbricas, índices, 

legendas, numeração, e todos os elementos organizacionais71. Supõe-se que, mesmo 

que a composição dos textos fosse anterior à das imagens e músicas que os 

acompanham, elas eram estreitamente coordenadas ou quase simultâneas. Isso está 

implícito em muitos trabalhos com base no códice T, que pressupõem que as 

miniaturas podem esclarecer pontos de obscuridade textual. Joseph T. Snow chama a 

atenção para passagens como “E dest' un miragre, de que fiz cobras e son” (cantiga 

64), nas quais se afirma que texto (“cobras”) e música (“son”) foram criados juntos. A 

veracidade destas suposições e a extensão dos processos de resumo, tradução e 

visualização de narrativas para permitir a produção de imagens farão parte da 

individualidade de uma cantiga72.  

 

69 PARKINSON, Stephen - Alfonso X, Miracle Collector. In FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Laura; RUIZ SOUSA, 
Juan Carlos (coord.)  Alfonso X El Sabio 1221-1284, Las Cantigas de Santa María, Códice Rico, Ms. T-I-1, 
Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial [Em linha].  Madrid: Testimonio, 2011. Vol. 
II, p. 79-105 [Consult. 26 mai. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/38442664/Alfonso_X_miracle_collector  >. p. 83.  
70 PARKINSON, Stephen; JACKSON, Deirdre - Collection, Composition, and Compilation in the ‘Cantigas de 
Santa Maria’. Portuguese Studies [Em linha]. Vol. 22, N.º 2 (2006), p. 159-172. [Consult. 26 mai. 2020]. 
Disponível na Internet: <URL: 
https://www.academia.edu/38387435/Collection_composition_and_compilation_in_the_Cantigas_de_
Santa_Maria  >. ISSN 0267-5315.  p. 160. 
71 PARKINSON, Stephen - Alfonso X, Miracle Collector… p. 84.  
72 PARKINSON, Stephen; JACKSON, Deirdre - Collection, Composition, and Compilation in the ‘Cantigas de 
Santa Maria’… p. 160, 161.  

https://www.academia.edu/38442664/Alfonso_X_miracle_collector
https://www.academia.edu/38387435/Collection_composition_and_compilation_in_the_Cantigas_de_Santa_Maria
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A compilação é a montagem das narrativas nas sequências ordenadas dos 

manuscritos. Inclui os processos pelos quais o texto e a música são reunidos, a 

configuração do texto, música e imagens. O processo de compilação pode levar à 

composição (das epígrafes que precedem cada cantiga, entradas de índice, legendas 

para painéis individuais nas miniaturas), recomposição (quando uma cantiga precisa de 

ser modificada), alteração (quando texto e música não coincidem), duplicação 

(repetição de cantigas para preencher lacunas no programa de compilação, como é o 

caso do códice E) e exclusão (de peças para as quais não se encontra lugar) 73. A 

compilação também rege o arquivamento de poemas e músicas compostas, mas ainda 

não compiladas. As três fases estão relacionadas, visto que a coleção e a composição 

servem aos propósitos da compilação74.  

 

1.2.5.  Autoria das Cantigas de Santa Maria  

Após entendermos a complexidade da formação das CSM apresenta-se-nos a 

questão da autoria da obra pelo rei Afonso X, que tem sido debatida desde o início do 

século XX, e deu azo a posições discordantes75. Seria impossível que as CSM fossem 

produto somente do rei Sábio, principalmente porque levou a cabo numerosas 

campanhas militares e esteve envolvido em ambiciosas empresas políticas, nas que 

investiu tempo, meios e energias76. Por isso, supõe-se uma colaboração mais ou 

menos intensa de alguns dos inúmeros poetas que frequentavam na época a corte 

castelhana77. Deste modo, ficou claro que no scriptorium afonsino se trabalhava em 

equipa. Esta equipa de colaboradores que laborava sob a égide do rei incluiria 

colecionadores de milagres, resumidores e tradutores; arquivistas que mantinham o 

 

73 PARKINSON, Stephen; JACKSON, Deirdre - Collection, Composition, and Compilation in the ‘Cantigas de 
Santa Maria’… p. 160, 161.  
IDEM, Ibidem. 
74 PARKINSON, Stephen - Alfonso X, Miracle Collector… p. 84.  
75 FERREIRA, Manuel Pedro - Alfonso X, compositor. Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha], 
N.º 5 (2006-2007), p. 117-137. [Consult. 22 mai. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.academia.edu/2380714/Alfonso_X_compositor >. p. 119. 
76 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria…, p. 334. 
77  PIZZORUSSO, V. Bertolucci – Cantigas de Santa Maria… p. 145.  

https://www.academia.edu/2380714/Alfonso_X_compositor
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repositório central de histórias; compositores de textos, músicas e narrativas visuais; 

compiladores e indexadores de poemas completos; e organizadores de manuscritos, 

dirigindo copistas no scriptorium ou em oficinas78. 

 Assim sendo, o papel de “autor” de Afonso X corresponde mais ou menos ao 

que na atualidade desenvolvem os “coordenadores” ou “editores” de obras de 

carácter coletivo, nos quais alguém desenha uma estrutura que pretende realizar e 

encarrega diversas pessoas que considera idóneas para executá-la. Ou também 

análogo à figura do “investigador principal” duma equipa que trabalha 

coordenadamente para obter resultados que os investigadores dificilmente 

conseguiriam alcançar ao fazê-lo individualmente. G. Menéndez Pidal declara que a 

participação efetiva do rei poucas vezes deve ter ido além da planificação prévia e 

seleção de materiais, a supervisão mais ou menos constante e a correção final. 

Determinaria a intenção do livro, daria instruções sobre como escrevê-lo, é possível 

que ditasse passagens e corrigisse estilo e linguagem e também que compusesse 

diretamente algumas das cantigas79. 

A relativa unidade estilística dificulta a identificação de traços autorais nas 

cantigas, embora seja claro para Walter Mettmann, que talvez a maior parte dos 

poemas se deva a uma só pessoa, mas não a identificando com o rei80. Segundo o 

mesmo autor, para resolver o problema da autoria tinha de se proceder a uma 

rigorosa análise da língua, do estilo, e da técnica métrica, e combinar os resultados 

obtidos com outros indícios. Uma tarefa complexa, mas que independentemente dos 

resultados, não privaria Afonso X de ter sido o “autor principal” das CSM81. 

No seu testamento, as CSM foram a única obra mencionada e com 

especificação do seu lugar de conservação, e de onde e quando deveriam ser 

executadas as cantigas. O testamento não refere nada sobre a autoria da obra, mas o 

realce dado ao cancioneiro mariano pode servir como um primeiro passo a ter em 

 

78 PARKINSON, Stephen; JACKSON, Deirdre -  Collection, Composition, and Compilation in the ‘Cantigas 
de Santa Maria’… p. 161. 
79 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 334. 
80 FERREIRA, Manuel Pedro - Alfonso X, compositor…  p. 119, 120. 
81 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 436, 437.  



31 

consideração sobre a possível intervenção pessoal de Afonso X numa obra que tudo 

indica que fosse a mais pessoal de todas as que levam o seu nome.  

Pouco antes da morte do rei, outro autor de textos marianos, Frei Juan Gil de 

Zamora, escrevia que Afonso compunha e musicava muitas e bonitas canções a Maria. 

Esta afirmação demonstra a participação ativa e pessoal de Afonso nas CSM, à qual se 

junta o testemunho de outros contemporâneos, como Cerverí de Girona e Guiraut de 

Riquier, que conheciam e elogiavam o fervor mariano das composições afonsinas82.  

Mettmann crê que se pode atribuir ao rei as cantigas em que se expressa na 

primeira pessoa, as cantigas 169, 180, 200, 209, 279, 300, 360, 401 e 406, mas 

provavelmente deverão ser muitas mais, tanto pelo caráter autobiográfico de algumas 

que carecem deste recurso estilístico, como pelos testemunhos dos seus 

contemporâneos, como foi referido no parágrafo anterior83.  

Joseph T. Snow está de acordo com Mettmann no que diz respeito à 

participação limitada de Afonso X na obra, porém o resultado de estudos do primeiro 

permitem-lhe diferir do segundo no que diz respeito ao número de poemas em que o 

monarca participou, que considera poder chegar aos 40 (escritos, ditados ou com a 

composição dirigida por ele). De qualquer forma, apoia a opinião de Jesus Montoya de 

que, como um todo, as CSM são "um cancioneiro de autor". Sendo assim, crê que hoje 

é praticamente impossível estabelecer a identidade dos poetas particulares84.  

Para a sua teoria, Snow baseia-se nos diferentes usos do “eu”, distinguindo dois 

tipos: um eu empírico, que designa Afonso como segundo protagonista; e um eu 

poético, que os poetas de seu ambiente literário poderiam usar para compor os 

milagres. Eliminou 79 cantigas nas quais não há uso do eu e excluiu outras 34 cantigas, 

que, com razoável segurança, podem ser identificados com o eu real. Por fim, restaram 

 

82 SNOW, Joseph T. – Alfonso X y la cuestión de la autoría de las Cantigas de Santa Maria (otra vez). In 
BOTTA, Patrizia (coord.) Rumbos del hispanismo en el umbral del cincuentenario de la AIH [Em linha]. 
Roma: Bagatto Libri, 2012. Vol. 2. [Consult. 29 Mai. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_2_018.pdf  >. ISBN 978-88-7806-194-1. p. 145, 
146.  
83 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio…p. 436, 437  
84 SNOW, Joseph T. – Alfonso X y la cuestión de la autoría de las Cantigas de Santa Maria (otra vez)… p. 
146, 147.  
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313 cantigas que usam o eu poético, sem razões especiais para as atribuir a Afonso 

nem a outro poeta da sua corte, e por isso representam o que o autor chamou o eu 

anónimo ou coletivo85. Nas seguintes linhas aborda-se os seus argumentos.  

O verbo principal do eu é usado para descrever o seu próprio trabalho, 

identificando-se os verbos: retraer, contar, dizer, falar e mostrar86. Os verbos ouvir, 

aprender, ver, entender, departir, maravillar, achar87 seguem os mesmos padrões e às 

vezes em combinação com os cinco verbos anteriores como, por exemplo, “oý dizer” 

ou “oý contar”. Muitos destes verbos são usados para identificar fontes orais ou 

escritas, como “que o contaron a mi”, “oý dizer a muitos mouros”, “un miragre desto 

que escrit´achei”. Os usos do verbo saber são variados, desde “un gran miragre quero 

que sabiades” a confirmações frequentes de autoridade, como “bem sei” ou “creo e 

sei” e “de certo sei”. Outra fórmula frequente nas CSM é a referência do tipo “na 

ygreja que vos dixe”, “como vos eu já dixe”, etc88. Os poetas convocam outras vozes 

para consolidar a sua narrativa e para confirmar as suas asserções. Quando a “voz” 

convocada é a da igreja ou preceitos da religião a autoridade não se pode contestar, é 

axiomática.   

 A apelação a Deus é pessoal, por exemplo: “Deus m´ajude / me perdon / 

m´ampar / me defenda”. O uso do verbo crer em relação à primeira pessoa também 

interessa, sendo a mais comum “creed´a mi”. Por último, na vinculação ocasional com 

os narratários das CSM: os casos mais comuns são “amigos meus” e “meus amigos”89.  

 Dentro da grande variedade dos usos do eu, há muita repetição, a que se 

acrescenta a estrutura predeterminada do milagre. Este eu poético narra, mas nunca é 

interveniente nas ações da cantiga. Nas 313 cantigas em que aparece o eu coletivo 

seria muito difícil distinguir um estilo individual. No seu conjunto apresentam o que 

seria uma série de normas retóricas preestabelecidas, provavelmente estabelecidas 

 

85 IDEM, p. 147-148.  
86 Estes são verbos de atividade de fala, os verbos dicendi, muito adequados à introdução da narrativa.  
87 Os verbos referidos são propícios à convocação da autoridade da fonte e são os verbos de perceção.  
88 SNOW, Joseph T. – Alfonso X y la cuestión de la autoría de las Cantigas de Santa Maria (otra vez)… p. 
148.  
89 IDEM, p. 148.  



33 

por Afonso X, ou pelos colaboradores da equipa afonsina, ou ainda por Afonso com os 

referidos colaboradores90.   

 Os trovadores que participaram nas CSM são autores conhecidos de cantigas e 

foram convidados a participar da empresa real de Afonso X. Por esse motivo eles 

poderiam sentir-se honrados em colaborar com o rei e sem o desejo de “assinar” essas 

cantigas. Na época, talvez se soubesse quem eram esses colaboradores que 

escreveram cantigas marianas a  pedido e imitação das de Afonso X. Além disso, não 

havia tradição de poesia religiosa mariana na poesia galego-portuguesa e o desejo de 

“assinar” deveria desaparecer com a vontade de colaborar com o monarca no seu 

desejo de criar este «cancioneiro de autor», adotando normas retóricas adaptadas às 

do rei-poeta. E com o passar do tempo, esse anonimato coletivo foi consolidado, 

tornando as CSM reconhecidas como da “autoria” de Afonso X91.  

 

1.2.6.  As fontes 

Como já foram feitas algumas referências anteriormente, ao longo das cantigas 

encontram-se várias vezes menções à fonte através da qual o narrador teve 

conhecimento do milagre que relata: tanto pode acontecer que foi retirado de um 

livro, ou que o escutou de testemunhas presenciais, ou que o presenciou ele mesmo 

ou um membro da sua família. Deste modo, as CSM apresentam fontes diversas, 

inclusivamente de textos de conteúdo não religioso pois alguns têm antecedentes 

orientais e outros já eram conhecidos na antiguidade clássica, tendo sido reunidos 

sobretudo pelo seu comum carácter exemplar, que lhes permitiu a sua acomodação a 

cenários, circunstâncias e personagens concretos que lhes conferem autenticidade92. A 

utilização de um “exemplum” e da sua “moral” é uma estratégia argumentativa já 

clássica, mas de amplos efeitos mobilizadores.  

Parece que Afonso colocou coletores de milagres e escrivães a estudar antologias 

de milagres existentes em “Espanha” e além-fronteiras, de forma a construir o 

 

90 IDEM, p. 148-149.  
91 IDEM, p. 149.    
92 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria … p. 349.  
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repositório vasto que compõe as suas Cantigas93. Prova disso é que muitas das 

histórias foram extraídas de um repertório europeu comum94. 

Figueira Valverde estabeleceu seis grupos de fontes nos quais intenta identificar 

todas as coleções que poderão ter servido de modelo ou inspiração para alguma das 

cantigas afonsinas. Vamos apresentá-los nos parágrafos que se seguem.  

No primeiro grupo surgem os mariais latinos. Entre estas compilações, iniciadas no 

séc. XI, podem citar-se:  Hildefonsus-Murieldus; Colección dos Catro Elementos, talvez 

de origem inglesa; Toledo-Saturday, também talvez de origem inglesa; Colección Pez 

(Liber de Miraculis Sanctae Dei genitricis Mariae), uma das coleções mais importantes; 

dois códices latinos de milagres de possível origem hispânica: o BN 110 e o Philips ms. 

25142; Códice Thott; Gualterius de Cluny de Compiègne, que apresenta várias 

concordâncias com Afonso X; Liber Mariae, de Gil de Zamora: 50 milagres coincidentes 

com as CSM, e 30 mais que não aparecem nelas. Estas duas últimas obras devem estar 

relacionadas, porque Gil de Zamora era um dos colaboradores de Afonso X.  

No segundo grupo incluem-se os mariais romances, que são em maior número que 

os latinos. Estão repartidos por toda a Europa e até pelo Próximo Oriente. 

Possivelmente as peregrinações, as cruzadas e as fundações cistercienses e doutras 

ordens religiosas estimularam as traduções dos textos marianos e formação de novas 

séries. Em língua romance as duas grandes coleções, com exceção das CSM, são a de 

Gautier Coinci, com os 75 Miracles de la Saint Vierge, e a de Gonzalo de Berceo, que 

versifica 25 Milagros de Nuestra Señora, as duas obras foram conhecidas do rei 

Sábio95.  

Este grupo merece um pouco mais de destaque, no que diz respeito às duas 

últimas obras citadas, pois são cronologicamente próximas das CSM e nestas estão 

presentes 48 dos relatos de Gautier, e pelo menos 25 destes são uma adaptação 

realizada das versões de Gautier e não resultantes da consulta de uma mesma fonte. E 

 

93 KELLER, John E. ; CASH; Annette Grant - Daily Life Depicted in the Cantigas de Santa Maria.  Kentucky: 
The University Press of Kentucky, 1998. ISBN 0-8131-2050-0. p. 2.  
94 O´CALLAGHAN, Joseph – The Learned King: The Reign of Alfonso X of Castile. Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 1993. ISBN 0-8122-3226-7. p. 99.  
95 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria … p. 349, 350. 
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são 18 os milagres nas CSM recolhidos da obra de Gonzalo de Berceo, ainda que não 

exista constância duma consulta direta deste por parte de Afonso X. São 15 os milagres 

comuns às três obras, mais três presentes em Afonso e Gonzalo Berceo e 33 

compartilhados só por Afonso e Gautier. Nesses 15 casos de milagres comuns há 

diferenças notáveis nas três obras. Por exemplo, a conclusio, em Gautier é didático-

moral, em Gonzalo de Berceo é didática apenas e na maioria das Cantigas não existe. 

As diferenças entre os Milagres e as Cantigas devem-se a dois fatores: primeiro, a 

inserção de provérbios e máximas de carácter moralizante no interior do relato, da 

narração do milagre. Segundo, a intenção de Gautier de oferecer um relato rico de 

detalhes de ação e de expressão dos sentimentos das personagens. Já Gonzalo de 

Berceo narra os mesmos acontecimentos, mas sem carga moral, substituindo pelos 

provérbios e expressões quotidianas que aproximam o milagre do público que o 

escuta. Entre as duas tendências encontra-se o estilo de Afonso X, preocupado pela 

exposição concisa e rápida dos factos, de forma a que o leitor não se distraia, , 

destacando a atuação do beneficiado da Virgem96.   

O terceiro grupo é composto por obras gerais, das quais as mais significativas são: 

Dialogus miraculorum, de Cesáreo de Heisterbach (1180-1240), um dos maiores 

acervos de prodígios entre os quais um extenso marial, sendo que vários relatos das 

CSM podem ter sido inspirados nesta obra (cant. 14. 42, 95, 194, 128, 149, 208, 218, 

…); Speculum Historiale, de Vicente de Beauvais (1190-1264) que contem um Mariale 

magnum que parece ter sido amplamente utilizado por Afonso X; e por outras obras 

de diverso tipo (os Diálogos de S. Gregório de Tours, a vida de S. Dustán, arcebispo da 

Cantuária, a tradição arturiana,… ) foram tomados os dados que estão na base de 

algumas cantigas.  

No quarto grupo encontram-se as coleções de locais estrangeiros, como as de 

vários santuários, cujos vestígios aparecem nas CSM, como as de Laon (por Hermann 

de Laon), Soissons (por Hugo Farsito), Chartres (marial de um clérigo anónimo), 

 

96 IDEM, p. 322. 
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Rocamador (Miracles de Notre-Dame de Roc-Amadour, de autor desconhecido) e 

Cantuária (compilação de Guillermo de Malmesbury).  

No quinto grupo integram-se as coleções de santuários peninsulares, as próprias 

CSM indicam que se utilizaram como fonte escritas as coleções de milagres de Nossa 

Senhora de Tudia, na Serra Morena, e de Évora. Para além disso, devem ter sido 

consultadas também outras, como a de Salas, perto de Huesca; Montserrat; Terena; 

Castrojeriz; Atocha; Siguença; Faro; Monsaraz; Santarém. O ciclo do Porto de Santa 

Maria parece basear-se em recordações e notícias próximas, de tal maneira que este 

grupo interno dentro das CSM acaba por constituir um mariológico local.  

Por fim, no sexto grupo residem os acontecimentos autobiográficos e recordações 

pessoais do rei97. Os milagres de sua experiência pessoal são um total de 38 e referem-

se a factos relativos ao rei, sua família e corte; costumam estar narrados na primeira 

pessoa e com alusões à sua autoria98. 

O estabelecimento destes seis grupos de fontes não significa que Afonso X os 

tenha utilizado todos e que seja tão intensa a presença de uns como de outros, e que 

não existam outras coleções que não estejam aqui referidas. É evidente a existência de 

certas semelhanças entre versões diferentes dum mesmo milagre, mas, em linhas 

gerais, mais do que “traduções” tem de se falar de inspirações, adaptações, 

reelaborações, ou seja, o que se toma dessas fontes são sobretudo os dados básicos de 

informação a partir dos quais se constrói a cantiga correspondente99.   

Para a maior parte dos milagres são conhecidas as fontes, mas ainda há muitos não 

identificados e que poderiam proceder de tradições orais (paralelamente àqueles que 

têm como protagonista o rei ou a família real). Muito inusual e contributivo para os 

estudos atuais são esses milagres afonsinos que não aparecem nas coleções, advindos 

de tradições orais. Sem as Cantigas, dezenas de milagres de origem popular não teriam 

sobrevivido100. 

 

97 IDEM, 350, 351.  
98 ALVAR, Carlos; BELTRÁN, Vicente (seleção, estudo e notas) - Antologia de la poesía gallego-
portuguesa. Madrid : Editorial Alhambra, 1985. ISBN 84-205-1037-8. p. 59.     
99 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria … p. 351. 
100 KELLER, John E. ; CASH; Annette Grant - Daily Life Depicted in the Cantigas de Santa Maria… p. 3.  
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1.2.7.  As temáticas 

O objetivo das CSM é louvar Santa Maria, solicitando a sua intervenção como 

mediadora junto de seu Filho. Neste sentido, o procedimento utilizado passa por 

contar as maravilhas que Deus fez na Virgem e aquelas que se deram por seu 

intermédio. Também se verifica uma evocação dos milagres realizados por Jesus na 

sua vida terrena e relatos do Novo Testamento101.  

Há nas Cantigas uma grande diversidade no tipo de histórias, que se verifica 

pelo facto de coexistirem narrativas da antiga tradição e contemporâneas do rei; 

situadas em lugares afastados, e mais próximos; que se sucedem a personagens 

conhecidas e a personagens anónimas; que demonstram ofícios ou estilos de vida 

diferentes; e histórias que refletem as preocupações mais urgentes da Idade Média. Há 

cantigas que são úteis para explicar processos históricos, como a Reconquista ou o 

reinado de Afonso X, ou simplesmente a vida na Idade Média. Outras permitem 

relacionar as Cantigas com outros géneros literários medievais e modernos102.  

Estes milagres deixavam as pessoas maravilhadas e convencidas da utilidade do 

culto mariano, mas sempre em dependência do culto a Deus103. Embora algumas 

destas histórias pareçam exageradas e/ou ingénuas, as cantigas foram escritas para o 

público do século XIII, muito mais propenso a crer em milagres e é por essa razão que, 

como afirma Jesús Montoya, a literatura sobre milagres é uma literatura muito 

específica da Idade Média. É uma literatura propagandística apoiando devoções 

marianas particulares, mas não deixa de mostrar uma grande religiosidade e 

emotividade104.  

As temáticas que podemos encontrar são muito distintas e tocam pontos como 

a saúde física e espiritual, as condições materiais, as relações sociais, a justiça, 

questões políticas, entre outros.  

 

101 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 340, 341.  
102 FIDALGO, Elvira; MUÍÑA, Milagros – Cantigas de Santa María - Proposta de Explotación Didáctica…  p. 
16, 17.  
103 BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 341. 
104 MONTOYA, Jesús (ed.) – Alfonso X el Sabio: Cantigas… p. 37.  
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Os prodígios que mais abundam neste cancioneiro são curas: a pessoas feridas 

ou afetadas de enfermidades várias. Demonstra-se, igualmente, o auxílio da Virgem na 

tribulação, no cativeiro, em perigos no mar ou no rio, perigos diante de ladrões, de 

mouros e da morte, e de necessidades como fome e guerra, entre outras.  

A nível espiritual, surgem cantigas que demonstram dúvidas e antecipação 

quanto à eternidade; ressurreições; milagres eucarísticos; conversões; abandono e 

retorno à vida religiosa; penitências infligidas aos pecadores e mudança de vida; tratos 

e pactos com o demónio; endemoninhados; ataques e tentações; o demónio e as suas 

representações; a hora da morte; etc. Naturalmente, também se encontram marcas do 

culto de Santa Maria e os seus devotos: favores às suas igrejas e mosteiros; 

recompensas outorgadas aos devotos da Virgem, entre outros aspetos.  

Alguns milagres mais voltados para os bens materiais expõem recuperações de 

perdas e de coisas roubadas; a defesa de locais como castelos, igrejas e mosteiros; e o 

auxílio material para aqueles que vivem com dificuldades.  

A Virgem intervém igualmente a restabelecer a harmonia social, evitando 

brigas desnecessárias, sobretudo se vão suceder nalguma igreja que lhe está 

consagrada ou nas suas proximidades; livra pessoas de acusações infundadas, etc.  

A temática da justiça também se destaca, sinal da realidade quotidiana que 

incluía situações de querelas, de roubos, de condenações injustas, de atitudes radicais 

fruto da intolerância, principalmente religiosa, e outras injustiças diversas.  

Apesar de tantas temáticas diferentes nas narrativas de milagres, há algo em 

comum: a piedade de Maria. Esta compaixão alcança todos igualmente, a única coisa 

necessária é alguma demonstração de devoção à Virgem105.  

Esta diversidade de temáticas que compõe as Cantigas torna este cancioneiro 

mariano tão rico e dela ressalta o seu interesse para a aproximação da mentalidade e 

circunstâncias do homem medieval (pelo menos do século XIII e alguns séculos 

anteriores que são retratados).  

 

105 Este e os parágrafos anteriores dizem respeito a BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria… p. 
341, 342. Neste capítulo a autora descreve as tentativas de tematização de Marquês de Valmar, X. F. 
Filgueira Valverde e Jesus Montoya Martinez.  



39 

1.2.8.  O público das Cantigas de Santa Maria 

A poesia galego-portuguesa era transmitida mediante o canto, acompanhada 

por instrumentos musicais e seria executada diante de um público suficientemente 

cultivado para poder apreciar a qualidade das composições, a mestria dos autores e a 

perícia dos executantes. No plano material, estas características deviam ver-se 

refletidas em coleções que um amante do género mandasse copiar. Contudo só 

chegaram até nós, no que se refere à lírica galego-portuguesa, o Cancioneiro da Ajuda 

e os fragmentos conservados no Pergaminho Vindel e no Pergaminho Sharrer. Pelo 

contrário, no que diz respeito às CSM, estas foram copiadas em códices cuidados, mais 

ou menos luxuosos, que chegaram até nós praticamente íntegros.  

Afonso X cultivava os registos profano e religioso no mesmo marco espacial e 

provavelmente também temporal, ao menos no que se refere às primeiras cantigas 

dedicadas a Santa Maria. Esta simultaneidade poderia sugerir um mesmo destino para 

ambos os géneros, ou seja, a sua difusão pelo canto diante de um público seleto que 

desfrutaria das cantigas de amor, de escárnio e das dedicadas à Virgem. A favor desta 

hipótese há várias provas de diferente índole: a evidência da notação musical que 

acompanha estes textos; a designação que figura na Intitulatio e no próprio Prólogo de  

“cantares” e “cantigas”; e as constantes interpelações ao público (por exemplo: 

“Com´agora oyredes”, “Se quiserdes escoitar”, etc.), que demonstram a transmissão 

oral do texto. Também há versos que demonstram o processo que transforma uma 

fonte num texto que deve ser cantado (ex.: “Desta razon vos direi / un miragre que 

achei / escrito, e mui ben sei / que farei / del cantiga saborosa” (cant. 106).  

Estas fórmulas que demonstram que o destino das cantigas era serem 

transmitidas oralmente, é confirmado pelo testamento de Afonso X que ordena que 

todos os livros de cantares de milagres e louvores a Santa Maria sejam todos 

colocados na igreja onde o seu corpo for enterrado e que se cantem nas festas de 

Santa Maria e de Nosso Senhor.  Este desejo parece contrariar a rica elaboração dos 

códices historiados que indicariam a pretensão régia de que esses livros fossem 

especialmente bem preservados, sem estarem submetidos ao desgaste do uso diário. 

Para além disso, a iconografia sugere um desfrutar mais visual do que auditivo da obra, 
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pelo que os textos deveriam ficar mais isolados, restringindo-se a sua difusão ao 

espaço da corte, diante de um público que a pouca distância pudesse admirar as 

imagens e ler a narração paralela. Pelo contrário, os textos do códice E parecem ser 

mais aptos para serem usados e escutados pelos que iam assistir às celebrações 

litúrgicas na catedral.  

Os “códices ricos”, que contêm texto, música e iconografia, passaram a 

engrossar o tesouro livresco da Coroa, nos quais se tinha investido muito esforço 

pessoal e económico. Pode seguir-se o seu rasto na biblioteca real até à época dos reis 

católicos (F) e de Filipe II (T). Estes dois códices ao serem guardados na biblioteca 

palatina para ficarem preservados, acabaram por passar de biblioteca em biblioteca, 

apenas submetidos ao escrutínio de quem se pudesse aproximar deles. As 

intervenções que se observam em ambos os códices poderiam ser a prova de que os 

textos tinham perdido a voz com o passar dos anos, como se pode verificar pelas 

prosificações que se copiaram no espaço que sobrava dos primeiros fólios do códice T. 

Na realidade, era como se alguém pretendesse contar em castelhano aquilo que já não 

se entendia em galego-português, que teria sido substituído pelo castelhano.   

O último centenar da coleção afonsina é constituído por uma série de 

pequenos cancioneiros que exaltam um determinado centro religioso situado, 

normalmente, no sul da Península Ibérica (Múrcia, Jerez, Faro, Terena, Porto de Santa 

Maria) e outros situados no caminho de Santiago. Estes cancioneiros particulares 

redigiram-se para fomentar o culto nesses lugares e atrair os peregrinos e potenciais 

povoadores. Afonso X teria escrito milagres para esses locais de forma a mostrar que 

certas regiões do seu reino estavam protegidas pela Virgem de maneira especial e que 

a proteção do espaço se estenderia às pessoas que o ocupassem.  

É de supor que estas cantigas, com evidente finalidade propagandística, dever-

se-iam ter cantado nas igrejas em questão, pois contavam milagres realizados ali e cuja 

finalidade era a de persuadir os ouvintes de que outros podiam continuar a realizar-se, 

se fossem com fé àquele local. Com frequência, o beneficiado pelo prodígio era quem 

se encarregava de contar o milagre e de certificar a santidade do local. As CSM têm 
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exemplos de jograis que levavam no seu repertório este tipo de cantigas, como por 

exemplo “Pedro Sigar” que cantava e tocava na igreja da Virgem (cant. 8).  

Bastantes cantigas edificaram-se sobre melodias que já existiam muito 

conhecidas, facilitando a propagação dos novos textos. Neste sentido se entende a 

escolha do zéjel, de tradição andaluza, para a maioria dos textos, de forma a serem 

melhor recebidos e acreditadosnas novas terras que se agregaram ao reino e que 

tinham sido recentemente cristianizadas e onde subsistiram grandes comunidades 

muçulmanas que conviviam com os povoadores cristãos.  

Estes vários argumentos poderiam apontar para a hipótese da difusão das 

cantigas, que possivelmente teriam sido cantadas nos locais por elas mencionados, e 

também noutros de advocação mariana e, pelo menos, nos dias das festas em honra 

da Virgem. Mas há um grande obstáculo à divulgação das cantigas: a língua. Este 

elemento leva a crer que não houve para as cantigas um grande público, mas que teria 

ficado reservado para a corte, ou seja, para um público culto e acostumado ao galego-

português no qual se transmitiam outros textos poéticos.   

Elvira Fidalgo pensa que a elaboração de quatro códices teria como objetivo 

usar uns para ambientes cultivados onde os espectadores ficassem impressionados 

pela devoção do monarca e pela espetacularidade dos milagres referidos na letra, 

música e imagem106. Seria como um símbolo externo do poder e da autoridade do 

monarca, que indicariam, além da grandeza pessoal e política, a especial proteção 

divina que tornava Afonso X um sério candidato ao Império107. O códice E, que só tem 

referências iconográficas aos músicos, deveria ser cantado em espaços concorridos 

para que o público se comovesse diante das maravilhas feitas pela Virgem em favor 

dos seus devotos. Fidalgo pensa que em dias de celebrações litúrgicas solenes, mas 

também nas reuniões cortesãs propiciadas pela convocatória dos nobres à corte (por 

 

106 Este e os parágrafos anteriores pertencem a FIDALGO, Elvira – El público de las ´Cantigas de Santa 
Maria´. Algunas hipóteses acerca de su difusión. In AVENOZA, Gemma ; SIMÓ, Meritxell; ROBLES, M. 
Lourdes Soriano (ed.) – Estudios sobre pragmática de la literatura medieval [Em  linha]. Valência: 
Universitat de València, 2017. [Consult. 2 jun. 2020] Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/35478332/El_publico_de_las_Cantigas_de_Santa_Maria >. ISBN: 978-84-
9133-089-9. p. 142-154. 
107 BREA, Mercedes – Tradiciones que confluyen en las ´Cantigas de Santa Maria´ … p. 270.  

https://www.academia.edu/35478332/El_publico_de_las_Cantigas_de_Santa_Maria
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motivos lúdicos ou militares), que acabariam em banquetes e em outras circunstâncias 

mais ou menos festivas e que poderiam proporcionar a ocasião para que os jograis 

aprendessem aqueles relatos que depois cantariam nas imediações dos locais donde 

haviam acontecido os prodígios, mas também em outras casas senhoriais em que fosse 

requerido o seu serviço.  

As CSM não tiveram eco por todo o reino castelhano tal como o seu autor havia 

desejado. A função propagandística que quis conceder acabou dependendo de 

ligações intermediárias dos senhores, laicos e religiosos, entre ele e o grande público. 

As CSM deveriam ter certa difusão no ambiente cortesão, onde teriam sido muito 

apreciadas graças à novidade que apresentaram em muitos aspetos e servindo de 

inspiração a outros trovadores que se aproximaram do cancioneiro, sobretudo em 

vida, mas também depois da morte de Afonso X.  

De qualquer das formas, as CSM não foram o suficiente para que o género 

religioso enraizasse no ambiente palaciano, pois não ficaram outros vestígios de 

cantigas de temática mariana na sua corte, nem das imediatamente posteriores. Um 

dos motivos terá sido porque seu filho Sancho IV não tinha o menor interesse em 

glorificar a imagem do seu pai defunto108.  

 

Por todas as ideias apresentadas, verificamos que as CSM sobreviveram como uma 

obra singular da autoria de um rei culto, com aspirações imperiais, que aglutinava ao 

seu redor uma florescente escola trovadoresca e que tinha utilizado todos os recursos 

que estavam à sua disposição109, sendo enorme a riqueza de referências culturais e 

religiosas presentes na obra110.  

Para finalizar, salientamos que este cancioneiro contribuiu muito para o estudo do 

galego-português. Pois em castelhano já havia textos anteriores ao século XII, e mesmo 

intentos em prosa desde o XI. Em galego-português havia pouca coisa antes das 

Cantigas, só documentos desde meados do século XIII, poucos desde a primeira 

 

108 Este e os parágrafos acima pertencem a FIDALGO, Elvira – El público de las ´Cantigas de Santa Maria´. 
Algunas hipóteses acerca de su difusión… p. 154-156.  
109 BREA, Mercedes – Tradiciones que confluyen en las ´Cantigas de Santa Maria´… p. 270. 
110 TORRES JIMÉNEZ, Raquel – La devoción mariana en el marco de la religiosidade del siglo XIII…50.  
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metade do século. Por isso, o seu valor linguístico e literário é muito grande. São 

muitas as palavras que aparecem na obra que representam o primeiro registo 

conhecido dentro da cronologia do vocabulário galego-português. Além disso, trata-se 

de uma língua fluída, com domínio dos recursos expressivos, como se beneficiasse já 

de uma longa tradição escrita111.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111  LORENZO, Ramon – Limiar. In AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. p. 8. 



44 

2. O clero nas Cantigas de Santa Maria  

Dividimos a nossa base de dados pelas várias tipologias de eclesiásticos: o clero 

secular, o clero regular, o monaquismo feminino e o eremitismo.  

Relacionadas com o clero secular encontramos 61 cantigas112, com o clero 

regular 62113, para o monaquismo feminino 25114 e para o eremitismo quatro115. Já 

neste ponto inicial é claro que as cantigas que englobam o clero secular e regular 

masculino têm muito mais destaque do que as cantigas que incluem monjas (e outras 

religiosas) e eremitas. Nalguns casos é possível fazer-se a individualização das 

personagens devido à identificação concreta da personagem. 

 

2.1. Personagens identificáveis pelo nome e sua cronologia 

Nem todas as personagens vêm identificadas com o nome, mas muitas vezes 

esse dado é apresentado por se tratar de personagens conhecidas do público. Na 

nossa base de dados pudemos encontrar 26 casos em que as personagens são 

individualizadas e designadas pelo seu nome.  

No que diz respeito ao clero secular encontramos 13 casos: Sto. Ildefonso e D. 

Siagro, arcebispos de Toledo (cantiga 2); S. Germano, patriarca de Constantinopla 

(cantiga 28); Bernardo, mestre de uma igreja em Lyon (cantiga 35); D. Jerónimo, bispo 

de Pavia (cantiga 87); D. Bonifácio, bispo de Arras (cantiga 105); Papa Clemente 

(cantiga 115); D. Félix, bispo de Auvergne (cantiga 125); S. João Crisóstomo (cantiga 

138); Mateus, clérigo de Plasencia (cantiga 144); D. João, patriarca de Alexandria 

(cantiga 145); Papa Leão (cantiga 206);  Martim Alvites, prior de uma igreja em 

 

112 Cantigas 2, 7, 12, 19, 24, 28, 32, 35, 42, 65, 66, 67, 69, 75, 77, 87, 92, 102, 104, 105, 111, 115, 124, 
125, 127, 128, 131, 132, 133, 138, 144, 145, 162, 164, 202, 206, 208, 211, 219, 225, 235, 238, 241, 251, 
255, 259, 261, 272, 283, 292, 293, 309, 313, 316, 318, 327, 343, 362, 367, 404, 405. 
113 Cantigas 8, 9, 11, 14, 15, 16, 36, 38, 45, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 69, 73, 82, 84, 85, 88, 96, 103, 113, 
123, 141, 143, 149, 151, 154, , 156, 157, 164, 187, 204, 205, 222, 226, 237, 239, 241, 245, 253, 254, 265, 
274, 275, 284, 285, 296, 297, 299, 304, 305, 353, 365, 368, 382, 384, 389, 399.  
114 Cantigas 5, 7, 55, 58, 59, 61, 71, 76, 84, 94, 104, 122, 125, 195, 201, 222, 241, 251, 262, 285, 295, 303, 
332, 361, 399.  
115 Cantigas 65, 95, 115, 155.  
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Alenquer (cantiga 316). Adicionalmente observam-se que duas cantigas não têm o 

nome das personagens, mas é possível descobrir que na cantiga 235 o Papa 

mencionado é Gregório X e que na 292 se faz referência a Raimundo de Losana como 

arcebispo de Sevilha.  

No caso do clero regular encontramos 7 exemplos: S. Basílio (cantiga 15); 

Fernando, abade de Monte Aragon (cantiga 164); S. Domingos (cantiga 204); D. 

Gonçalo Eanes, mestre de Calatrava (cantiga 205); João Damasceno (cantiga 265); 

Félix, abade de um mosteiro (cantiga 353); Pedro de Marselha, ex-abade (cantiga 389). 

No que respeita ao monaquismo feminino verificamos que há três cantigas em que as 

personagens são nomeadas: Beatriz, imperatriz de Roma (cantiga 5); Berengária, 

monja no mosteiro de Las Huelgas (cantiga 122); Maria, monja na abadia de S. 

Clemente (cantiga 195).  

Por fim, em relação ao caso dos eremitas, apenas um é designado pelo nome: o 

conde Abran (cantiga 95).  

A referência onomástica permite, entre outras possibilidades, estabelecer, por 

vezes, a cronologia do milagre através da datação da vida das personagens. A aparição 

da Virgem a Sto. Ildefonso (cantiga 2) ter-se-á dado no ano de 665, contudo não é 

possível de datar a informação que é dada sobre o seu sucessor, D. Siagro, pois esse 

nome não se encontra na lista de arcebispos de Toledo, o que nos leva a concluir que é 

uma personagem inventada para confirmar o desfecho do milagre. S. Germano de 

Constantinopla (cantiga 28) foi patriarca entre 715 e 730, sendo esse o período no qual 

o milagre está compreendido. No caso do Papa Clemente (cantiga 115), há quatro 

possibilidades de identificação: S. Clemente I (pontificado 88-97); Clemente II (1046-

1047); Clemente III (1181-1191); ou Clemente IV (1265-1268). O milagre referente a S. 

João Crisóstomo ter-se-á dado entre os séculos IV e V, pois o seu período de vida 

compreende-se entre c. 374 a 407. No que diz respeito à cantiga que narra o milagre 

em que o Papa Leão (cantiga 206) é  protagonista, podemos indicar, ainda que com 

dúvidas, tratar-se de Leão IX por dois motivos: primeiro porque o milagre consiste na 

tentativa do Papa em manter a sua castidade tanto em atos como em pensamento, o 

que pode coincidir com o esforço deste Pontífice Romano em combater o nicolaísmo 
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(casamento e concubinato dos clérigos); e em segundo lugar pelo facto da cantiga 

apontar para uma referência temporal mais ou menos precisa sobre o momento do 

milagre (“non à gran sazon”), sendo o Papa Leão IX Sumo Pontífice  de 1049 a 1054, e 

o próximo Papa com o nome Leão já só apareceria no século XVI, fora do marco 

temporal das Cantigas de Santa Maria. A cantiga em que surge o Papa Gregório X 

(cantiga 235) refere a entrevista que D. Afonso X teve com ele em Beaucaire, 

acontecida em 1275116, e é um texto que menciona vários episódios da vida desse 

monarca. O milagre que engloba a personagem D. Raimundo de Losana (cantiga 292) 

ocorreu em 1279, o que é indicado pela referência ao ano em que o corpo de D. 

Beatriz (mãe do Rei Sábio) foi transladado de Burgos para a catedral de Sevilha117.  

Há também outras cantigas que nos fornecem datações, mas com base em 

outros elementos que não o nome das personagens, que passaremos a tratar de 

seguida. Na cantiga 69 a referência ao conde Ponce de Minerva torna possível datar o 

fenómeno maravilhoso pelo período da sua vida, de 1114/1115 a 1175, embora este 

não seja o protagonista dela. Na cantiga 124 pelos versos “… Mas porque foi a Xerez / 

e a Sevilha quand´ eran de mouros…” deduzimos que tenha ocorrido antes de 1248, já 

que foi este o ano da conquista de Sevilha, tendo a de Jerez acontecido em 1264. Por 

fim, a cantiga 367 aborda uma enfermidade de Afonso X quando já era rei (1252-

1284).  

No que diz respeito ao clero regular, o milagre que engloba S. Basílio (cantiga 

15) aconteceu em 363, ano da morte de Juliano Apóstata, também uma das 

personagens principais do relato. O milagre que trata de D. Fernando, abade de Monte 

Aragon (cantiga 164), ocorreu no reinado de Jaime I (1213-1276)118. O milagre que tem 

como protagonista um frade pregador durante a vida de S. Domingos (cantiga 204) só 

poderá ter ocorrido entre 1216 e 1221 (ano do início dessa ordem e da morte de S. 

 

116 Cantiga 235 vv. 41-43: “E depois, quando da terra sayu e que foi veer / o Papa que enton era, foi tan 
mal adoecer / que o teveron por morto, dest´ anfermidad´ atal”.   
117 Cantiga 292 vv. 51, 52: “Esto foi quando o corpo de ssa madre fez viir / de Burgos pera Sevilla, que jaz 
cabo d´Alquivir”. 
118 Cantiga 164 vv. 13, 14, 16: “…ifante que foi de Mont-Aragon / abade e que a terra tĩia 
acomendada(…) / De mão del Rei Don James…”. 
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Domingos respetivamente). A figura de D. Gonçalo Eanes, mestre de Calatrava (cantiga 

205) torna datável a cantiga onde aparece, tendo o milagre acontecido entre 1218 e 

1238, período em que decorreu o seu mestrado. A narrativa sobre João Damasceno 

(cantiga 265) situa-se entre os séculos VII e VIII, período em que decorrera a sua vida 

(675 a 749). O milagre que trata a cura do filho do ex-abade Pedro de Marselha 

(cantiga 389) situa-se depois dos anos 1268-1270, que foram os da construção da 

igreja-fortaleza de Santa Maria do Porto119. O relato da cantiga 88 terá ocorrido entre 

os séculos XII e XIII, datação proporcionada pela referência ao local: o mosteiro de 

Claraval. A cantiga 299 acompanha os sonhos miraculosos de um freire da Estrela, 

dado este fundamental para datar o acontecimento entre 1270 e 1289, pois é o 

período entre o início e o fim da Ordem de Santa Maria de Espanha (também 

conhecida como Ordem da Estrela). A intervenção sobrenatural na cantiga 368, 

demonstra que o caso da miraculada que expeliu uma cobra ocorreu no século XIII, 

pois é referido o santuário de Porto de Santa Maria e a catedral de Santa Cruz de Cádis 

mandada erigir por Afonso X. O milagre da cantiga 382 também foi contemporâneo de 

Afonso X, no qual inclusive surge presente o rei, abordando o caso da reivindicação de 

uma propriedade por parte do nobre Reimondo de Rocaful.  

Já no que diz respeito ao monaquismo feminino encontramos a imperatriz 

romana Beatriz (cantiga 5), num milagre que terá tido origens orientais e que, ao 

chegar à Europa, provavelmente no século XI, evoluiu em duas grandes tradições, 

primeiro em língua latina e depois no francês de Gautier de Coinci, que foi traduzida 

mais tarde para galego-português e veio a tomar a forma de uma das Cantigas de 

Santa Maria120. O nome da imperatriz vai variando nos diversos relatos e em alguns 

casos nem sequer figura nomeado121. Afonso X terá introduzido o nome de Beatriz, 

 

119 Cantiga 389 vv. 25-28, 30: “E com gran coita sobeja que a madre del avia / comendó-o ao Porto que é 
de Santa Maria, / dizendo que se vivesse, que logo en romaria /a ssa casa o levasse, e especias e 
cominnos / (…) / Con el alá offreçessen; …”.  
120 MARTINS, Mário – Das ´Cantigas de Santa Maria´ ao ´Flos Sanctorum´ em português de 1513. 
Didaskalia [Em linha]. Vol. 2, N.º 8 (1978), pp. 175-186. [Consult. 5 jul. 2020]. Disponível na 
Internet:<URL: https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13719/1/V00801-175-185.pdf >. p. 178, 
179.  
121 IDEM, p. 175.  

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13719/1/V00801-175-185.pdf
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segundo pensam alguns como Cântara Cascudo, de maneira a homenagear sua mãe, 

Beatriz da Suábia. Outra hipótese é de o nome corresponder a Beatriz da Borgonha 

(1148-1184), também parente de Afonso X, de tempos recuados, e esposa do 

imperador Frederico Barba-Ruiva. Ela era conhecida pelas suas virtudes, beleza e 

dedicação ao cônjuge. Este combateu na cruzada (a terceira), embora tenha sido 

depois da morte de D. Beatriz, o que “inviabiliza” o relato do milagre, mas, 

certamente, os trovadores não se preocupariam demasiado com a cronologia122.  A 

cantiga 7 que conta o milagre da abadessa grávida deverá ter ocorrido após 1021, data 

da fundação do mosteiro de Oña, no qual desempenhava o seu cargo. A cantiga que 

conta o milagre operado a Berengária (cantiga 122) ter-se-á verificado na sua infância 

(aparece chamada de “meninna”), e devemos recordar que ela nasceu em 1228 e 

faleceu em 1289. O milagre da cantiga 295 deu-se no reinado de Afonso X (1252-1284), 

sendo ele o protagonista, e também o da cantiga 361 que ocorreu de igual modo no 

período do seu governo. O conteúdo da cantiga 303 terá ocorrido a partir de 1187, 

data da fundação do mosteiro de Las Huelgas, local onde o milagre se deu. 

Nos casos em que não se apresentam datas específicas a última referência 

temporal que podemos definir é o século XIII, período de elaboração das CSM.  

Para além destas menções temporais, existem muitas outras, e mais 

abundantes, que dizem respeito ao mês, dia, dia da semana e parte do dia em que o 

milagre ocorreu. Como este cancioneiro trata da temática mariana, encontramos (nas 

cantigas selecionadas) agosto como o mês mais referido, e por três vezes (cantigas 77, 

225, 309) o dia 15, data maior e mais antiga de festividade da Virgem, a sua Assunção, 

e por uma vez (cantiga 12) o dia 22, referindo-se à coroação da Virgem. De seguida, 

dezembro e abril são mencionados, cada um, três vezes. O primeiro é referência 

temporal nas cantigas 2 (18 de dezembro de 665), 73 (25 de dezembro) e 361 (24 de 

dezembro), pelo que verificamos que duas dessas situações ocorreram na época do 

Natal. Já o segundo apresenta-se nas cantigas 5, 115 e 265, sendo que na 115 se refere 

que foi mês de Páscoa. O mês de setembro surge na cantiga 251, na qual se refere o 

 

122 IDEM, p. 185.  
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dia de S. Mateus, que é celebrado a 21 de setembro. Por fim, surge também o mês de 

junho na cantiga 15, referente ao dia de falecimento de Juliano Apóstata.  

Nas cantigas podemos observar vários outros elementos temporais que nos 

fornecem informações sobre o dia da semana e o momento do dia. Dos primeiros 

casos indicamos as cantigas 69 e 367 que se passaram numa Sexta-feira, as cantigas 

149 e 237 num Sábado e a cantiga 405 numa Sexta-feira e Sábado. A presença do 

Sábado nos relatos de milagres está relacionado com a preponderância desse dia na 

veneração de Santa Maria. Muito cedo o Sábado se constituiu num dia especialmente 

dedicado a Maria.    

Das referências ao momento do dia surgem a madrugada (nas cantigas 32, 69, 

251, 262 e 368), a manhã (cantigas 55, 73, 92, 115, 187, 367 e 368), a tarde (cantiga 

84, 125, 156, 225, 241, 353) e a noite (11, 15, 36, 52, 59, 65, 71, 82, 102, 131, 132, 151, 

261, 265, 285, 299, 309, 313, 332, 361 e 365). São elementos que não nos permitem 

tirar grandes ilações, mas é visível que o número de cantigas cujos milagres se 

realizaram durante a noite são muito superiores aos restantes. Pode-se justificar pelo 

facto de ser um espaço de tempo que se identifica com o tempo de repouso, no qual 

se verifica um maior silêncio e solidão, havendo uma maior recetividade por parte do 

miraculado ou daquele que visualiza alguma aparição. Quando se trata de uma visão, a 

claridade da imagem da presença sobrenatural tem um impacto maior do que se 

surgisse durante o dia. Deste facto, é também através do sonho que se recebem 

mensagens da Virgem e os sonhos ocorrem eventualmente mais durante a noite. 

Algumas expressões que facultaram estas referências temporais diurnas estão 

relacionadas com a liturgia das horas. A referência à oração das matinas (entre as 2h e 

3h da manhã123), da terça (por volta das 9h da manhã) e da nona (3h da tarde), por 

exemplo, situa-nos quanto à hora do dia em que o milagre ocorreu.   

 

123 Originalmente, as matinas eram rezadas pouco tempo depois da meia-noite, nas primeiras horas do 
dia. A vida monacal transportou a sua oração para uma faixa horária que ficou definida entre as 2h e as 
3h da manhã. – MARTÍN ÁVILA, Pablo – Livro de Horas, Preces e Orações. Lisboa: Didáctica editora, 2016. 
ISBN 978-989-756-096-5. p. 42.     
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A época do ano litúrgico é também reveladora de traços cronológicos. Os 

relatos das cantigas 73 e 361 dão-se no Natal; os das cantigas 115, 208, 226, 235, 295 

na Páscoa; a cantiga 88 no dia da Anunciação; o da 211 no dia de Pentecostes; a 

cantiga 12 no dia da coroação de Santa Maria; e a 251 no dia de S. Mateus.  

 

2.2. Os clérigos enquanto miraculados (protagonistas) 

Das 152 cantigas que selecionamos, em 92 são os clérigos os protagonistas dos 

milagres: um eremita; 20 religiosas; 44 clérigos regulares; e 27 clérigos seculares. 

Apresentaremos em seguida estes casos, agrupando-os por temáticas para melhor se 

entenderam os assuntos abordados nas CSM.  

 

2.2.1. Temática eclesiástica  

Recompensas da Virgem 

Vestes litúrgicas   

O primeiro caso em que um elemento do clero é protagonista surge na cantiga 

2 que diz respeito ao milagre que a Virgem operou sobre Santo Ildefonso. Este milagre 

ocorrido no século VII teve como miraculado o arcebispo de Toledo, chamado primaz 

da Espanha124,  que pelos seus escritos defendeu a virgindade de Maria contra os 

judeus e hereges, e como recompensa recebeu da Virgem uma alva. Esta oferta tinha 

duas condições: ser usada nas festas em honra de Santa Maria e ser envergada apenas 

por Ildefonso, para quem a alva foi especialmente concebida.  

Outra cantiga cujo milagre tem a mesma base é a número 66. Em Auvergne, um 

bispo que se dedicava ao desenvolvimento da devoção mariana, recebeu a visão da 

 

124 Esta afirmação engrandece a imagem de Sto. Ildefonso, miraculado de Santa Maria, e 
simultaneamente enaltece Afonso X por dois motivos: por um lado, Toledo foi o seu local de 
nascimento, e aqui é representada como cidade da maior importância, por outro lado, também faz 
parte do seu reino, concedendo-lhe maior dignidade deter o primado das Espanhas. Afirmando assim na 
sua cantiga que Sto. Ildefonso “primado foi d´Espanna” está a afirmar e defender esse estatuto para 
Toledo, em detrimento de Braga.   
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Virgem e de outros santos. Foi convidado a celebrar uma missa e ofereceram-lhe 

vestes valiosas para a oficiar. No final, quando Santa Maria se despediu do prelado 

deixou-o com os paramentos litúrgicos como oferta.  

Na cantiga 73 narra-se outra ocorrência que tem um monge tesoureiro do 

mosteiro de S. Miguel de Clusa como protagonista, cujo milagre volta a incidir sobre 

vestes litúrgicas. Num dia de Natal ao transportar uma casula branca para o altar esse 

monge derramou sobre ela vinho sacramental. Por ser muito devoto da Virgem pediu-

lhe auxílio e esta repôs-lhe a brancura da casula.  

Com estas três cantigas podemos perceber como se exalta a dignidade do 

presbiterado e, igualmente, dos elementos que constituem a liturgia, neste caso as 

vestes que os sacerdotes usavam durante a Eucaristia. O vestuário é um dos elementos 

essenciais para as celebrações litúrgicas. A origem do uso de vestes especiais para as 

dignidades da Igreja no uso litúrgico é sublinhada por duas vias: o uso de vestes 

litúrgicas no Antigo Testamento (tradição judaica) e a evocação das vestes dos 

apóstolos (tradição apostólica)125. 

Foi atribuído a cada uma das peças do vestuário um significado espiritual 

próprio. O sentido mais profundo transparece no facto dos bispos, presbíteros e 

diáconos terem uma «invisível e inalienável semelhança com Cristo» no exercício da 

sua função ao serviço da comunidade, ou seja, agirem in persona Christi126.  

A alva, referida na cantiga 2, é o paramento interior mais usado por todos os 

clérigos na liturgia baixo-medieval. O seu nome refere-se à sua cor branca, pois eram 

feitas de lã, linho ou seda não tingida127. A alva, descendo ao nível do tornozelo 

estabelece uma rutura com o profano e, segundo a tradição cristã, lembra aos 

 

125 PAZOS-LÓPEZ, Ángel - Culto y vestimenta en la Baja Edad Media: ornamentos clericales del rito 
romano. Revista digital de iconografía medieval [Em linha]. Vol. 7, Nº. 14 (2015), p. 1-26. [Consult. 10 
ago.  2020]. Disponível na Internet:<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5334323 >.   
ISSN 2254-7312.  p. 1.  
126 GUERREIRO, Jacinto Salvador – Vestes litúrgicas. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000.  ISBN 972-42-2459-7. vol. 4. p. 329.  
127 PAZOS-LÓPEZ, Ángel - Culto y vestimenta en la Baja Edad Media: ornamentos clericales del rito 
romano… p. 8. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5334323
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ministros as vestes reais e sacerdotais da liturgia celeste128. O branco significa luz, 

glória, alegria, pureza e imortalidade, é considerada a síntese de todas as cores129. A 

tradição do Antigo Testamento relaciona o branco com a purificação do pecado. Por 

outro lado, os alegoristas medievais ligam a alva à castidade. Quanto à forma, a sua 

origem está ligada às túnicas talares romanas130.  

Já a casula, de que fala a cantiga 73, foi a veste comum a todos os ministros, 

mesmo de grau inferior no uso litúrgico inicial, mas a partir do século VIII tornou-se, 

genericamente, de uso exclusivo dos ministros ordenados. Na atualidade é a veste 

própria do sacerdote celebrante, para a missa e outras funções sagradas com ela 

diretamente ligadas. A casula é uma derivação da paenula, agasalho dos cidadãos 

romanos, que consistia num manto fechado de lã ou de couro, de corte circular com 

uma abertura ao centro, para a cabeça, e que descia até aos joelhos. No século VI, 

deixou de ser usada pelos leigos, mas a hierarquia eclesiástica continuou a fazer uso 

dela, introduzindo algumas mudanças no seu formato ao longo do tempo. A casula 

recorda a túnica de Cristo e é símbolo da caridade de que se deve revestir o que 

preside à celebração131.  

 Assim, a recompensa da Virgem através de vestes litúrgicas (cantigas 2 e 66)   

significa que esses presbíteros tinham uma vocação genuína e cumpriam bem a sua 

função de pastores do povo de Deus. E com a cantiga 73 verificamos como os 

paramentos litúrgicos devem ser bem zelados pois vão ser envergados por 

representantes de Deus no culto divino.  

 

 

 

 

128 GUERREIRO, Jacinto Salvador – Vestes litúrgicas. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História 
Religiosa de Portugal…. p. 329. 
129 IDEM, p. 330. 
130 PAZOS-LÓPEZ, Ángel - Culto y vestimenta en la Baja Edad Media: ornamentos clericales del rito 
romano… p. 8.  
131 GUERREIRO, Jacinto Salvador – Vestes litúrgicas. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História 
Religiosa de Portugal…  p. 333-334. 
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Eleição para dignidades eclesiásticas  

A cantiga 87 trata da eleição divina de um clérigo para bispo de Pavia aquando 

da vacância dessa diocese. A Virgem fez com que o cabido da catedral elegesse bispo 

um clérigo virtuoso e muito devoto chamado Jerónimo.  

Na lista de ordinários da diocese de Pavia não encontramos nenhum Jerónimo 

(Girolamo) antes do ano de 1530. Contudo, podemos usar esta cantiga breve como um 

exemplo da intervenção divina para colocar num local de importância dentro da Igreja, 

alguém que, possivelmente, de outra maneira não o alcançaria. Ou seja, há a hipótese 

de leitura desta cantiga como uma crítica aos clérigos que ocupavam dignidades na 

hierarquia da Igreja sem terem verdadeira inclinação para elas. Nem sempre a conduta 

e o caminho de fé eram os critérios utilizados para se selecionar o prelado que ia estar 

à frente de uma diocese. Tantas vezes eram colocados nesse lugar pessoas 

convinháveis a forças exteriores, como por exemplo ao rei, que através do seu direito 

de padroado apresentava clérigos para o lugar, ou através do nepotismo, 

procedimento através do qual o parentesco e o protecionismo, mormente dentro da 

própria Igreja, eram elementos determinantes para nela se ter lugar e, principalmente, 

poder construir uma carreira132.  

A eleição com o carácter divino que este milagre teve colocou como pastor de 

uma diocese um eclesiástico com aptidões para tal, cujo comportamento e 

comprometimento com a sua vocação agradou à Virgem. Contudo, foram muitos os 

casos de bispos que obtiveram essa posição por meios distintos, como já referimos 

acima. Na realidade, a maioria dos clérigos colocados em lugares de destaque 

beneficiavam do apoio e da escolha régia.  Contudo, no caso referido, verificamos que 

apenas competiu ao cabido a eleição episcopal, sem vermos referência a outros 

elementos, nomeadamente membros leigos. Voltamos também à questão da vocação, 

porque a entrada no estado clerical nem sempre correspondia a verdadeiras vocações, 

 

132 SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa - Nepotism, illegitimacy and papal protection in the construction of 
a career: Rodrigo Pires de Oliveira, Bishop of Lamego (1311–1330†). e-JPH. Vol. 6, N.º 1 (Verão 2008). 
[Em linha]: [Consult. 19 ago.  2020]. Disponível em WWW:< 
http://www.scielo.mec.pt/pdf/ejph/v6n1/v6n1a01.pdf >. p. 1 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/ejph/v6n1/v6n1a01.pdf
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podendo representar uma saída de recurso, garantia de futuro, ou meio de promoção 

social. No clero secular, os bispos e cónegos eram privilegiados, muitas vezes a 

começar pelo próprio nascimento, pois eram, frequentemente, oriundos da 

nobreza133. Mesmo nos cargos de maior importância e responsabilidade na cura das 

almas, nem sempre se encontravam os clérigos mais adequados e vocacionados. 

Portanto, se a Virgem interveio, poderá querer indicar que o que acabamos de 

mencionar fosse a realidade. De outra forma o cabido por si só perceberia a 

importância e dedicação daquele clérigo e voluntariamente o escolheria. Não sabemos 

é se era um clérigo pertencente ao próprio cabido ou não, mas a verdade é que este 

logo após ouvir a vontade da Virgem concordou em eleger Jerónimo.  Tal como nas 

cantigas acima analisadas, principalmente a 2 e a 66, nas quais os clérigos receberam 

paramentos litúrgicos como recompensa pela sua devoção e comportamento 

exemplar, também o clérigo Jerónimo foi agraciado por Santa Maria, mas, desta feita, 

com uma dignidade eclesiástica.  

 

A formação do clero  

Outra subcategoria que encontramos dentro da temática eclesiástica relaciona-

se com a formação do clero. A cantiga 32 retrata um milagre no qual um sacerdote só 

sabia celebrar a missa dedicada à Virgem134, não conhecendo nenhuma outra oração. 

Quando o bispo soube demitiu-o e ordenou que saísse da cidade. Mas por intercessão 

de Santa Maria o prelado readmitiu o sacerdote para continuar a celebrar a Eucaristia 

como sabia e duplicou-lhe a ração.  

 

133 COELHO, Maria Helena da Cruz; HOMEM, Armando Luís de Carvalho (coord.) – Portugal em definição 
de fronteiras (1096-1325), do Condado Portucalense à Crise do Século XIV. In SERRÃO, Joel; MARQUES, 
A. H. de Oliveira – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1996. vol. III. p. 233, 234.   
134 Nas CSM tem especial destaque a missa de Santa Maria. Embora não encontremos o seu significado, 
entendemos que à semelhança da “missa de Pater Noster”, que consistia num certo número de orações 
do Clérigo-nosso, que deviam rezar os leigos, e as mulheres que não soubessem oficiar as missas sobre o 
altar, a missa de Santa Maria consistiria no mesmo, mas rezando Ave-marias. – Missa de Pater Noster. In 
VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de – Elucidario das palavras, termos e frases que em Portugal 
antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1865. 2.ªed. 
vol. 2 p. 92. 
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O caso que se narra nesta cantiga não é espantoso, pois o clero medieval tinha, 

em grande número, uma formação escassa. No milagre o facto de o clérigo rezar, pelo 

menos, a missa de Santa Maria parece ser aceitável, o que se justifica por esta obra 

tratar de louvar a Virgem. Na realidade, porém, a falta de instrução por parte de 

muitos presbíteros era preocupante. Nesta cantiga o bispo ficou indignado com 

tamanha falta de instrução do clérigo, mas também a pessoa ou pessoas que o 

acusaram ao prelado (que poderiam ter sido os seus fregueses). Um clérigo secular 

estava encarregue da formação religiosa dos seus paroquianos, contudo, essa missão 

não era atingida, uma vez que parte do clero, principalmente do rural, era pouco 

instruído e algumas vezes até mesmo analfabeto135.  

 

A alimentação no mosteiro  

Na cantiga 88 encontramos o caso de um monge que não consegue adaptar-se 

ao modo de vida monástico, nomeadamente no que diz respeito à alimentação. O 

relato conta-nos que o monge era instruído em medicina, e estava acostumado a 

comer bem, fazendo parte das suas refeições carne, peixe, bom pão e bom vinho. 

Contudo, a alimentação dos monges de Claraval destoava completamente, pois faziam 

jejum, comiam legumes sem sal, mau pão e bebiam vinho alterado.  

A regra beneditina, seguida naquele mosteiro, indica que são suficientes para a 

refeição quotidiana, quer seja à sexta ou à nona hora, dois pratos de cozidos, em todas 

as mesas. Deve haver dois pratos, para no caso de alguém não poder comer de um 

tenha a opção de comer do outro. Se houvesse frutas ou legumes frescos deviam ser 

acrescentados em terceiro lugar. Deviam ter também uma libra de pão bem pesada 

para os sustentar todo o dia, quer houvesse apenas uma refeição ou então jantar e 

ceia. Havendo ceia, deveria ser guardada a terça parte da libra e entregue àqueles que 

fossem cear. A refeição, no entanto, podia ser mais rica, se o abade assim decidisse, e 

caso os monges tivessem feito um trabalho maior, mas tendo sempre em atenção para 

 

135 COELHO, Maria Helena da Cruz; HOMEM, Armando Luís de Carvalho (coord.) – Portugal em definição 
de fronteiras (1096-1325)… p. 242.  
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não cometer excessos e de modo a seguirem a recomendação de Jesus: "Cuidai que os 

vossos corações não se tornem pesados pela gula". Aos meninos de pouca idade 

deveriam ser servidas menores quantidades do que aos mais velhos.  E todos se 

deviam abster de comer carnes de quadrúpedes, exceto os doentes muito fracos136. A 

carne, ao contrário do que acontecia com os aristocratas, era considerada o pior dos 

alimentos, pois acreditava-se que estimulava o monge e o predispunha à luxúria137. 

Recordamos que esta estrutura alimentar não era permanente nem universal. 

De vez em quando, e sempre ao critério do abade, a comunidade podia comer algo 

diferente. O calendário de trabalho, o clima ou algum feriado podiam ser a causa dessa 

exceção. Além disso, nem todos os habitantes do mosteiro tinham de comer da 

mesma maneira, nomeadamente os enfermos, crianças e idosos, como vimos na regra. 

Eles teriam algumas refeições um pouco mais substanciais e com maior presença de 

carne. Era também diferente era a comida oferecida aos hóspedes e peregrinos que se 

valiam da hospitalidade monástica138.  

A questão da alimentação num mosteiro beneditino tinha de obedecer a três 

parâmetros: era preciso confecionar refeições para um grande grupo de pessoas; a 

carne de quadrúpedes estava proibida, o que limitava as possibilidades de escolha; e 

era preciso respeitar constantemente jejuns e abstinências. Para além destas 

limitações acrescenta-se o facto de o mosteiro ter de ser autossuficiente. Não era fácil 

produzir todos os alimentos necessários dentro dos limites do domínio monástico e 

armazenar e conservar muitos dos produtos alimentares em grandes quantidades; os 

jejuns obrigavam a frequentes substituições das carnes de aves. Por isso os mosteiros 

apostavam na criação dessas aves, na produção de leite, de frutos e de legumes, mas 

sobretudo no abastecimento de peixe139. O peixe era a grande alternativa proteica à 

 

136 RSB, capítulo 39 “Da medida da comida”.  
137 ANDRADE CERNADAS, Jose Miguel - En el refectorio: la alimentación en el mundo monástico de la 
Galicia medieval. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades [Em linha]. vol. 21 (2009), p. 45-64. [Consult. 
21 Ago 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentacion_en_el_mund
o_monastico_de_la_Galicia_medieval >. ISSN 1137-9669. p. 46.  
138 IDEM, Ibidem. 
139 Existiam grandes lagos artificiais, barragens para a pesca, viveiros e até experiências de fecundação 
artificial de peixe (na Borgonha), bem como sofisticadas técnicas de pesca do salmão (na Irlanda). - 

http://www.intratext.com/IXT/POR0014/DF.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0014/8R.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0014/NV.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0014/HI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/POR0014/BA.HTM
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentacion_en_el_mundo_monastico_de_la_Galicia_medieval
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentacion_en_el_mundo_monastico_de_la_Galicia_medieval
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carne. Também tinha prestígio espiritual, pela sua relação simbólica com o próprio 

Cristo, além de ser um alimento que, segundo o Novo Testamento, era permitido por 

Jesus140. 

Tanto no que diz respeito à alimentação, como aos restantes parâmetros da 

vida, a RSB era muito equilibrada. Então, o monge referido na cantiga poderia não 

encontrar no mosteiro as comidas mais abastadas às quais estava habituado, mas 

tinha o suficiente para poder viver o seu dia a dia.  

O monge aborrecido com a comida, que na sua opinião não era saborosa nem o 

suficiente para as suas necessidades, foi falar com o restante convento afirmando que 

aquele estado não podia manter-se, pois jejuando tanto não tinha energias para cantar 

e cumprir as horas e ir-se-ia embora do convento. A comunidade de religiosos ficou 

perturbada pelo monge a incentivar a comer comida proibida141. Esta atitude 

demonstra que os restantes monges não entendiam as condicionantes da alimentação 

como um sacrifício ou punição, mas entendiam que praticavam uma dieta simples, 

com equilíbrio e que lhes permitia ter assim uma maior disposição para louvar a Deus.  

No dia da Encarnação o convento comeu e fez as suas orações, mas porque o 

monge protagonista ainda não estava saciado recusou-se a participar. Neste momento, 

apareceu a Virgem com um vaso dourado cheio de um líquido nobre que distribuiu por 

todos os monges, exceto ao monge erudito, confortando-os. Este ajoelhou-se e 

perguntou a Santa Maria o que deveria fazer. A Virgem respondeu que deveria mudar 

o seu comportamento e face à sua promessa em mudar, deu-lhe do vaso a beber. 

Percebemos pelos versos “Que dela [da Virgem] non foi amado, / porque 

queria obrar / per Ypocras o loado” que o físico entrou no mundo monástico, mas sem 

a consciência do que ele acarretava, pois não se distanciou dos seus antigos hábitos. 

Exemplifica as dificuldades que muitos ingressados na vida monástica encontravam 

 

Apontamentos da Unidade Curricular de História da Cultura na Idade Média, lecionada pelo Prof. Luís 
Miguel Duarte, FLUP, 2015/2016.   
140 ANDRADE CERNADAS, Jose Miguel - En el refectorio: la alimentación en el mundo monástico de la 
Galicia medieval… p. 57. 
141  O discurso do monge está identificado como o “seu mao sermõar”, dando-lhe uma conotação 
negativa. 
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quando deparavam com os desafios dessa nova vida, desprendida da propriedade 

privada, dos excessos, da liberdade de relacionamento, etc.  

A Virgem surge aos monges dando-lhes um “super-alimento”, o alimento 

espiritual, que os conforta. Na Sagrada Escritura são muitas as passagens que falam 

desse alimento espiritual142 e Jesus compara-se ao pão, a base da alimentação, mas 

um pão espiritual. Na cantiga o convento não se queixava da falta de alimento, pois ia 

buscar a Jesus as suas forças, o seu exemplo de viver na simplicidade, com o essencial 

para o seu quotidiano. Já o monge protagonista, que ainda não teria tido o seu 

verdadeiro encontro com Deus, não se conseguia desligar de todas as mordomias que 

tinha antes de ingressar no mosteiro. Porém, a reunião com Santa Maria fez com que 

percebesse o erro da sua atitude, levando-o a uma mudança de conduta.  

 

Quebra dos votos religiosos  

Categorizamos, igualmente, com a temática eclesiástica seis milagres (cantigas 

7, 55, 58, 59, 94 e 285) que dizem respeito a religiosas que pecaram contra o voto de 

castidade. Encontramos em quase todas essas cantigas como assunto principal a fuga 

do mosteiro, ou a demonstração dessa intenção, para se encontrarem com os seus 

amados.  

No século XIII a disciplina interna dos conventos estava em decadência. As 

religiosas saíam do mosteiro e recebiam visitas masculinas. Se a isto unirmos o facto 

de muitas mulheres terem entrado para a vida religiosa contra a sua vontade, 

entendemos o caso das monjas que pretendiam fugir do convento com os seus 

amantes143. Muitos eram os motivos para a entrada de uma mulher num mosteiro: por 

promessa de uns pais especialmente devotos; porque os pais não podiam suportar o 

dote para a dar em matrimónio; porque buscava refúgio no convento, fosse por 

 

142 Como, por exemplo, a registada em Mt 4:4, em que Jesus, depois de permanecer 40 dias no deserto 
sentiu fome, e sendo tentado pelo diabo a transformar pedras em pão, respondeu: "Está escrito: 'Nem 
só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus'". Noutra passagem, Jo 6:35, 
lembra “Eu [Jesus] sou o pão da vida; o que vem a Mim jamais terá fome e o que acredita em Mim 
jamais terá sede”. 
143 ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria… p. 158.  
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rebelião contra os pais ou o marido; e porque o convento era também a única saída 

honrada para filhas ilegítimas, mulheres sozinhas, repudiadas ou abandonadas pelos 

seus maridos. Para as mulheres que não sentiam uma autêntica vocação para a vida 

religiosa, o voto de castidade não vinha como uma decisão, mas por imposição. Logo, 

era difícil permanecerem castas, se não era uma decisão tomada de livre vontade144. 

A fuga de monjas dos mosteiros e outros desvios da conduta moral levou a que 

essa situação fosse penalizada pela lei. As Partidas dizem que «Gravemente yerran los 

homes que se trabajan de corromper las mugeres religiosas145» e as penas impostas 

em tais casos dependiam da condição do transgressor e variavam de alguns açoites até 

à perda de metade dos seus bens. Mas se fosse um servo da casa, devia ser queimado. 

A legislação conciliar dá a impressão de que a Igreja não confiava nas virtudes das 

religiosas, porque eram continuamente estabelecidas regras para impedir que elas 

estivessem sozinhas com homens, leigos ou clérigos, e que estes não visitassem os 

mosteiros sós ou a horas inoportunas146. 

Nas narrativas acima identificadas há muitos elementos em comum. Nas 

cantigas 58, 59, 94 e 285 as monjas são descritas como jovens e formosas (qualidades 

que chamam a atenção dos seus pretendentes). Também se distinguiam pelas suas 

qualidades morais, pela sua obediência à ordem e a sua devoção, levando a que 

ocupassem cargos importantes para o convento: na cantiga 7 a protagonista é uma 

abadessa; na 59, e talvez na 55147, uma sacristã; na 94 uma tesoureira; e na 285 uma 

monja que era o braço direito da abadessa. Contudo, o diabo “que sse paga pouco de 

virgĩidade” (cant. 55) fez com que se enamorassem na cantiga 55 por um abade e nas 

cantigas 58, 59, 94 e 285 por um cavaleiro (sendo que na última se trata do sobrinho 

 

144 IDEM, p. 152-153. ; SILVEIRA, Josilene Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa 
Maria e miniaturas: estudo da relação entre texto e imagem.... p. 111.  
145 Partida VII, título XIX, lei I.  
146 SEIJAS SARCEDA, Maria Carmen - A Figura da «Donzela» nas Cantigas de Santa Maria [Em linha]. In 
NASCIMENTO, Aires A. ; RIBEIRO, Cristina Almeira (org.) - Actas do IV Congresso da Associação Hispânica 
de Literatura Medieval. Lisboa; Edição Cosmos, 1993. p. 41-44. [Consult. 12 ago.  2020]. Disponível em 
WWW:<URL: https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-senhor-
do-corpo.html >.  ISBN: 972-8081-07-3. Vol. IV. p. 43-44.  
147 Embora não o afirme explicitamente, a abadessa mandou a monja soar os sinos para a terça: “«Por 
Deus, mia filla, logo aa terça sõa.»”, responsabilidade da sacristã.   

https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-senhor-do-corpo.html
https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-senhor-do-corpo.html


60 

da abadessa) e com eles quisessem fugir. Nas cantigas 58 e 59 a Virgem intercedeu 

para que as religiosas não saíssem do cenóbio. Na primeira a monja antes de se 

encontrar com o seu amante adormeceu e em visão foi-lhe mostrado o inferno, local 

para onde um diabo a puxava, mas foi salva pela Virgem que a alertou para não deixar 

o serviço a ela e a seu Filho, caso contrário aquele seria o lugar para onde ela iria. Na 

segunda cantiga a monja antes de fugir do mosteiro foi-se despedir de uma imagem de 

Santa Maria, mas para a impedir de o fazer, a Virgem começou a chorar e  uma 

imagem de Cristo que ali estava retirou o braço da cruz e deu-lhe uma bofetada 

fazendo com que caísse desmaiada e ficasse para sempre com a marca do cravo na 

face, de forma a lembrar-se do pecado que iria cometer. Nesses dois casos as monjas 

repensaram a sua atitude e mantiveram-se no convento. Na cantiga 285 a Virgem 

também tenta impedir a fuga da monja, encerrando-lhe as portas e advertindo-a do 

mal que fazia, mas ela ignorando o apelo da Senhora foi-se com o cavaleiro. Também 

nas outras cantigas (55 e 94) as monjas saíram efetivamente do mosteiro, mas 

retornaram, a da cantiga 55 por ter sido abandonada grávida e a da cantiga 94 por se 

ter arrependido (também esta tinha tido filhos com o seu companheiro). A da cantiga 

285 retornou, igualmente, ao mosteiro depois da repreensão que em sonhos a Virgem 

lhe deu, mas não sem antes ter vivido longo tempo com o seu companheiro do qual 

teve muitos filhos. Nas cantigas 55 e 94 o retorno das monjas ao mosteiro não foi 

motivo de espanto, pois a Virgem assumiu o lugar das duas, fazendo com que nunca se 

apercebessem das suas ausências. Santa Maria saberia de antemão que as duas 

regressariam, uma desamparada e a outra arrependida.  

Nas cantigas 59, 94 e 285 as monjas despediram-se da imagem da Virgem antes 

de fugirem e nas cantigas 55, 59 e 94 quando estavam de regresso ao seu convento 

contaram o sucedido às outras monjas (mesmo que nalguns casos pudessem ocultar a 

situação que lhes traria um sentimento de vergonha) para que tivessem conhecimento 

do poder e da misericórdia da Mãe de Deus.  

A monja que voltou ao seu mosteiro grávida (cantiga 55) não sofreu qualquer 

retaliação, por um lado, porque a Virgem encobriu o seu afastamento e, por outro, 

porque lhe retirou o filho e criou-o, fazendo com que a religiosa nunca mais 
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contactasse com ele, exceto uma vez quando já era velha, quando a Virgem Maria 

permitiu que o visse de forma a acalmar o seu coração de mãe. De forma semelhante, 

a cantiga 7 trata de um milagre no qual a abadessa de S. Salvador de Oña que estava 

grávida é acusada pelas restantes monjas ao bispo e pedindo ajuda à Virgem esta 

retira-lhe o bebé e faz com que seja criado noutro lugar148, livrando a abadessa da 

repreensão do prelado sob o espanto das monjas. No caso da abadessa o seu amante 

não foi um eclesiástico nem um cavaleiro, mas um servidor do mosteiro. Este facto 

parece desculpar em certa medida a superiora do mosteiro, já que a administração do 

convento exigia o contacto com pessoas que as serviam e trabalhavam nas suas 

fazendas149.  

Esta cantiga centra-se num relato miracular no qual a Virgem atua não só para 

auxiliar uma das suas devotas, mas também para evitar o escândalo e reforçar a 

autoridade da abadessa sobre as monjas intriguistas150. A intervenção divina produz 

uma inversão de valores entre as religiosas do convento: as monjas que, no início da 

cantiga, vão denunciar a abadessa pela transgressão às normas do convento, acabam 

no final sendo admoestadas pelo bispo, enquanto que a mulher pecadora é perdoada 

e salva por Santa Maria151. 

Nas cantigas nas quais as monjas abandonam os seus filhos (juntamente com 

toda a vida secular) para voltar ao mosteiro, transparece a superioridade do amor 

divino, capaz de se sobrepor ao amor de mãe pelos seus filhos. Podemos ver isto 

acontecer nas cantigas 94 e 285, nas quais as monjas protagonistas têm filhos e filhas, 

cujo destino não nos é revelado após a reentrada das mães nos mosteiros. Aliás, na 

cantiga 285 tanto a mãe como o pai ingressam na vida religiosa, pelo que os seus filhos 

(que não sabemos serem já crescidos ou não) ficam, de alguma forma, órfãos. Nas 

 

148 Na ilustração da cantiga aparece um anjo a dar o bebé a uma eremita para que ele o criasse, mas 
essa informação não nos é fornecida pelo texto. Provavelmente o iluminista inspirou-se noutras versões 
do milagre que conhecia para completar as informações fornecidas pela cantiga. (SILVEIRA, Josilene 
Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa Maria e miniaturas: estudo da relação 
entre texto e imagem… p. 137.) 
149 ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria… p. 161. 
150 IDEM, 161.  
151 SILVEIRA, Josilene Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa Maria e 
miniaturas: estudo da relação entre texto e imagem… p. 139.  
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cantigas 7 e 55 as mães religiosas têm partos miraculosos e os seus filhos são afastados 

delas para serem criados noutros locais, permitindo que continuem a exercer as suas 

funções sem qualquer constrangimento ou vergonha.    

Como já verificamos anteriormente, há muitos elementos comuns nas várias 

cantigas. Armando Cotarelo y Valedor demonstra que três das cantigas que analisamos 

neste subcapítulo não são mais do que variações de um mesmo relato miracular. 

Relembrando que as CSM são uma obra de compilação, na qual o grupo de trabalho ia 

aglomerando lendas e casos milagrosos, nas Cantigas acabam por confluir todos os 

milagres recolhidos em vários santuários e os repertórios de Coinci, Cesáreo e outros, 

juntamente com os que circulavam tradicionalmente na Península Ibérica. Por isso é 

uma consequência lógica a múltipla redação de um mesmo caso. Isto acontece com a 

história da Sor Beatriz, que com ligeiras variantes, é três vezes referida. Em França 

existiam já em finais do século XIII três redações ou formas dessa narrativa que o 

monarca castelhano acomodou na sua obra. O mais antigo estado da lenda 

corresponde à cantiga 55, o intermédio à 94 e o último à 285. Estes três milagres não 

correspondem a três fontes ou origens diversas, são, simplesmente, novas redações de 

um mesmo assunto. A cantiga 55 apresenta-se com a primitiva forma com que Cesáreo 

refere o caso milagroso. Contudo, nem no texto de Cesáreo, nem nas versões 

francesas a monja tem um parto milagroso, sendo este episódio, certamente, incluído 

primeiramente por Afonso X. Esta cantiga é uma combinação de duas lendas (a de 

Beatriz e a da abadessa grávida) talvez elaborada pelo Rei Sábio152.  

Face a este panorama, comprovamos que as monjas teriam dificuldade em 

desvincular-se formalmente do mosteiro, optando pela fuga. As que tivessem um 

estatuto social mais elevado poderiam ser retiradas se fosse de alguma utilidade o seu 

casamento. Se, em termos teóricos era possível saírem do mosteiro, na prática era 

muito difícil, até porque, em muitos casos, tinham perdido todo o contacto com o 

mundo exterior. 

 

152 COTARELO Y VALEDOR, Armando – Una cantiga célebre del Rey Sabio. Fuentes y desarrollo de la 
leyenda de Sor Beatriz, principalmente en la literatura española …p. 25, 103-104, 106.  
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Em todos os casos destas cantigas Santa Maria consegue fazer com que as 

monjas voltem aos seus mosteiros ou não os abandonem, conseguindo que, ao 

arrependerem-se dos seus pecados, alcancem a salvação da alma e escapem ao 

inferno. A saída do mosteiro fazia delas mulheres vis (cantiga 59: “mais como moller 

rafez / quisera ss´ir dessa vez”), que trocavam o amor de Deus pelos prazeres 

mundanos, que as levavam a estar condenadas a uma pena eterna. Percebemos a 

importância do voto de castidade e a consequente necessidade de o cumprir para 

alcançar a salvação da alma, tal como se expõe nas Partidas: “Castidat es una virtud 

que ama Dios et deben amar los homes; ca segunt dixieron los sábios antíguos tan 

noble et tan poderosa es la su bondat, que ella sola cumple para presentar las almas 

de los homes et de las mugeres castas á Dios” (Partida VII, tit. XIX).   

Dada a consideração negativa do amor carnal, a Igreja, e a sociedade por 

extensão, conferia um grande valor às mulheres que levavam uma vida de castidade 

semelhante à de Santa Maria. A virgindade apresentava-se como a via mais segura 

para a salvação da mulher153.   

Podemos perceber que para estas religiosas as tentações vinham do mundo 

exterior. As cantigas que aqui abordamos demonstram a fraqueza da mulher religiosa 

diante das provações para manter-se casta, por isso a integridade do corpo não era 

suficiente; era preciso ainda buscar a pureza do espírito154.  

 

 A juntar a estas cantigas, há também, com assunto semelhante, a cantiga 132 

que diz respeito a um clérigo que abandonou o celibato para se unir em casamento a 

uma mulher. Esta situação de quebra do voto de castidade por clérigos não é única nas 

CSM, mas os outros casos serão abordados mais adiante noutras temáticas que 

caracterizam melhor esses milagres.  

 O relato da cantiga 132 ocorreu em Pisa e tem como protagonista um clérigo, 

que, à semelhança do que vimos anteriormente sobre as monjas, reunia muitas 

qualidades: era bonito, rico, humilde, devoto e tinha prometido preservar a sua 

 

153 ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria… p. 147.  
154 SILVEIRA, Josilene Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa Maria e 
miniaturas: estudo da relação entre texto e imagem… p. 120, 131. 
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virgindade à semelhança de Santa Maria. Contudo, no desenvolver do relato essa 

promessa quase é quebrada, pois a família, à morte dos seus pais, convence-o a casar. 

Possivelmente, como herdou muitos bens e riquezas, os seus familiares acharam que 

conseguiria melhor administrá-los se constituísse uma família, a cujos filhos poderia 

deixar o património. Escolheram-lhe uma donzela bonita e rica, indiciando um final 

feliz para o matrimónio dos dois. Quando as bodas estavam preparadas, o clérigo 

lembrou-se que tinha de ir fazer as suas orações e enquanto rezava adormeceu, vendo 

a Virgem aparecer e, no seu esplendor, condenou o seu comportamento. Ainda assim 

o clérigo prosseguiu com a festa de casamento e ao anoitecer o casal retirou-se para o 

seu quarto, onde a sós poderiam viver a sua intimidade.   

Podemos verificar subentendida uma objeção ao casamento dos clérigos, pois 

quando a boda do casamento estava a ser preparada, o clérigo esqueceu de fazer as 

suas orações, lembrando-se mais tardiamente (“Enquanto foron chegando / aqueles 

que convidara, / foi-ss´el en ssi acordando / de como acostumara / dizer sass oras, e 

quando / viu que já muito tardara, / na igreja sse metia”). Este elemento indica que 

quando um clérigo deixa o celibato para abraçar a vida conjugal, as responsabilidades 

que adquire levam a que descure aquelas da vida sacerdotal. Também podemos 

compreender que depois da repreensão da Virgem o clérigo não tomou logo uma 

atitude de correção, mas foi adiante com o seu enlace. No entanto, como a Virgem 

consegue sempre atingir aquilo que pretende, houve uma verdadeira mudança, não 

por arrependimento verdadeiro, mas depois do castigo de Santa Maria de fazer com 

que os jovens não conseguissem consumar o casamento. Então o clérigo levantou-se 

da cama, abandonou todas as suas riquezas e dedicou a sua vida a servir a Senhora.  

O assunto da cantiga começa e finaliza de forma mais ou menos semelhante. 

Inicialmente o clérigo tinha muitas qualidades, mas com o decorrer do relato os seus 

valores vão enfraquecendo e descura as suas orações, as quais cumpria antes 

zelosamente. Por fim, com a manifestação contrária da Virgem ao rumo que iria 

direcionar para a sua vida, o clérigo adquire uma posição mais radical, abandonando 

por completo todos os seus bens e vivendo pobremente. Desta forma, ainda que 

primeiramente o clérigo tivesse uma boa conduta, houve um aperfeiçoamento do seu 
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estado inicial, ou seja, houve a necessidade de passar por uma provação para haver 

um aprimoramento da sua vocação, levando a que à sua morte alcançasse a salvação 

da alma (“E a Virgen que nos valla, / quando ll´alma sayda / foi do corpo sem baralla, / 

onrradament´e comprida, /lla levou u Deus siia.”).  

Ordem e matrimónio são chamados “sacramentos sociais”  por não estarem 

estabelecidos para a salvação própria, mas ao serviço da Igreja. Dão suporte a dois 

ideais de vida para duas categorias bem definidas: uma por seu compromisso com o 

celibato, a outra pela dignificação das relações do casal155.  

Entre 1145 e 1160, Mestre Simão escreveu um Tratado sobre los Sacramentos 

articulando-os em dois blocos: a communia (do batismo à unção dos enfermos) que 

eram obrigatórios para todos os fiéis; e os non communia ou voluntários que 

correspondiam ao matrimónio e às ordens sacras156.  

São Tomás de Aquino também falaria de sacramentos que forneciam geração e 

crescimento espiritual - do batismo à unção dos enfermos - e dos sacramentos 

propagadores e conservadores da vida espiritual: a ordem, de acordo com o ministério 

espiritual, e o casamento, de acordo com o corporal e o espiritual em conjunto na 

medida em que homem e mulher se unem para gerar e educar a descendência para o 

culto divino. Esta fórmula centra-se nos "sacramentos sociais" como medidas para a 

conservação da humanidade. Enquanto alguns o fazem através do matrimónio, outros 

fazem-no renunciando a ele para a glória e salvação de todos. O rei Afonso X afirmou 

que a orden de clerezia e do casamiento como sacramentos, ao contrário dos outros, 

são voluntários e ninguém deve ser pressionado a recebê-los157.  

A Reforma Gregoriana (séculos XI-XII) foi um passo decisivo quanto à 

diferenciação entre a ordem sacerdotal e os leigos. Ambos tomariam consciência das 

distintas missões que lhes eram atribuídas pela sociedade. Para alcançar o seu ideal de 

 

155 MITRE FERNÁNDEZ, Emilio - Los «sacramentos sociales». La óptica del medievalismo. In Ilu. Revista de 
ciencias de las religiones [Em linha]. [Madrid]: Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 2014. 
nº 19. p.147-171 [Consult. 16 Ago 2020]. ISSN 1135-4712, ISSN-e 1988-3269. Disponível em WWW: 
<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4960916 >. p. 154-155.  
156 IDEM, p. 155. 
157 IDEM, Ibidem.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4960916
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vida a ordem deveria ser depurada de dois vícios arraigados: a simonia e o nicolaísmo. 

Abordaremos o segundo, que é aquele que agora nos importa. Este constituía um 

hábito muito enraizado em todos os setores do clero, resultado da indefinição, ou das 

dificuldades de imposição, do celibato. Disposições de concílios locais e gerais que 

procuraram torná-lo obrigatório, não tiveram durante séculos mais valor que o de uma 

mera recomendação. A imposição, na zona de influência papal, virá através de vários 

concílios lateranenses, convertendo-se o celibato numa das características identitárias 

do clero. Outorgava-lhe autoridade sobre o povo cristão que vive no mundo profano e 

intensifica a importância do clero como juiz de costumes e da fé158.  

Nestas condições percebemos claramente a atitude da Virgem em admoestar e 

castigar o clérigo que ia quebrar o celibato. Estão em causa não só os “ciúmes” da 

Virgem (“Porqué outra fillar yas / amiga e desdennavas / a mi, que amor ti avia? (…) 

Preçaste mais los seus bẽes / ca os meus? Porqué feziste, / sandeu, tan grand´ 

ousadia?”) mas também o facto dos dois sacramentos, o do matrimónio e o da 

ordenação, serem incompatíveis.  A finalidade de cada um diverge, pelo que, um 

clérigo não se podia casar, sem estar a contrariar a sua missão.  

 

* * * 

Verificamos nesta temática que as CSM nutrem uma forte carga moral e 

didática. Há uma linha de raciocínio, pelo menos no que diz respeito às cantigas cujos 

protagonistas são eclesiásticos, que segue os ditames da Igreja, ou seja a doutrina 

vinda de Roma.  

Na questão das vestes litúrgicas, as cantigas imprimem-lhe uma grande 

dignidade, pois são envergadas pelos representantes de Deus e, portanto, a sua 

imagem tem de refletir a solenidade dos sacramentos a que vão presidir. Contudo, na 

realidade medieval, não raramente se encontravam pelas igrejas vestes litúrgicas rotas 

e manchadas. Na cantiga 73 o monge que mancha uma casula, tendo consciência 

dessa gravidade logo apela ao divino por auxílio. As Cantigas fazem deste exemplo um 

 

158 IDEM, p. 157. 
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modelo de como deve ser o comportamento dos eclesiásticos, pois tal como a 

personagem devem ter noção da importância dos paramentos e serem zelosos com 

eles. Como atualmente destaca o Departamento das Celebrações Litúrgicas do Sumo 

Pontífice, os paramentos sacros têm uma função importante nas celebrações 

litúrgicas, não sendo usados no quotidiano, por isso têm um caráter cultual, ajudando-

nos a romper com as preocupações mundanas, no momento da celebração do culto 

divino159. Portanto, as vestes não devem ter qualquer manifestação de impurezas ou 

desmazelos, como frisa as CSM.  

Percebemos nesta obra a indicação de que para cargos importantes na igreja se 

deve selecionar homens capazes (cantiga 87), sobretudo do ponto de vista espiritual e 

pastoral, em vez de homens que servem interesses temporais. Esta necessidade de ter 

prelados como verdadeiros pastores se verifica, entre outras causas, pela necessidade 

de bem formar os clérigos, assunto também retratado neste conjunto de cantigas 

(nomeadamente na cantiga 32).  

Nas cantigas que dizem respeito ao voto de celibato, Afonso X passa através 

das CSM uma posição contra o concubinato dos elementos do clero, estando em 

consenso com a política oficial da Igreja, de quem era braço secular. Todas as monjas 

que surgem nesta temática quebram ou ficam em vias de quebrar o voto de castidade. 

O que é bastante significativo, já que revela o pensamento medieval da fragilidade e 

volatilidade da mulher.    

Percebemos que as CSM fazem um diagnóstico daquilo que estava mal na 

sociedade da época (no que diz respeito aos eclesiásticos): clérigos sem vocação, sem 

formação e prelados com intenções mais temporais do que espirituais, homens e 

mulheres que ingressavam em ordens monásticas sem a verdadeira noção e vocação 

para o efeito, etc. Claro que através dos milagres, que fazem com que a realidade 

entre de novo nas regras, todos os relatos ganham uma dimensão moralizante, 

surgindo a Virgem como uma imagem da Igreja, da qual o autor, Afonso X, se mostra 

 

159 A vestição dos paramentos litúrgicos e as respectivas orações. In Departamento das celebrações 
litúrgicas do Sumo Pontífice [Em linha]. [Consult. 16 set.2020]. Disponível em WWW: <URL: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100216_vestizione_po.html >.  

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100216_vestizione_po.html
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também representante, através do facto de vincular nas suas cantigas os 

mandamentos da Santa Sé.    

 

2.2.2. Temática religiosa  

De temática religiosa integra-se um total de 39 cantigas160, e embora os seus 

milagres sejam muito variados, tratamos de os agrupar em sete subtemas relacionados 

por exemplo com ressurreições, questões de fé, conversões e utilização de imagens na 

Igreja.  

 Ressurreições  

Na temática religiosa um dos assuntos que mais se destaca diz respeito às 

ressurreições. As cantigas cujos protagonistas são os clérigos e dizem respeito a este 

fenómeno são as seguintes: 11, 14, 45, 76, 84, 111, 122 e 241.  

Na cantiga 11, encontramos o caso de um monge tesoureiro devoto de Santa 

Maria, que morreu afogado quando ia encontrar-se com a sua amante. Diabo e anjos 

entraram em conflito pela sua alma, mas a Virgem intercedeu mostrando ao diabo que 

o religioso era seu protegido. O diabo fugiu apavorado e um anjo restituiu a alma do 

monge ao corpo. Quando o convento foi à sua procura, encontraram-no deitado nas 

águas do rio. Logo começaram a rezar pela sua alma e Deus ressuscitou-o. 

Uma outra composição, muito semelhante, é a 111, na qual um clérigo, que 

embora rezasse as horas de bom grado, era muito lascivo e numa noite, quando ia 

fazer algo pecaminoso, entrou num barco para atravessar o Sena, mas afogou-se. Logo 

começou a rezar, mas de imediato o diabo veio para levar a sua alma. Todavia a 

Virgem fez o demónio fugir e ressuscitou o clérigo depois de ele ter ficado submerso 

no rio por quatro dias. 

Os dois relatos têm muitas semelhanças, abordam dois eclesiásticos, devotos 

diga-se, mas que fugiam à castidade, mantendo relações luxuriosas. Foram punidos ao 

 

160 São as cantigas 11, 14, 24, 42, 45, 47, 56, 58, 71, 75, 76, 82, 84, 103, 104, 111, 122, 123, 125, 149, 
154, 162, 195, 219, 241, 251, 254, 272, 274, 284, 296, 299, 309, 353, 361, 365, 384 e 399.    
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afogarem-se enquanto faziam o caminho para se encontrarem com as suas 

concubinas. Por causa do pecado da luxúria, é óbvio nas duas cantigas que as suas 

almas estavam condenadas ao inferno, sendo apenas resgatadas pela piedade da 

Virgem. Quando a cantiga 11 menciona “Quando est´ a conpann´ oya / dos angeos, sse 

partia / dali triste, pois viya / o demo seer /bem rezõado” enfatiza que os atos do 

monge prejudicavam a sua salvação, e que o diabo tinha razão em reivindicar a sua 

alma. Encontramos nos dois casos, mais uma vez, o tratamento da barregania dos 

membros da Igreja. O afogamento dos dois clérigos representou um castigo, uma lição 

para que pudessem reconsiderar o seu comportamento ao terem uma nova 

oportunidade de viver, através da ressurreição operada por Santa Maria.  

A cantiga 14 aborda o mesmo tipo de milagre. Num mosteiro perto de Colónia 

costumavam morar monges cuja vocação estava dedicada a S. Pedro. De entre eles 

havia um que preferia os prazeres mundanos aos celestiais e, para se salvar, bebeu 

uma mezinha e morreu sem se ter confessado, o que leva a supor que não se 

confessaria muitas vezes. O diabo apossou-se da sua alma, mas S. Pedro intercedeu, 

rogando a Deus para que perdoasse o monge. Este respondeu-lhe que nenhum 

homem com pecado poderia entrar no Céu. S. Pedro pediu ajuda a todos os santos 

para que rogassem a Deus pela alma do frade, mas apenas quando se socorreu de 

Maria, que interveio a favor do monge junto de seu Filho, é que este prometeu que 

salvaria a sua alma, desde que retornasse à vida e cumprisse a sua vocação. O religioso 

ressuscitou e contou aos outros monges como iria perder a sua alma para o diabo, 

conseguindo recuperá-la graças à Virgem.  

Maria Alegria Fernandes Marques afirma que no período medieval, mesmo no 

seio do clero, em grande parte ignorante, continuaram as práticas de magia e 

sortilégio. Porém, os sínodos proibiam essas práticas, e as cantigas de escárnio 

ridicularizavam os clérigos que recorriam a mezinhas ou práticas divinatórias161, (mas 

vemos aqui também presente nas marianas).  

 

161 COELHO, Maria Helena da Cruz; HOMEM, Armando Luís de Carvalho (coord.) – Portugal em definição 
de fronteiras (1096-1325) … p. 248.  
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Na cantiga 45, conta-se o milagre de um cavaleiro muito rico e cruel que 

sempre prejudicava os outros. Em dado momento da sua vida arrependeu-se e decidiu 

construir um grande mosteiro na sua herdade, para 50 ou 100 monges. Dar-lhes-ia 

tudo o que necessitassem e para servir Santa Maria seria aí frade. Mas 

repentinamente morreu e os demónios queriam levar a sua alma, lembrando que 

“Deus é mui justiceiro”, e, portanto, era justo que aquela alma cruel pagasse pelos 

seus pecados. Porém os anjos, a mando de Santa Maria, não o permitiram. Os diabos e 

os anjos entraram num confronto argumentativo, vencendo os segundos. Um anjo foi 

ao encontro de Santa Maria contar o sucedido e esta pediu a Cristo aquela alma, que 

ele concedeu, com a condição de que se juntasse novamente ao corpo, para que o 

cavaleiro construísse o mosteiro e aí vivesse com humildade. Deus deu uma cogula 

branca ao anjo para deitar sobre a alma do cavaleiro e afugentar o diabo. Logo que os 

demónios viram a cogula fugiram. Depois disto, o cavaleiro ressuscitou, contruiu o seu 

mosteiro e viveu em castidade.  

O termo "terreiro" (que inspira temor, feroz) que caracteriza o cavaleiro no 

início da cantiga indica uma qualidade própria dos bellatores, pois gerava intimidação 

no inimigo, sendo uma das estratégias para o derrotar. Mas mesmo em tempos de paz 

semeava a destruição, sendo identificado na cantiga como “cavaleiro malfeitor”. No 

entanto, apesar dos seus abusos, a Virgem salva-o graças ao seu arrependimento e 

promessa de construir um mosteiro onde iria professar como religioso162. Interessante 

ver que para o proteger do diabo Deus mandou que colocassem uma cogula branca 

sobre ele, mostrando o carácter sagrado e a dignidade de eclesiástico (lembrando a 

questão das vestes litúrgicas da temática eclesiástica), e denunciando que o cavaleiro 

fundaria um mosteiro cisterciense.  

Em todos estes casos acima tratados, qual é a funcionalidade da ressurreição? 

Nos quatro relatos o retorno à vida revela-se um meio para que as pessoas possam 

 

162 MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús – La literatura caballeresca en la obra de Alfonso X. Revista de Filologia 
RoMÁNICA [Em linha]. Vol. II, N.º 14 (1997), p. 299-313. [Consult. 17 set.2020]. Disponível na Internet: 
<URL: 
https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_la_obra_de_Alfon
so X >. p. 311, 312.  

https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_la_obra_de_Alfonso%20X
https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_la_obra_de_Alfonso%20X
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arrepender-se dos seus erros, corrigirem-se, confessarem-se e serem absolvidas, de 

forma a alcançar a salvação da alma. Pois, mesmo quando os defuntos têm boas obras 

ou intenções, desde que tenham a mácula do pecado, o diabo vem reivindicar as suas 

almas. Mas Santa Maria sempre quer levar todas as almas para o Paraíso, por isso 

retorna-as à vida para que possam emendar-se e merecer o Céu, oferecendo-lhes uma 

segunda oportunidade. Esta é estritamente necessária, pois como Deus afirmou na 

cantiga 14 “´Non sabes la profecia que diss´ o bon rei Davi, / que o ome con mazela, de 

peccado ante mi / non verrá, nen de mia casa nunca será conpannon?’”.  

Como consequência das intervenções de Santa Maria ao ajudar os não 

confessados, as cantigas acabam por transmitir uma visão ambígua sobre o que 

constitui a essência da confissão. Por um lado, demonstram que o perdão pode ser 

obtido sem recurso à confissão, mas apenas pela devoção à Virgem, pois o devoto não 

confessado será ajudado no último momento por ela. Por outro lado, esse auxílio é 

exercido a fim de tornar possível o sacramento da reconciliação163.   

No entanto, os casos de ressurreição não acabam por aqui, assumindo 

contornos diferentes. Na cantiga 76 uma boa mulher tinha um filho conflituoso, 

jogador e ladrão, que foi condenado à forca.  A mulher chorosa e enraivecida entrou 

na igreja dedicada à Virgem e retirou da estátua o Menino dos braços da Mãe, 

mantendo Jesus refém até que ela devolvesse o seu próprio filho vivo. A Virgem 

ressuscitou o filho da mulher e ele uniu-se à mãe, repreendendo-a por ter tirado Jesus 

da Virgem.  A mulher devolveu-o à estátua da Mãe e entrou numa ordem religiosa 

para melhor poder servir Maria. 

Neste relato miracular encontramos destacada a vertente maternal da Virgem 

Maria, que de forma a poder reaver o Filho, se compadeceu da mãe que perdera o seu 

e lho devolveu. Não nos é mencionado pela cantiga, mas nas miniaturas que a 

acompanham, no códice T., verifica-se que o filho ressuscitado se torna franciscano164. 

 

163 MACKAY, A.; MCKENDRICK, G. - Confession in the Cántigas de Santa María. Reading Medieval Studies 
[Em linha]. N.º 5 (1979), p. 71-88. [Consult. 17 Set, 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
http://centaur.reading.ac.uk/84224/ >. p. 80  
164 Este pormenor está assinalado em ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en 
las Cantigas de Santa Maria… p. 153.   

http://centaur.reading.ac.uk/84224/
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A entrada para a Ordem dos Frades Menores é muito significativa, porque assim 

renuncia a todos os bens materiais, adotando um estilo de vida que abraça a pobreza e 

a proximidade ao outro, principalmente aos mais carenciados e marginalizados. Nesta 

cantiga não se aborda a confissão, contudo demonstra-se uma alteração de 

comportamento, o que é a consequência desejada desse sacramento. 

  Na cantiga 84 um cavaleiro casado tinha uma grande devoção pela Virgem e 

fez uma passagem da sua casa até uma igreja dedicada a ela, onde ia todas as noites. 

Face à desconfiança da sua esposa, o cavaleiro, em brincadeira, disse-lhe que amava 

outra mulher. Desgostosa, a esposa suicidou-se. O cavaleiro transtornado foi para a 

igreja orar e a Virgem apareceu-lhe e prometeu recompensar a sua fé, fazendo viver a 

sua mulher. O cavaleiro contou o milagre a toda a gente e os dois esposos decidiram 

ingressar em ordens religiosas.  

O milagre 241 acontece na Provença, onde dois jovens se casavam. Na boda, o 

rapaz teve uma grande queda e morreu instantaneamente. A sua sogra e a menina 

começaram a chorar, mas a mãe do jovem, confiando na Virgem, levou-o ao seu altar e 

orou-lhe para que ressuscitasse o seu filho, pois a vida dele seria para o serviço de 

Santa Maria. O rapaz ressuscitou e tanto o jovem como a sua noiva fizeram votos de 

castidade e entraram em ordens religiosas.  

Nestas duas últimas narrativas, ou seja, as número 84 e 241, vemos que a 

ressurreição dos protagonistas não se dá para que reparem más ações, na verdade são 

resultado da devoção de terceiros cuja oração recai sobre eles. Todavia, lembramos 

que a cantiga 84 aborda o suicídio, o que na mentalidade religiosa medieval impedia a 

salvação da alma. Como forma de transmitir o profundo toque do divino nas suas 

vidas, os retornados da morte adotam um modo de vida monástico, ingressando em 

ordens religiosas. Nas duas histórias, esta opção é tomada pelos dois elementos do 

casal, convertendo o casamento em total serviço à Virgem. 

Por fim, na cantiga 122 assistimos a uma passagem da vida da irmã de Afonso 

X, Berengária. Por ocasião do seu nascimento, o pai, D. Fernando III, prometeu que ela 

professaria na ordem cisterciense (caracterizada como "santa e de paz") no mosteiro 

de Las Huelgas (“logar de bon prez”), em Burgos. No entanto, a criança ficou doente e 
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morreu. A rainha colocou a filha aos pés de uma imagem da Virgem que se encontrava 

na capela do alcázar de Toledo. Ordenou que todos deixassem a capela, fechou a porta 

e ficou a vigiar do lado de fora, ouvindo depois a filha a chorar. A rainha entrou na 

capela, abraçou-a e prometeu dar ofertas a todas as igrejas dedicadas à Virgem até 

Arras. Levou imediatamente a criança a Las Huelgas. Por outras fontes, além das 

cantigas, sabemos que Berengária foi abadessa desse mosteiro, que foi fundado pelos 

seus trisavós, D. Afonso VIII e D. Leonor de Inglaterra.  

Nesta cantiga, por integrar a biografia do Rei Sábio, apraz-nos sublinhar 

algumas características que têm grande peso na sua interpretação. Como salienta 

Mariana Leite, a ação centra-se sobre Beatriz da Suábia, legitimadora da candidatura 

afonsina ao Sacro-Império. A mesma autora destaca o facto de que embora o relato 

diga respeito a aspetos familiares de Afonso X, na narrativa há um distanciamento na 

forma de o relatar, como se pode verificar pela epígrafe “[C]omo Santa Maria 

resucitou hũa infante, filla dun rei, e pois foi monja e mui santa moller”, ajustando-se a 

cantiga ao estilo de escrita das restantes, e tornando-a passível de integrar as recolhas 

de outros mariais que se constituíam pela Europa. A cantiga 122 torna-se, pois, muito 

relevante porque através dela vemos a ação protetora da Virgem sobre a linhagem dos 

pais de Afonso X165, havendo desta forma um reforço da legitimação divina do poder. 

 

As cantigas 11 e 111 têm uma grande semelhança no caso narrado e no seu 

desfecho. As cantigas 14, 45 e 76 abordam igualmente a ressurreição para a conversão 

e retificação de conduta. E os relatos números 84 e 241 tratam de uma graça que 

beneficia um dos cônjuges e resulta na sua ressuscitação e no ingresso de ambos na 

vida monástica. Na cantiga 122 a ressurreição de Berengária resulta na sua profissão 

no mosteiro de Las Huelgas, como já tinha determinado seu pai, D. Fernando III. 

Concluímos, assim, que todos os ressuscitados se são clérigos mantêm-se, se são 

 

165 Sobre este assunto ver LEITE, Mariana - “E porend’un gran milagre direi”: vozes da linhagem de 

Afonso X nas Cantigas de Santa Maria. In RAMOS, Maria Ana; BRANDENBERGER, Tobias -  Vozes e letras: 
polifonia e subjectividade(s) na literatura portuguesa antiga. Editor LIT, 2019. ISBN 978-3-643-14458-4. 
p. 13-31.  
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leigos, ingressam em ordens religiosas, como forma de continuar a vivenciar de forma 

mais intensa o contacto que tiveram com o divino.    

 

Contacto com o diabo   

Neste ponto encontramos uma série de cantigas que se pauta pelo contacto 

dos protagonistas com forças diabólicas; são as cantigas 47, 58, 75, 82, 123, 125, 254 e 

284.   

Na cantiga 47 havia um monge ordenado que observava as regras da sua 

ordem. Mas uma vez, incentivado pelo diabo, embriagou-se e este apareceu-lhe em 

três formas: touro, homem ("longu' e magr' e veloso e negro come pez") e leão. Em 

todas as vezes o religioso pediu auxílio à Virgem que afugentou o diabo. Então 

consolou o monge, tirou-lhe o efeito do vinho e aconselhou-o a portar-se melhor. 

Aqui se abordam os malefícios da embriaguez, desde logo associada ao diabo. 

Auxiliando-nos das iluminuras, verificamos que se trata de um monge cisterciense. O 

que nos afirma a Regra de S. Bento é que «(…) atendendo à necessidade dos fracos, 

achamos ser suficiente, para cada um, uma hemina166 de vinho por dia. Aqueles, 

porém, aos quais Deus dá a força de tolerar a abstinência, saibam que receberão 

recompensa especial. Se a necessidade do lugar, o trabalho ou o rigor do verão exigir 

mais, fique ao arbítrio do superior, considerando em tudo que não sobrevenha 

saciedade ou embriaguez. Ainda que leiamos não ser absolutamente próprio dos 

monges fazer uso do vinho, como em nossos tempos disso não se podem persuadir os 

 

166 “Medida de líquidos, que constava de uma libra. (…) Na religião de São Bento pelo antiquíssimo 
nome de Emina, ou  Ema, se entende a medida de vinho, que se dava a cada um dos monges, assim ao 
jantar, como à cêa, e cada uma d´estas Eminas, dizem, consta de trinta e oito onças de vinho. (…) Depois 
de muitas, largas, e eruditas dissertações da Hemina do vinho, e libra do pão, que S. Bento prescreve na 
Santa Regra, cap. XL, para sustento diurno de cada monge; ainda ficamos na dúvida sobre a quantidade 
d´esta medida. O dizer que a Emina variava, segundo os paizes, em que os mosteiros se achavam, he o 
meio de conciliar as opiniões todas a este respeito. Em uma provincia constaria a Hemina de quarenta 
onças, em outra de trinta e oito, em outra de trinta, de vinte e sinco, e finalmente de dezoito, que 
faziam libra e meia, ou quartilho e meio; e esta talvez he a opinião mais bem fundada.” - 
Emina. In VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de - Elucidário das palavras, termos e frases que em 
Portugal antigamente se usaram. [Em linha]. 2.ª ed. Lisboa: Editor A. J. Fernandes Lopes, 1365. [Consult. 
19 set. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://archive.org/details/elucidariodaspa00silvgoog/page/n6/mode/2up  > Tomo Primeiro, A-F. p. 
280. 

https://archive.org/details/elucidariodaspa00silvgoog/page/n6/mode/2up
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monges, ao menos convenhamos em que não bebamos até a saciedade, mas 

parcamente, porque "o vinho faz apostatar mesmo os sábios". Onde, porém, a 

necessidade do lugar exigir que nem a referida medida se possa encontrar, mas muito 

menos ou absolutamente nada, bendigam a Deus os que ali vivem (…).167»  

Pelos ditames da regra se percebe que a mesma tem em consideração as 

necessidade de cada monge, a estação do ano e a quantidade de trabalho. Permitia-se 

a ingestão de vinho, mas de forma moderada e exaltava-se aqueles monges que não o 

bebiam. Para salientar os malefícios da embriaguez, a cantiga mostra-nos que foi o 

diabo que o incitou a beber e se aproveitou da sua consequente fragilidade para 

aparecer na forma de três bestas. Contudo, ainda teve lucidez para clamar pela 

Virgem, que afugentou o demónio.  

Abordando agora as formas que tomou o diabo, verificamos que foram as de 

dois animais já de si relacionados com o demónio. O touro era associado ao diabo 

desde os tempos antigos, como forma de repelir a veneração a Mitra (do qual o touro 

era símbolo), uma divindade enraizada no Egito e na Ásia Menor durante os primeiros 

séculos do cristianismo e rapidamente no Ocidente do Império Romano. O touro, pela 

sua ferocidade, passou a simbolizar a agressividade e a sexualidade. Por isso, pode 

representar uma alusão a algum pecado que o clérigo cometera168. Já o leão tem lugar 

de destaque na Bíblia, representando tanto Cristo quanto o demónio. Como símbolo 

do maligno ele aparece em várias passagens169. Já no que diz respeito ao homem feio e 

 

167 RSB Capítulo 40 - Da medida da bebida. 
168 FIDALGO FRANCISCO, Elvira - «Bestias e animalias de muchas maneras»: animales en las Cantigas de 
Santa María. In PÉREZ BARCALA, Gerardo (ed.) – «Cui tali cura vel remedio subvenitur» De animales y 
enfermedades en la Edad Media europea. [Em linha]. Avelino: Edizioni Sinestesie, 2019. [Consult. 25 ago.  
2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los_animales_en_la
s_Cantigas_de_Santa_María >. ISBN 978-88-31925-40-2.  p. 104.  
169 Por exemplo: “O leão está sempre à espreita de uma presa; assim o pecado, para aqueles que 
praticam a iniquidade.” (Ec 27:11); e “Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demónio, anda ao redor 
de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. (1 Pe 5: 8), entre outros. - MENDES, Augusto 
de Carvalho – Os animais nas Cantigas de Santa Maria. Eikón Imago [Em linha]. Vol. 4, N.º 2 (2015), p. 
15 – 166. [Consult. 25 ago.  2020]. Disponível na Internet: <URL: 
http://capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/view/152 >. ISSN 254-8718 … p. 103.  

https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los_animales_en_las_Cantigas_de_Santa_María
https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los_animales_en_las_Cantigas_de_Santa_María
http://capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/view/152
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preto, Augusto de Carvalho Mendes entende que o seu aspeto pode ser o reflexo da 

desobediência do monge à regra, representando a imagem espiritual deste170.  

Na cantiga 58 há também o estabelecimento de contacto de uma monja com o 

diabo. Este relato já foi analisado na temática eclesiástica, pelo que não nos 

demoraremos muito nele. O que importa agora referir é a visão que a monja tem do 

inferno, como forma de dissuasão de abandonar o mosteiro para fugir com o seu 

amante. O inferno é caracterizado como sendo um poço fundo, estreito e muito negro, 

de onde vinha o diabo tentar puxá-la para o fogo, do qual saíam vozes atormentadas. 

A Virgem veio em seu socorro, mas ameaçou que não a salvaria caso ela fugisse com o 

cavaleiro. Este episódio tão admirável foi o suficiente para que a religiosa não tivesse 

mais desejo de partir. Esta visão é descrita na cantiga como sendo um gesto de amor 

da Virgem para com a monja: “d'amor lle mostrou mui gran sinal.”, pois resultou na 

salvação da sua alma. Ou seja, a previsão do futuro da monja tornou possível que ela 

mudasse o rumo dos seus atos e consequentemente facilitasse o processo da sua 

salvação.  

No relato 125 encontramos um caso em que é o próprio clérigo a ter a iniciativa 

de contactar e compactuar com demónios. Esse eclesiástico, mordomo do bispo de 

Auvergne, era devoto da Virgem. Apaixonou-se por uma donzela, também ela muito 

devota de Maria. Ele tentou seduzi-la, mas como não surtiu efeito, através da feitiçaria 

convocou, para esse efeito, alguns demónios171. Estes fizeram a mulher adoecer e 

esquecer a oração à Virgem, tendo enlouquecido e pedido que o clérigo fosse 

chamado. Apaixonou-se por ele e no dia seguinte casaram-se. A Virgem apareceu aos 

dois, separadamente, ordenando ao clérigo que voltasse ao sacerdócio e à mulher que 

entrasse num convento. Então, ambos decidiram entrar em ordens religiosas. 

Este é o único caso em que vemos um clérigo usar a magia e colocar os 

demónios ao seu serviço para fins amorosos. Trata-se de um acontecimento de grande 

gravidade, pois um eclesiástico deveria ser o primeiro a repudiar o uso de feitiçaria e a 

 

170 IDEM, p.  159.  
171 Pelas miniaturas é possível ver o clérigo dentro de um círculo mágico a conjurar os demónios.  
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convocação de criaturas diabólicas. No entanto, como tivemos oportunidade de ver na 

cantiga 14 as superstições não estavam completamente desarreigadas da sociedade 

medieval e até muitos dos clérigos tinham um pensamento que fugia da ortodoxia 

eclesiástica. Porém, o castigo que lhe vemos atribuído parece ser muito brando, já que 

se trata apenas de uma advertência da Virgem para que abandone a sua vida de 

casado e retorne ao sacerdócio. O clérigo fez mais, demonstrando o seu 

arrependimento e ingressando numa ordem religiosa, a conselho do bispo. Esta 

passagem de clero secular para regular demonstra uma mudança no modo de vida, 

pois abdica de ser mordomo do bispo para se tornar monge e, consequentemente, 

seguir uma vida, a priori, de maior austeridade.  

Outra questão a assinalar é que a donzela costumava rezar a “Avé-Maria” como  

forma de se proteger das tentações, mas os demónios para conseguirem juntá-la ao 

clérigo fizeram com que ela adoecesse, pois só assim impossibilitariam a sua prece e 

abririam uma brecha na proteção em que a Virgem a tinha para com ela. Foi através do 

estado de loucura que ela se apaixonou pelo eclesiástico. Assim, vemos nesta cantiga a 

visão de que a paixão humana estava relacionado com a loucura e consequentemente 

levava ao pecado.  

O relato 254 mostra-nos, em França, dois monges que saíram do seu mosteiro e 

andaram perto de um rio. Comportavam-se de forma inadequada à sua condição, 

dizendo palavras grosseiras e brincando aos pontapés e empurrões. Viram uma barca 

com homens e perguntaram-lhes quem eram. Um deles disse-lhes que embora 

parecessem homens eram diabos que levavam a alma dum meirinho. Temendo-os, os 

monges invocaram Santa Maria para os proteger.  Os diabos responderam que eles 

iriam embora apenas porque chamaram pela Virgem, pois o abandono do mosteiro e 

as suas más atitudes iriam valer-lhes a ida para o inferno. Os monges rapidamente 

voltaram para o mosteiro, onde se confessaram e foram perdoados por Deus. 

A fuga do mosteiro deveu-se a estarem cansados das regras e severidade da 

vida monástica (“Dous monges foi que sayron un dia dun mõesteiro / pora averen 

conorte do grand´ affan e marteiro / que segund´ ordin soffrian”). Logo que saíram 

começaram a comportar-se levianamente. O aparecimento dos diabos torna-se para os 
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monges não um castigo, mas um aviso do perigo que corriam ao terem abandonado a 

sua vocação e ao agirem de forma tão mundana. O que estava a acontecer com o 

meirinho era o espelho do destino deles. Mas novamente encontramos a Virgem a 

afugentar os demónios e a permitir a reconversão dos fiéis.  

No entanto, o diabo não surge apenas àqueles elementos do clero que tinham 

um histórico de pecado ou a intenção de pecarem, mas também a eclesiásticos leais à 

sua vocação. Por exemplo, na cantiga 82 encontramos em Cantuária um monge bom, 

casto e fiel. Certa vez estando deitado na sua cama viu diabos em forma de porcos 

aproximarem-se dele. Um homem negro ordenou que os animais lhe perturbassem o 

sono. O monge clamou pela Virgem que escorraçou o homem e os porcos para o 

inferno. Então, consolou o frade, dizendo-lhe que estava satisfeita com a sua conduta, 

aconselhando-o a seguir todas as normas da sua ordem. 

Julgamos ser curioso referir como o monge virtuoso foi atormentado por 

demónios não tendo cometido previamente nenhum pecado nem estar em vias disso, 

nem sequer estar já no leito de morte (iremos ver casos destes em seguida). Afirma a 

cantiga que os demónios o quiseram tentar, partindo do princípio que a única emoção 

que despertariam nele seria o horror, a tentação só poderia passar por provar a sua fé 

e a sua serenidade. O objetivo de tentar o monge passava pela estratégia de o privar 

do sono “e non dórmia en paz” (foi esta a ordem do homem-diabo para os porcos-

demónios), mas os cerdos reconheceram que não podiam incomodar alguém cuja 

santidade lhe servia de escudo.  O homem-diabo, enquanto entidade superior aos 

porcos, achou poder ser ele a atormentar o monge com a sua forquilha, mas enganou-

se, já que a Virgem surgiu para o mandar de volta ao inferno.  

Deparamos novamente com um animal associado ao diabo, o porco. Este era 

considerado o animal impuro por excelência, proibido pela lei judaica. O Novo 

Testamento associou-o ao demónio no episódio do endemoninhado gadareno172, de 

 

172 Esta passagem pode ser lida em Mt 8:30-34; Lc 8:26-39 e Mc 5:1-20.  
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modo que acabou por se tornar a imagem estereotipada do pecado, tornando-se 

símbolo de diversos vícios, como a gula, a luxúria e a raiva173. 

Na cantiga 123 em Vitória, um bom franciscano perto da morte torceu-se todo, 

ficou negro e o seu rosto feio. Outro frade acendeu logo uma candeia à Virgem e 

colocou-a na mão do moribundo. O rosto do frade aclarou, mas acabou por morrer em 

poucos dias e os companheiros temeram que ele estivesse em algum lugar mau. Os 

frades oraram para que Deus lhes revelasse o destino da alma do frade morto. Este 

apareceu a dois frades, explicando-lhes que antes de morrer viu demónios e ficou 

assustado, mas a candeia da Virgem afugentou-os. Por fim, revelou-lhes onde estava a 

sua alma, “deu-me [Santa Maria] logar bõo qual a mi conven” e apelou a que 

louvassem a Virgem, pois ela sempre ajudava quem lhe era devoto. 

Observamos como o frade tem uma visão do diabo e a sua imagem é tão 

assustadora que faz com que as feições do religioso se transfigurem. Contudo, a vela 

da Virgem serenou logo o religioso. Percebemos a dicotomia entre o horror provocado 

pelo demónio e a paz e bem-estar emanados da Virgem. Esta salvou o frade, levou-o 

para o Céu e ainda lhe permitiu surgir aos outros monges para os sossegar dizendo que 

estava bem e apelando a que nunca descurassem a sua devoção a Maria.  

No relato 284 um frade estava no leito de morte e o diabo mostrou-lhe um 

sinal, fazendo com que o frade ficasse desesperado e se torcesse todo. Disse a um seu 

companheiro que não via razão para preferir fazer o bem ao mal, já que praticar o bem 

não lhe trouxera nenhum benefício. O outro frade percebeu que ele estava a ser vítima 

de uma ação demoníaca, e ensinou-lhe um versículo, no qual se pedia a Santa Maria 

para os proteger do demónio e o diabo deixou-o. Viu, a seguir, a Virgem e declarou 

que queria ir com ela. Fez, assim, a sua confissão e comungou. E logo disse aos outros 

frades que o erguessem da cama e o pusessem em terra (de acordo com o costume 

franciscano), onde morreu. 

Esta composição lírica tem muitas semelhanças com a anterior, pois novamente 

encontramos a ação do diabo no leito de morte. Tal como na cantiga 123, a visão do 

 

173 FIDALGO FRANCISCO, Elvira - «Bestias e animalias de muchas maneras»: animales en las Cantigas de 
Santa María… p. 105-106.  
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diabo também trouxe para o monge mudanças físicas e a ação diabólica só se dissipou 

com a invocação da Virgem através de uma oração. 

O ataque do diabo no momento final da vida mostra que ele aproveita os 

momentos de maior debilidade, de forma a que, neste caso, os franciscanos não 

encontrassem forças para fazer-lhe face e cedessem mais facilmente à tentação. Os 

últimos momentos na Terra podiam decidir o destino final, as recompensas ou os 

castigos dependiam, por vezes, desses últimos instantes e do comportamento da 

vítima, ou seja, se esta abraçava a fé ou a repudiava174.  

Na cantiga 75 encontramos numa cidade um usurário rico, corrupto, vaidoso, 

arrogante e avarento, e uma velha viúva que vivia de esmolas, numa cabana de palha, 

mas era muito devota da Virgem e de Jesus. Os dois, usurário e velha, ficaram 

gravemente doentes ao mesmo tempo. Um capelão ganancioso apressou-se a ir ao 

encontro do homem rico para o encorajar a fazer um testamento, deixando parte dos 

seus bens para a sua igreja, de forma a alcançar a salvação da alma. Mas o homem não 

concordou e ordenou-lhe que saísse. Uma moça veio avisar que a velha viúva estava a 

morrer e desejava comungar. O capelão ignorou o pedido, insistindo em ficar com o 

usurário. Um clérigo, que ouvira o capelão recusar-se a visitar a velha, decidiu ir no seu 

lugar. Quando chegou, com o Corpus Christi e o cálice, viu a Virgem175, que lhe disse 

para dar a comunhão à viúva e absolvê-la, porque ela logo estaria no Paraíso. O clérigo 

depois voltou para a casa do homem rico, cheia de demónios que levaram a alma do 

usurário. O clérigo amedrontou-se, mas a Virgem agarrou-o pela mão e tirou-o de lá. 

Ela disse-lhe para contar aquele acontecimento às pessoas. Ele obedeceu e viveu uma 

vida santa. Quando morreu, a Virgem levou a sua alma. 

 

174 RODRIGUES, Maria Idalina Resina - Estudos Ibéricos da Cultura à Literatura. Séculos XIII a XVII. [Em 
linha]. Lisboa: ICALP, 1987. [Consult. 22 set. 2020]. Disponível em WWW:<URL: 
https://bit.ly/3mN1CwP>. p. 350.   
175 A Virgem estava acompanhada por seis virgens. Na caracterização das donzelas há a curiosa 
referência a produtos de cosmética para exaltar as suas belezas naturais: "E pois entrou, viu a destro 
estar hũas seys donzelas / vestidas de panos brancos, muit' apostas e mais belas / que son lilios nen 
rosas, mas pero non de conçelas, / outrosi nen d' alvayalde, | que faz a cara enrrugada.".  “concelas" e 
"alvaiade" eram usadas para fazer o ceruse veneziano, um pó branco utilizado para deixar a pele pálida, 
mas como tinha chumbo na sua constituição trazia muitos malefícios para a saúde de quem 
frequentemente o usava podendo levar à morte.  

https://bit.ly/3mN1CwP
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Nesta cantiga surgem os clérigos como encarregados da feitura dos 

testamentos e comprovamos que a sua presença também constrangia os testadores a 

deixarem uma parte à Igreja, igualmente como forma de alcançarem a salvação. Mas 

verifica-se a postura diferente de dois clérigos, quando um se regeu pela ganância e o 

outro pela misericórdia. A Virgem demonstra a este último como a pobreza com 

humildade dá direito ao paraíso, enquanto a riqueza com orgulho conduz ao inferno. 

Note-se também que a Virgem não absolveu os pecados da viúva, necessitando da 

intervenção de um sacerdote, assim certificado como verdadeiro vigário de Cristo.   

 

Em todas estas cantigas é comum a presença do diabo que, tentando sempre a 

todos, não diferenciava pecadores de homens “imaculados”. Vemo-lo aparecer a 

almas que acabam de morrer (nos casos das ressurreições que abordamos 

anteriormente), a clérigos que estão no leito de morte, ou fragilizados, a eclesiásticos 

devotos da Virgem, e a um clérigo que convoca demónios para seu benefício próprio. 

O diabo tem um único objetivo em todos os casos: obter a alma do atormentado, 

causando sempre um grande medo pelas formas assustadoras que assume (sejam 

bestas ou um homem horrendo). Frequentemente, a aparição de demónios torna-se 

uma forma de alerta para os clérigos desviados do bom caminho, lembrando-lhes que 

certos comportamentos conduziam, inevitavelmente, aos suplícios do inferno. Este foi 

inclusivamente revelado a uma monja que pretendia romper o voto de castidade, de 

forma a que recuasse na sua decisão. Desta forma, e nalguns casos, o surgimento de 

entidades demoníacas não deixava de contribuir para a própria salvação dos 

protagonistas, acabando por ficarem ao serviço de Deus mais do que do diabo, pois o 

contacto com eles torna o pecado menos apetecível já que acarreta um preço muito 

alto a pagar. 

 Há nos crentes a ideia generalizada de que a Virgem tem poder para afugentar 

o diabo, de quem este tem especial temor, pois encontramos em todos os relatos as 

personagens a clamarem por ela quando se encontram em desespero. E vemos que 

para Santa Maria, em algumas das cantigas, resta a parte mais difícil, a de resolver os 
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problemas que os pecados dos seus filhos acarretam. Esta torna o diabo no “ladrão 

frustrado das almas”176 que nunca consegue os seus intentos.  

 

Dúvidas de fé  

Existem duas cantigas, a 149 e a 365, particularmente curiosas, pois 

demonstram a fragilidade da fé, até em elementos da clerezia.  

Na cantiga 149 um clérigo alemão era devoto da Virgem, mas tinha dúvidas 

sobre o sacramento da Eucaristia, pedindo a Maria para as esclarecer. Num Sábado, 

enquanto celebrava a missa, na consagração da hóstia, esta desapareceu-lhe. 

Procurando-a viu a Virgem com o Menino ao colo. O clérigo implorou-lhe que lhe 

desse a hóstia e a Virgem disse-lhe que o Filho que segurava nos braços era a hóstia 

consagrada. Quando ela terminou de falar, o clérigo viu a hóstia e tomou-a, mas Santa 

Maria desapareceu. Ele pediu-lhe para levá-lo para o Céu, o que ela concretizou.  

Esta cantiga tem um carácter especial pois trata de uma questão 

intrinsecamente relacionada com a fé. Enquanto que outras retratavam a falta de 

instrução dos clérigos ou a sua vida menos correta, esta aborda uma dúvida que 

integra o âmbito religioso e teológico. 

 O clérigo era caracterizado como de “bõa vida” e ser devoto de Santa Maria, 

no entanto carregava uma dúvida crucial para a sua vocação relacionada com o dogma 

da transubstanciação. A resposta veio por parte da Virgem, a um sábado (como já 

vimos, dia a ela dedicado), que de uma forma muito visual demonstrou ao religioso 

que a hóstia depois de consagrada era Cristo. Aliás, Mãe e Filho só surgem depois da 

consagração das espécies. Nossa Senhora explica que na Eucaristia se usam o pão e o 

vinho para não se fazerem sacrifícios com seres vivos, como fazem os pagãos177, mas 

que os fiéis não se devem iludir ao ver a forma material do pão, pois é 

verdadeiramente o corpo de Jesus, enquanto que o vinho consagrado é realmente o 

 

176 Expressão de Maria Idalina Resina Rodrigues em Os afazeres do demónio nas Cantigas de Santa 

Maria de Afonso X, na obra Estudos Ibéricos da Cultura à Literatura. Séculos XIII a XVII. p. 348.  
177 "E pero semellança han de pan e de vinno, / esto quér Déus que seja  polo hóme mesquinno, / que 
terría por crúa  cousa comer mininno / ou bever de séu sangue, ca non é apostura.” 
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seu sangue.  E desde que a Virgem fez desaparecer e reaparecer a hóstia, o sacerdote 

tomou-a chorando, pois, pela primeira vez, teve consciência plena de que se 

alimentava do corpo de Cristo. A partir de então a sua “creenc´ e en vida foi tal” que a 

sua alma lhe saiu do corpo e foi levada pelos anjos para o Céu. Note-se que não se fala 

em morte, mas numa saída natural da alma do corpo e não houve sequer interferência 

do diabo, pois não havia dúvida que aquela alma pertencia ao Paraíso. Pretende a 

cantiga transmitir que aquele sacerdote que tem confiança, fé na transubstanciação e 

tem a compreensão que em todas as Eucaristias se alimenta do corpo e sangue de 

Cristo, procura viver em unidade com Deus e buscar um caminho de santidade que o 

conduzirá à presença dele quando da sua despedida da vida terrena.  

Este milagre serve para educar os ouvintes / leitores, pois não espanta que à 

altura houvesse muitos crentes com o mesmo questionamento, pelo facto de após a 

consagração o pão continuar a ter a aparência e gosto intactos e o mesmo 

acontecendo com o vinho. Como poderiam o pão e o vinho tornarem-se no corpo e 

sangue de Cristo se não se observa qualquer modificação nesses alimentos? Esta 

dúvida levou a que surgissem várias heresias, mas Afonso X mantem a posição seguida 

pela Igreja178, e observamos que a cantiga afirma que duvidar deste dogma é 

“loucura”.  

 Na cantiga 365 havia um monge noviço, no mosteiro de Frontfroide, que 

duvidava da eternidade da alma e planeava fugir do mosteiro de forma a viver uma 

vida mais despreocupada, já que a alma era finita. Uma noite, apareceu-lhe a Virgem, 

na companhia de muitos anjos, que levavam a alma de um pobre manso para o Céu e 

 

178 No Quarto Concílio de Latrão (1215) decretou-se a presença real de Cristo nas espécies consagradas e 
que a elevação da hóstia pelo sacerdote era o sinal de que a consagração tinha sido realizada. De forma 
a enfatizar esta ideia, em certas ocasiões essas elevações eram exageradas e passavam acima da cabeça 
do sacerdote. Para se comungar havia severas advertências, pois quem comungasse sem confissão ou 
duvidando da transubstanciação deveria temer o inferno. - POZO COLL, Patricia Sela del - La devoción a 
la hostia consagrada en la Baja Edad Media castellana: Fuentes textuales, materiales e iconográficas 
para su estúdio. Anales de Historia del Arte [Em linha].  Vol. 16 (2006), p. 25-58. [Consult. 22 set. 2020]. 
Disponível na Internet:<URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110025A 
>. e-ISSN 1988-2491. p. 29. ; BERNAZZANI, Amélie - L’hostie et le retable: la contemplation comme rite 
de passage vers Dieu à la fin du Moyen-Âge. Acta Iassyensia Comparationis [Em linha].  N.º 10 (2012), p. 
30-41. [Consult. 22 set. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=524&lang=fr >. ISSN (on-line) 2285 – 3871. p.  30-31.  

https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110025A
http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=524&lang=fr
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ela repreendeu o monge por achar que a alma era passageira. Este reconheceu o seu 

erro, e viveu alegre e humildemente no mosteiro.  

Outra vez deparamos com um elemento do clero a duvidar de algo basilar para 

o catolicismo. A cantiga afirma-nos que esta questão veio da ação do diabo, contudo 

podemos imaginar que esta dúvida, com maior ou menor intensidade, estivesse no 

coração de muitas pessoas. A Virgem, de novo, surge para esclarecer a incerteza, mas, 

mais uma vez, fá-lo de uma forma muito visual, isto é, di-lo verbalmente e mostra a 

passagem de uma alma boa para o Paraíso. A descrença na eternidade da alma 

constituiria um pecado grave, pois a alma enquanto parte da dimensão espiritual era 

tida pela Igreja como imortal. Santa Maria surge como professora ensinando o monge, 

impedindo-o de sair do mosteiro e, consequentemente, salvando a sua alma.  

 

Dois casos de dúvidas muito válidas sobre aspetos da fé, que parecem ser 

gerais a muitos crentes. Afonso X, através das CSM assume um papel didático, uma 

atitude de ensinamento, explicando certos fenómenos. O esclarecimento resulta numa 

devoção mais pura e sentida.  

 

Sepultamentos fora do cemitério  

Duas cantigas dizem respeito à intervenção da Virgem em casos de 

sepultamentos fora de locais sagrados.  

Na cantiga 24 um clérigo de Chartres surge como jogador e ladrão, mas 

também devoto da Virgem. Contudo, morreu sem se confessar e os outros clérigos não 

o quiseram enterrar no cemitério. Santa Maria apareceu a um dos sacerdotes e 

repreendeu-o, dizendo-lhe para enterrar o presbítero em solo sagrado, indo com ele 

em procissão e chorando a sua morte. O sacerdote mandou que se tangessem os sinos 

e os clérigos cantaram o Kyrie Eleison indo ao encontro do corpo do clérigo. Viram que 

Maria lhe tinha feito nascer um lírio na boca e, assim, levaram-no a sepultar com um 

grande cerimonial. 

Santa Maria perdoa os pecados de todos aqueles que mesmo praticando o mal 

a louvam. Ainda que o clérigo tenha morrido em pecado o amor que nutria pela 
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Virgem fez com que ela o defendesse na hora da sua morte. Ao contrário de outras 

cantigas em que a Virgem ressuscita o morto para que se confesse, nesta isso não 

ocorre, mas dá a entender que a sua alma foi salva, pois defende a sua imagem face 

aos outros clérigos e quer que o seu corpo seja enterrado dignamente. 

Na cantiga 195 um cavaleiro viu uma linda jovem e ofereceu dinheiro ao seu pai 

para dormir com ela. Quando o cavaleiro a levou para o seu alojamento, a jovem 

começou a chorar. No momento em que o cavaleiro lhe perguntou o nome, ela disse 

que se chamava Maria e era muito devota da Virgem. O cavaleiro percebendo que ela 

era muito religiosa, arrependeu-se e ordenou que ela fosse levada para a abadia de 

São Clemente em Toulouse. Então foi para um torneio, no qual morreu violentamente, 

sendo enterrado num campo. A Virgem apareceu à menina e disse que o cavaleiro 

estava em paz, mas que dissesse à abadessa que fosse ao local onde o cavaleiro tinha 

sido morto e que o reconheceria porque uma rosa vermelha tinha nascido naquele 

lugar. A menina seguiu a ordem, mas a abadessa chamou-lhe mentirosa. A Virgem 

apareceu mais uma vez à rapariga e disse-lhe para retornar à abadessa, lembrando-lhe 

alguns pecados graves que ela cometera. A menina disse-lhe, a medo, tudo aquilo e a 

abadessa partiu imediatamente para encontrar o corpo. Ela desenterrou-o, e sepultou-

o num local próprio, como ele merecia. A partir desse momento a menina viveu muito 

mais feliz do que antes, pois a abadessa deixou de a atormentar. 

Santa Maria reconheceu o bom gesto do cavaleiro para com Maria e fez com 

que a sua alma alcançasse a salvação. Por isso mesmo queria que o seu corpo fosse 

igualmente sepultado com dignidade. Como a abadessa não queria acreditar no 

aparecimento da Mãe de Deus à jovem, a Virgem usou do seu conhecimento dos 

pecados que ela cometera para a constranger a fazer o que ela ordenara. É curiosa a 

utilização destes argumentos, como uma espécie de chantagem, demonstrando que a 

prioresa, que era arrogante, também tinha cometido vários pecados graves.  

 

Encontramos nestas duas cantigas a normalização, por parte da sociedade 

medieval, de uma marginalização das pessoas até depois da morte, atitude que a 

Virgem contraria, demonstrando que os humanos não têm qualquer interferência nos 



86 

desígnios do Céu. Ou seja, não é por a sociedade remeter alguém ao esquecimento 

devido às suas faltas que essa alma não vai encontrar paz depois da morte, sendo 

precisamente por isto que Santa Maria quer o sepultamento dos seus devotos no 

cemitério, de forma digna. É notável o uso de uma flor que nasce na boca do defunto 

ou no local onde está enterrado como representação da vontade da Virgem.   

 

Conversões  

Reunimos neste ponto as cantigas que abordam casos de protagonistas que 

alteraram radicalmente os seus comportamentos e se dedicaram a servir a Virgem 

(cantigas 154, 164, 274 e 399).  

Na cantiga 154 um homem jogava dados em frente a uma igreja de Santa Maria 

na Catalunha. Porque perdeu o jogo atirou, com uma besta, uma seta ao céu, para 

atingir Deus ou a sua Mãe. Quando ele retomou o jogo, a seta coberta de sangue caiu 

no meio do tabuleiro. As pessoas pensaram que alguém tinha sido atingido por uma 

espada ou lança, mas lembraram-se das palavras do jogador e perceberam que a seta 

vinha do céu. O jogador arrependeu-se e entrou numa ordem religiosa com uma regra 

restrita e assim passou a sua vida. Quando morreu, foi salvo e perdoado por Maria.  

Nesta cantiga estão implícitos os malefícios do jogo e dos vícios, para além do 

poder da Virgem que demonstrou ao jogador que ele não lhe podia fazer mal, nem a 

Deus. Mas à sua insolência respondeu com amor, pois o homem arrependeu-se e 

entrou numa ordem, afastando-se dos seus hábitos mundanos, e à sua morte foi 

perdoado e levado para o Céu.  

Na cantiga 164 encontramos na Galiza um escudeiro que tinha uma concubina 

que era muito ciumenta da sua esposa. Ela pediu conselhos às vizinhas sobre como 

poderia ter o escudeiro para si e elas aconselharam-na a ir à missa, roubar uma hóstia 

consagrada e usá-la como um amuleto de amor. A concubina foi rapidamente à igreja 

de Santa Maria e pediu para comungar, mas não engoliu a hóstia. Quando saiu da 

igreja, tirou-a da boca e escondeu-a na sua touca. Quando entrou em Caldas de Reyes, 

onde morava, começou a correr sangue da sua touca.  As pessoas perguntaram quem a 

tinha ferido. Ela estendeu a mão, sentiu o sangue e disse-lhes que Deus a estava a 
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punir. Quando ela lhes contou como o milagre ocorrera, todos louvaram a Deus. A 

mulher retornou à igreja, confessou o seu pecado, prostrando-se diante de uma 

estátua da Virgem, e ingressou num mosteiro. 

Aqui se retrata o poder das espécies sacramentais e da veracidade da 

transubstanciação, pois a hóstia consagrada ao ser utilizada para outros fins que não a 

comunhão começou a sangrar. Esta cantiga indica a oposição da Igreja à feitiçaria, 

demonstrando a ofensa que sente Jesus com essas atitudes.  

Igualmente se verifica que estes atos de vandalismo para com a hóstia 

consagrada deveriam ser frequentes, já que parece haver a ideia generalizada de que a 

hóstia poderia servir de amuleto ou como ingrediente especial para outras magias ou 

rituais. É um pecado muito grave, a profanação do corpo do Senhor, e a própria 

cantiga o corrobora com o refrão: “Nunca já pod´ aa Virgen ome tal pesar fazer / como 

quen ao seu Filho, Deus, coisa escarnecer”.  

A mulher ao arrepender-se e entrar num mosteiro deixava para trás a sua vida 

de amante e todo o pecado, assumindo o verdadeiro significado do arrependimento.  

Na cantiga 274 havia em Burgos um frade que se dedicou a fazer uma garnacha 

(vestimenta talar de sacerdotes) noite e dia, enquanto ia orando à Virgem, mas o diabo 

conseguiu fazer com que ele saísse da ordem. Apareceu-lhe a Virgem que trazia a 

garnacha por acabar e fez com que ele voltasse para o mosteiro, avisando-o que iria 

morrer dali a um ano. O frade contou aos outros religiosos o seu encontro e todos 

apontaram o dia em que ele iria falecer. O frade terminou a sua garnacha e quando 

chegou à véspera daquele dia a Virgem apareceu-lhe dizendo que ficava feliz por ele 

ter terminado a garnacha e que no dia seguinte o levaria deste mundo. No dia seguinte 

estando ele a rezar, a alma saiu-lhe do corpo sem que lhe doesse. 

Santa Maria nunca desiste de nenhuma alma e tudo faz para poder 

reencaminhá-la para o caminho da salvação quando ela se perde. A Virgem tem um 

poder maior que o diabo que nunca consegue enganá-la, nem “roubar” as suas almas. 

No caso da cantiga 399 em Elvas uma mulher pobre deu à luz um filho, mas 

como não queria ocupar-se dos seus cuidados planeou matá-lo. Colocou o bebé no 

colo e colocou-lhe uma agulha longa junto à testa e estava prestes a matá-lo quando 
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surgiu Santa Maria e lhe implorou que não o fizesse. Ordenou que se fosse confessar e 

prometeu ajudá-la. A mulher fê-lo e entrou numa ordem religiosa. Quando as gentes 

souberam deste milagre agradeceram a Santa Maria e criaram o menino, já que a mãe 

estava num mosteiro.  

Constatamos a exaltação de Santa Maria como bondosa e auxiliadora, que 

tenta ajudar na salvação das almas e a endireitar aqueles que têm maus 

comportamentos, enaltecendo a importância da confissão. A Virgem é de igual forma 

representada como protetora dos bebés, fazendo-os serem criados por outras pessoas 

que não as mães quando é necessário (como pudemos ver no caso das monjas que 

surgiram na temática eclesiástica). 

 

Nestas cantigas tivemos ocasião de perceber a mudança de comportamento 

dos protagonistas que tiveram contacto com a generosidade de Santa Maria que não 

os deixou permanecer no pecado, preservando assim a salvação das suas almas.  

 

Louvor à Virgem  

Na temática religiosa também se destacam várias cantigas cuja essência passa 

pelo louvor à Virgem. São, no geral, milagres sem grande complexidade e que visam 

responder a anseios dos clérigos ou servir como recompensa. Por serem relatos mais 

simples, abordá-los-emos em conjunto traçando no final algumas caraterísticas 

comuns.   

Na cantiga 56 um monge que mal sabia ler, louvava a Virgem através da 

recitação diária de 5 salmos179, em frente do altar, e estendia-se arrependido das suas 

faltas.  Manteve sempre este hábito e, quando morreu na boca, lhe apareceram 5 

rosas, porque louvou Santa Maria.  

No texto 71, todos os dias uma monja de santa vida recitava um livro inteiro de 

orações e rezava mil “Avé-Marias” rapidamente e por isso ficava exausta. A Virgem 

 

179 São os denominados "Salmos do Santíssimo Nome de Maria": Magnificat (Lc 1, 46-56) ; Ad Dominum 
(salmo 119) ; Retribue servo tuo (Salmo 118) ; In convertendo (salmo 125) ; Ad te (salmo 122). 
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apareceu-lhe garantindo que ela tinha lugar no Céu, mas enquanto fosse viva devia 

rezar a "Avé-Maria" calmamente, pois quando a Virgem ouvia aquela oração lembrava-

se de quando estava grávida de Jesus e ficava muito feliz e disse para fazer apenas um 

terço das orações. A monja seguiu este conselho e, quando morreu, foi para o Céu. 

Na cantiga 103 um monge muito devoto de Maria pediu-lhe que lhe mostrasse 

como era o Paraíso. A Virgem fez com que entrasse num jardim e descobrisse uma 

fonte muito clara e bonita. Ele sentou-se, um pássaro começou a cantar e o monge 

ficou encantado, ouvindo-o por 300 anos, embora não parecesse. Quando o pássaro 

parou de cantar, o monge foi-se juntar aos outros para uma refeição. Ele viu diferenças 

no mosteiro e encontrou monges diferentes. Quando ele disse que há pouco tinha 

saído e deixado lá o seu abade e convento, os novos monges e o seu prior pensaram 

que ele tinha problemas mentais. Porém, quando lhes contou o que tinha acontecido, 

compreenderam o milagre e louvaram a Virgem. 

Na cantiga 202, havia em Paris um arcediago que compunha hinos marianos, 

mas estava com dificuldade em terminar um, porque lhe faltava uma rima. Pediu ajuda 

à Virgem e enquanto orava, pensou nas palavras "Nobile triclinium", que se encaixava 

muito bem nesse louvor. Ele ficou emocionado e terminou o cântico. A estátua da 

Virgem inclinou-se para ele e agradeceu-lhe a prosa. A imagem permaneceu inclinada, 

na igreja de S. Vítor em Paris, comprovando o milagre. 

Igualmente na cantiga na 296 havia um santo monge, em Cantuária, que 

frequentemente orava diante do altar de Santa Maria. De joelhos e muito 

sinceramente pedia que lhe desse o bom senso necessário para melhor a saber servir. 

E a Virgem apareceu-lhe, respondendo que se ele quisesse servi-la tinha de a amar e 

honrar e sobretudo louvá-la sempre. Tudo o que a Virgem disse o monge cumpriu, de 

maneira que quando morreu a sua alma foi levada para o Céu.  

Na cantiga 309 havia em Roma um Papa santo, um imperador bom e o povo 

que eram devotos de Santa Maria, mas não tinham nenhuma igreja a ela dedicada. 

Queriam construir uma, mas não estavam de acordo quanto ao local. Uma noite, o 

Papa e o imperador sonharam com a Virgem dizendo para se construir a igreja no local 

onde, na sua festa em agosto, vissem cair neve. Saberiam que era um milagre pela 
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possibilidade ínfima de nevar em Roma no mês de agosto. Nesse dia viram neve cair 

sobre um campo e aí construíram a igreja, rica e bonita onde se louvava Deus e Santa 

Maria. Todos ajudaram, contribuindo com dinheiro ou com o seu próprio trabalho180. 

Na cantiga 384 um monge bom e letrado escrevia o nome de Maria belamente 

e a três cores: dourado, azul e rosa, trazendo-o consigo para vencer o diabo. Estando 

muito doente, um frade ficou a fazer-lhe companhia e teve um sonho no qual a Virgem 

levou a alma do monge, por a louvar pintando o seu nome em três cores. O frade 

despertou e achou o monge morto. Fez soar a campainha e contou ao abade e ao 

convento tudo o que tinha visto, louvando todos a Virgem.  

 

Podemos encontrar neste conjunto de cantigas várias formas de louvar a 

Virgem que esta aprecia e recompensa, como por exemplo: recitar salmos e criar hinos 

de louvor mariano (cantigas 56 e 202); escrever o nome da Virgem com zelo e 

esmeradamente, ou demonstrar devoção em qualquer forma de arte (cantiga 384); 

orar calmamente e prestar atenção ao significado das palavras (cantiga 71); construir 

uma igreja (cantiga 309); amar, honrar e louvar a Virgem (cantigas 103 e 296). É 

interessante verificar a ausência do pecado e do diabo nestas cantigas, pois estão 

voltadas apenas para a exaltação da Virgem e recompensa com a salvação da alma.  

 

Animação das imagens de Santa Maria  

Por fim, existe uma série de cantigas que têm entre si a caraterística comum 

das imagens ou estátuas de Santa Maria terem alguma centralidade, como é caso dos 

relatos 9, 42, 162, 219, 251, 299, 353 e 361.   

Na cantiga 9 havia uma senhora rica e nobre, em Damasco, que levava uma 

vida santa. Criou uma albergaria e aí se estabeleceu, sempre fazendo o bem a toda a 

gente que por ali passava. Certo dia alojou-se ali um monge que estava a caminho de 

 

180 É possível que a cantiga 309 esteja relacionada com a lenda da fundação da Basílica de Santa Maria 
Maior, pois há uma tradição que conta que houve queda de neve em pleno agosto e nesse lugar se 
procedeu à construção da igreja, no monte Esquilino, sendo, por isso chamada de Nossa Senhora das 
Neves.  
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Jerusalém. A dona pediu para ele lhe trazer uma imagem da Virgem do Santo Sepulcro. 

Na Cidade Santa, o monge não se lembrou de comprar a lembrança, mas foi-lhe 

recordado que o fizesse por uma voz vinda do céu. O monge voltou ao local e comprou 

a imagem mais bem pintada, mas pensou em ficar com ela e levá-la para a abadia. 

Encontrou depois no seu caminho um leão e um grupo de ladrões, mas Deus protegeu-

o. O monge entendeu que não poderia ficar com a imagem, mas tinha de a levar à 

dona. Embarcou num navio, com muita outra gente, e levantou-se uma grande 

tempestade. As pessoas lançaram ao mar muito daquilo que tinham e o religioso 

também pensou deitar a imagem ao mar, mas ouviu uma voz do Céu que lhe disse que 

não o fizesse pois era pecado, mas que a levantasse para o céu, que o tempo se 

apaziguaria. A tempestade extinguiu-se e o navio voltou a ir em direção a Acre. 

Chegado ao destino o monge levou a imagem até à dona, mas ela não o reconheceu e, 

então, pensou novamente em ficar com a imagem para si, mas não conseguiu sair da 

capela. Percebendo que era um castigo e arrependendo-se, contou-lhe tudo o que se 

tinha passado. Ela colocou a imagem no altar, transformando-se esta em carne 

escorrendo gordura181. 

Neste relato verificamos que desde que o monge adquiriu a imagem esta 

demonstrou poderes especiais, como se estivesse intimamente ligada ao divino. 

Embora o monge tivesse a ideia de guardar a imagem para si, ignorando o pedido da 

dona da albergaria, passou por vários obstáculos perigosos (leão, ladrões, tempestade 

no mar), como se Deus estivesse a penalizá-lo pela sua intenção, mas ao mesmo 

tempo também o protegia para que o ícone pudesse chegar à santa mulher. Quando o 

religioso chegou à albergaria e entregou a pintura à dona ela transformou-se em 

carne, como prova de que representava verdadeiramente Santa Maria. 

A propósito da dona da albergaria, Cristina Álvarez Díaz identifica-a como uma 

beguina. Esta informação não nos é fornecida explicitamente pelo texto (ela é 

 

181 Cristina Álvarez Díaz aponta que este milagre se refere a uma imagem de Santa Maria que foi 
transferida no século XI de Constantinopla para Sardenai ou Seidnaya (Sardonay no texto), perto de 
Damasco. Dela advinha um óleo que era venerado como "leite da Virgem" e que se distribuiu por toda a 
Europa devido às atividades dos Templários até depois do século XIV. - ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – 
Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria… p. 150.  
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chamada uma vez de “monja”), mas cremos que pode ser identificado através do 

vestuário com que surge nas miniaturas (um hábito cinzento e um manto negro), para 

além de que as beguinas se ocupavam de obras de caridade, e poderiam ter 

hospedarias e albergues de peregrinos182, como é o caso da protagonista da cantiga.  

 Esta cantiga dá-nos também uma imagem dos vários perigos a que estavam 

sujeitos os peregrinos, como animais ferozes, ladrões e fenómenos naturais.  

Na cantiga 42, durante a renovação de uma igreja na Alemanha, uma estátua 

da Virgem foi transferida temporariamente do altar para um pórtico na praça da 

cidade. Ali perto jovens jogavam à pelota. Uma vez, um deles, que usava um anel 

oferecido pela sua amada, pensando que a bola poderia danificá-lo, colocou-o no dedo 

da estátua da Virgem. Quando viu a imagem enamorou-se dela e ajoelhando-se, 

colocou-lhe o anel no dedo e prometeu à Virgem que nunca amaria outra mulher e 

que lhe seria fiel. A estátua fechou o dedo em torno do anel, maravilhando o rapaz e 

as pessoas, que o aconselharam a juntar-se à Ordem Cisterciense. Mas por conselho 

do Diabo desconsiderou a sua promessa e casou-se. Na noite de núpcias, a Virgem 

apareceu-lhe em sonhos e repreendeu-o por lhe ser infiel. Mas ele não quis deixar a 

noiva, então a Virgem deitou-se na cama entre os dois e exigiu ao jovem que partisse 

imediatamente. Ele estava tão assustado que se levantou imediatamente e vagueou 

sozinho pelos montes durante um mês, até que se estabeleceu numa ermida perto de 

um pinhal, servindo a Virgem. Depois de morto esta levou-o para o Paraíso.   

Percebemos que o fator que levou o jovem a querer dedicar a sua vida ao 

serviço da Virgem foi a sua beleza que o apaixonou. Santa Maria é sempre descrita, 

não só nas Cantigas mas genericamente em todas as aparições documentadas, como 

tendo uma beleza invulgar e encantadora que vislumbra todas quantos a veem e causa 

uma sensação de comoção e vontade de cumprir os desígnios de Deus. 

Na cantiga 162 um cavaleiro ofereceu uma estátua da Virgem a uma igreja nos 

arredores de Cañete. Ele colocou a imagem no altar principal e assim permaneceu por 

muito tempo, realizando milagres. Quando o bispo de Cuenca veio àquela igreja, 

 

182 IDEM, p. 151.  
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ordenou que a estátua fosse removida, porque não gostava da sua aparência, mas no 

dia seguinte ela retomou o seu lugar. Mudaram o lugar da estátua pela segunda vez e 

a igreja foi trancada. Outra vez a estátua retornou ao altar principal. Todos louvaram a 

Virgem pelo milagre e as pessoas vieram adorar e fazer oferendas. 

 A imagem da Virgem, já conhecida por fazer outros milagres, transporta-se de 

um altar secundário novamente para o principal, mostrando o seu poder e sobretudo 

que a sua importância é demasiado grande para a sua imagem estar remetida para um 

canto de menor destaque na igreja. Também transparece a insensibilidade do bispo 

que julga a imagem pela sua aparência e não pela figura que representa.  

No relato 219, mestres entalhadores vieram a Siena esculpir um púlpito em 

mármore branco para o bispo. Gravaram muitas cenas e imagens da Virgem, do 

Menino, e do diabo. Na imagem deste, a Virgem tornou o mármore branco em preto, 

para que ele parecesse feio e nojento. Quando as pessoas, reunidas para a missa, 

viram que o diabo estava preto, começaram a rir. O bispo ordenou que limpassem a 

imagem, mas não conseguiram. O prelado percebendo que era um milagre, pediu 

perdão a Maria por ordenar que a figura do diabo fosse esculpida ao lado da sua 

imagem.   

Como já constatamos, quando o diabo surge ele é sempre associado ao negro, 

em contraste com a Virgem que está ligada à luz e ao branco. Maria não quis permitir 

que o demónio aparecesse alvo, pois lhe retirava a sua essência negativa e maléfica. O 

milagre demonstra que os crentes devem procurar evitar o contacto com o diabo (para 

isso afastando-se do pecado), pois dele não se poderia esperar nada de positivo. E 

repare-se que a imagem se encontrava no púlpito, um lugar de destaque dentro da 

igreja. A figura do demónio provocou a sua ridicularização por parte dos fiéis, ou seja, 

a intervenção da Virgem produziu uma humilhação do diabo.   

O milagre 251 dá-se na Provença, onde uma menina, filha de um burguês rico, 

foi prometida à vida monástica. A mãe levou-a a um convento feminino e nesse local 

ela viu uma imagem da Virgem com o Menino e sempre que lá ia levava-lhe algum 

presente. Quando chegou à idade de ingressar no mosteiro pediu à imagem que lhe 

desse o Menino para que o pudesse afagar. As freiras viram-na a estender os braços e 
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a recebê-lo, passando a chamar-lhe de filho e quando se aproximaram a imagem tirou-

lho. Logo a retiraram dali a contragosto da menina. Vieram até ela a abadessa e a sua 

mãe questioná-la, pois a mãe pensava que a filha tinha enlouquecido. A mãe foi falar 

ao Papa pedindo-lhe que a curasse. Este rezou uma missa dedicada a Santa Maria e 

quando chegou à consagração colocou a hóstia na mão da menina e ela reconheceu o 

seu filho e manifestou o desejo de ir ter com ele, assim, colocou-a na boca e deixou-se 

morrer. O Papa assistindo a tal desfecho logo louvou a Deus e à Virgem e mandou 

registar o milagre que se tinha dado. 

Este milagre tem algumas semelhanças com o 149, no qual a Virgem demonstra 

ao clérigo que a hóstia consagrada é Cristo. Aqui a menina consegue ver para lá das 

evidências e reconhecer Jesus no pão. Igualmente, no que diz respeito à animação da 

estátua, desta vez há um contacto maior entre a imagem e a protagonista, que tem o 

privilégio da Virgem confiar nela para a deixar embalar o seu Menino. Esta cena traz 

uma doçura especial para o relato, tornando o desfecho mais intenso. A morte da 

menina foi um chamamento, pois morreu instantaneamente sem ter sido atingida por 

nenhuma doença, por nenhum elemento exterior ou por ela mesmo, representando 

um testemunho de fé.  Interessante assinalar que o Papa decidiu celebrar a missa de 

Santa Maria, na qual a jovem deveria estar presente, pois acreditava que se ela 

estivesse tomada por Satanás ficaria curada, o que não se verificou, mas é curioso 

perceber o combate ao diabo através da missa de Santa Maria. 

No relato 272 uma mulher pecadora foi à igreja de Latrão confessar-se. O 

sacerdote ficou chocado com os seus pecados e respondeu-lhe que só seria perdoada 

se a imagem da Virgem se movesse de uma parede para outra. A mulher chorou muito 

e rezou à Virgem para que ela mostrasse a sua misericórdia. O clérigo viu a imagem 

mover-se de uma parede para outra. Logo se ajoelhou diante da mulher, pediu-lhe 

perdão e que ela rezasse a Deus para o absolver de lhe ter dito que a sua remissão 

dependia de um milagre. Depois contou a todos o milagre. E todos deram louvores à 

Virgem. E a mulher depois sempre serviu Maria e foi recompensada por isso. 

À arrogância do eclesiástico, Santa Maria mostra que todos os pecados são 

perdoados, desde que haja um arrependimento sincero. Porque a mulher arrependida 
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queria tanto alcançar o perdão dos seus pecados, Santa Maria mostrou-lhe que os 

crentes sempre podem confiar nela para os ajudar. Esta cantiga exalta ainda a 

importância do sacramento da confissão para uma boa vivência espiritual. 

No caso da cantiga 299 um frade da Ordem de Santa Maria de Espanha trazia 

ao pescoço uma imagem de Santa Maria com o Menino, feita de marfim. Uma noite 

recebeu a aparição de Santa Maria que lhe disse para não transportar mais assim a sua 

imagem, mas para a oferecer ao rei, que lhe era muito devoto. O frade falou da visão 

aos seus companheiros e eles disseram-lhe que não tinha passado de um sonho. No 

entanto, a Virgem apareceu-lhe mais três vezes repreendendo-o. Ordenou que desse a 

imagem ao rei, senão iria arrepender-se. O frade foi falar ao Mestre da Ordem que o 

aconselhou a fazer o que a Virgem lhe pedia. Então o frade encontrou o rei a ouvir a 

missa e deu-lhe a imagem. Com ambas as mãos a ergueu e muitas graças deu 

bendizendo o seu nome. 

Este milagre é contado originariamente pelas CSM, visto que uma das 

personagens retratadas é Afonso X, que não está nomeado, mas podemos perceber 

pelo facto de ter sido o monarca que fundou a Ordem de Santa Maria de Espanha (ou 

Ordem da Estrela183). Parece-nos que esta cantiga foi elaborada com o objetivo de 

exaltar a imagem do monarca como devoto da Virgem, a quem ela própria reconhece a 

sua grande devoção, por isso quer que seja do conhecimento de todos que ele é seu 

favorecido e que tem em consideração os grandes louvores que lhe presta, acabando, 

este milagre, por ter uma componente elogiosa para com o Rei Sábio. 

Outro caso em que surge Afonso X é na cantiga 361, na qual o rei ofereceu ao 

convento de Las Huelgas uma estátua da Virgem. Era tão poderosa que protegia e 

 

183 Esta ordem religioso-militar que foi criada por Afonso X por volta de 1270 para defender a nova 
fronteira marítima a Sul, depois da expulsão dos mouros de Jerez. Contudo foi extinta pouco tempo 
depois por causa da batalha de Moclín, em 1280, inserida na campanha contra Granada, na qual 
morreram o Mestre da Ordem de Santiago, Gonzalo Ruiz Girón e, segundo as crónicas, 2 800 cavaleiros 
e peões, entre os quais a maioria freires dessa mesma ordem. Na sequência desse desastre, Afonso X 
dissolveu a Ordem de Santa Maria de Espanha e integrou os seus cavaleiros na Ordem de Santiago.  – 
GARCÍA RIOL, Daniel Jesús – Las Órdenes Militares en tiempos del rey Sabio: estrategia política y táctica 
militar [Em linha]. Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, N.º 2 (2000-2001) p. 185-192 [Consult. 17 
set.2020] Disponível em WWW:<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=259573>. p. 
190. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=259573
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curava as monjas de todas as dores. Para além disso, era tão bem feita que quem a via 

tinha-lhe uma grande devoção. Uma vez, na noite de Natal, as monjas colocaram a 

estátua deitada numa cama, lembrando o momento em que estava prestes a dar à luz. 

Dispuseram-se ao seu redor e ficaram a contemplá-la. A estátua mudou a cor do rosto 

e virou-se na cama. As monjas choraram pelo milagre que viram e começaram a cantar 

em louvor da Virgem, lembrando a sua condição de mãe de Jesus. 

Este milagre pretende louvar a Virgem, demonstrando que o seu poder pode 

manifestar-se através de imagens que a representem, e identicamente, de alguma 

forma elogiar Afonso X pela sua generosidade em oferecer imagem tão importante às 

monjas de Las Huelgas (este mosteiro já foi mencionado na cantiga 122 e como vimos 

estava estritamente ligado à família real castelhano-leonesa), sendo a sua devoção 

mariana realçada: “Don Affonso, hũa omagen y deu / da Virgen Santa Maria, ca aquel 

Rey todo seu  era dela”.  

Por fim, a cantiga 353 conta que havia em "Venexi" (provavelmente Veneza) 

um menino que estava a ser criado num mosteiro por um abade santo, chamado Feliz. 

O menino brincando, entrou na igreja e viu a imagem de Santa Maria com o Menino e 

logo começou a amá-lo. Ia muitas vezes vê-lo e com pena de não o ver comer, 

começou a guardar a maior parte da sua comida para lhe oferecer. Durante 15 dias o 

menino isto fez isto todos os dias, e Jesus um dia disse-lhe que não comeria mais com 

ele, se no dia seguinte ele não quisesse ir comer consigo e com o seu Pai. O abade 

vendo o menino emagrecer ficou preocupado e o rapaz explicou que dava ao Menino 

que estava no altar a maior parte da comida. E disse que ele comia mesmo e que o 

convidou para ir comer consigo e com seu Pai. O clérigo pediu para ir também. 

Chamou todos os monges e designou o seu sucessor, contando-lhes o que se passou e 

que no dia seguinte iria para Deus. No outro dia o abade e o menino adoeceram e à 

hora da sesta, como quando morreu Jesus, faleceram os dois ao mesmo tempo. 

Uma vez mais encontramos a animação de uma estátua e o contacto do 

Menino com uma criança (à semelhança da cantiga 251), cuja ingenuidade e amor foi 

agradável aos seus olhos. Para poder retribuir o seu cuidado, e após perceber a sua 

persistência em alimentá-lo durante 15 dias, quis levá-lo para o Céu, permitindo que 
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também o abade o acompanhasse. Neste relato há a curiosidade de a Virgem não ter 

qualquer interferência, e, no entanto, o milagre ser-lhe atribuído.  

 

Relativamente a estas cantigas podemos extrair algumas ilações. Nestes relatos 

miraculares, as imagens mexem-se, mudam de lugar, falam e transformam-se noutras 

substâncias. A utilização de imagens de Deus é própria do cristianismo e a animação 

dessas mesmas imagens e os milagres ocorrerem através delas, justifica a sua 

utilização e veneração. Ou seja, como afirma Alejandro Garcia Avilés, o carácter 

milagroso das imagens de culto apontava a legitimidade que os inimigos da fé 

negavam, como os judeus, muçulmanos e hereges que surgiam do seio da Igreja e 

acusavam de idólatras os devotos de figuras de Cristo e de Maria184.  

A divindade não se irava com o uso de representações suas, mas, pelo 

contrário, concedia por elas graças e favores aos crentes através delas. De alguma 

forma podemos verificar uma certa analogia dessas imagens santas com relíquias, 

igualmente favorecedoras de milagres. Compreendemos também nestes casos uma 

sensibilidade para as imagens como elementos que aproximam o homem de Deus, da 

Virgem e dos santos. 

A importância simbólica das imagens sacras é tanta que as vemos a serem 

oferecidas por cavaleiros e pelo próprio rei (cantigas 162 e 361) a igrejas ou outras 

instituições religiosas e também um freire da ordem da Estrela a oferecer uma imagem 

da Virgem, por vontade desta, ao monarca (cantiga 299).   

 Vemos algumas recomendações no uso das figuras. A imagem da Virgem, entre 

a dos outros santos, merece destaque, devendo surgir nos altares principais e a 

imagem do diabo deve sempre ser representada com vista a fazer transparecer a sua 

essência horrível (cantiga 219).  

 

* * * 

 

184 GARCIA AVILÉS, Alejandro - Imágenes vivientes, idolatria y herejía en las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio. Goya: Revista de arte [Em linha]. Nº 321 (2007), p. 324-342. [Consult. 22 set.2020]. Disponível na 
Internet:<URL: https://www.biblioteca.org.ar/libros/134770.pdf >. ISSN 0017-2715. p. 326.    

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=627
https://www.biblioteca.org.ar/libros/134770.pdf
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Esta temática engloba 39 cantigas, sendo que nove dizem respeito a 

protagonistas do clero secular (24, 42, 75, 111, 125, 162, 219, 272 e 309), 21 do clero 

regular (9, 11, 14, 45, 47, 56, 82, 84, 103, 123, 149, 154, 241, 254, 274, 284, 296, 299, 

353, 365 e 384) e nove do monaquismo feminino (58, 71, 76, 104, 122, 195, 251 361 e 

399, as cantigas 84, 125 e 241 são comuns ao clero regular masculino, por isso estão 

referidas nesse grupo).    

No que concerne à localização dos milagres, encontramos essa referência em 

27 deles. Ocorreram oito milagres em França (cantiga 254; em Chartres a 24; em Paris 

a 111; em Auvergne a 125; em Toulouse a 195; na Provença as 241 e 251; em 

Frontfroide a 365) e em Espanha (cantiga 299; Caldas de Reyes, Galiza a 104; Toledo a 

122; Vitoria a 123; Catalunha a 154; Cañete, Cuenca a 162; Burgos na 274 e 361), 

quatro em Itália (Siena a 219; Roma as 279 e 309; Veneza a 353), três na Alemanha (42 

e 149; Colónia a 14), dois na Inglaterra (Cantuária as 82 e 296), um em Portugal (Elvas 

a 399), e um na Síria (Sednayah, Damasco a 9).  

Em relação aos assuntos, encontramos diversos nesta temática relacionados 

com questões de fé, o sacramento da reconciliação, mudanças de vida, o que acontece 

com a alma depois da morte, a presença do diabo na vida das pessoas, entre outros.  

Deparamos nesta temática com a frequente presença do demónio, como o 

desestabilizador de almas e o justiceiro que vem buscar aquelas que lhe pertencem 

pelos seus pecados. Tenta convencer até as almas mais santas das vantagens do mal 

sobre o bem. A Virgem em todos os casos protege os atormentados e quando se julga 

que a alma ficará perdida, entregue para sempre ao demónio, Santa Maria surge com 

uma solução muito eficiente: a ressurreição. Assim, essa alma que acorda novamente 

no seu corpo, lembrando-se do medo de quase ir para o inferno, confessa-se e muda o 

seu comportamento para que da próxima vez lhe espere o Céu. Muitas vezes a 

transformação na conduta é materializada pela entrada do protagonista numa ordem 

religiosa para devotar toda a vida à Virgem. 

Igualmente descobrimos algumas cantigas com teor mais teológico, 

protagonistas com questões muito apoquentadoras, mas que a Virgem explica, tal qual 

professora que deseja esclarecer as mentes para que possam louvar plenamente a 
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Deus sem qualquer dúvida. A juntar a estas perguntas de fé, também existiam as 

superstições, que vemos representadas nesta temática, e que poderiam, na verdade, 

derivar dessa falta de esclarecimento religioso que atingia o clero e toda a sociedade e 

também o uso de práticas mágicas, sobretudo para fins amorosos.    

No entanto, a temática religiosa revela-nos, da mesma forma, casos de louvor à 

Virgem que muito lhe agradam e servem de exemplo para todos os cristãos. Sempre 

essa devoção vem acompanhada de recompensas, principalmente e a mais 

importante, a salvação da alma. 

Em suma, apresentam-se vários milagres que pelo seu relato se aproximam 

muito da sociedade, da diferença de comportamentos e de ideias entre os cristãos, das 

diversas dúvidas que assolavam muitos crentes, das variadas formas de cultuar a 

Virgem e Deus. Assim as CSM oferecem-nos um pouco das mentalidades dos homens 

medievais.  

 

2.2.3.  Temática da saúde  

Abordaremos neste subcapítulo as cantigas inseridas na temática da saúde,185 

cada uma, consoante o tipo de mal, doença ou perigo pelo qual passaram as 

personagens principais.   

 

Dor 

A cantiga 204 retrata o caso de um arcediago instruído que ingressou na Ordem 

dos Pregadores. S. Domingos saiu com ele para pregar. Enquanto o faziam, o arcediago 

sofreu uma dor intensa, que os físicos não conseguiram diagnosticar, nem curar. S. 

Domingos pediu à Virgem para lhe restabelecer a saúde e ela apareceu ao doente, 

juntamente com muitas outras virgens que lhe ungiram o corpo. S. Domingos viu este 

acontecimento e ficou muito feliz, louvando a Virgem. Esta subiu ao céu com as 

virgens, e o arcediago ficou completamente são para que pudesse continuar a servi-la.  

 

185 As cantigas são as seguintes: 5, 36, 54, 92, 102, 113, 138, 141, 156, 201, 204, 206, 222, 225, 265, 275, 
313, 332, 404.  
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A forma plural de “físicos” indica a necessidade de buscar repetidamente 

aconselhamento ou, talvez, para a prática médica coletiva. Enfatiza a gravidade da 

doença e, consequentemente, a ação divina. Os físicos dão um diagnóstico pouco 

promissor ao arcediago, mas a Virgem cura-o pela oração de D. Domingos186.  

A unção que as virgens fizeram ao clérigo pode ter um significado especial, pois 

é referido especificamente que lhe ungiram a cabeça, para ter juízo; o corpo, para ser 

livre da luxúria (“e o corpo por já sempre de forniço see quitar”); e os pés, para poder 

ir pregar e recuperar as almas perdidas. Há a hipótese de o clérigo ter sido luxurioso e, 

por causa disso, ter sido punido pelos seus pecados através daquela dor, não 

identificável com nenhuma doença (apenas se menciona uma “mui gran door”), que só 

por intercessão divina poderia ser curada. Igualmente o facto da Virgem ter atendido 

às preces de S. Domingos também lhe concede um destaque especial, embora não seja 

o protagonista, pois revela a genuinidade da oração de um homem santo que fez com 

que a Virgem se compadecesse do seu pregador doente.   

 

Velhice 

Na cantiga 141 encontramos um monge que tinha uma grande devoção pela 

Mãe de Deus e sempre se ajoelhava, beijava o chão e rezava a Avé-Maria quando 

ouvia o nome da Virgem. Mas por ser idoso quando se ajoelhava não podia mais 

levantar-se. O abade incumbiu dois outros monges de o ajudarem. Um dia, quando ele 

estava ajoelhado sozinho, o velho monge caiu no chão. Orou à Virgem e esta surgiu, 

restaurando-lhe a juventude. O abade e os monges não o reconheceram, mas Santa 

Maria fez com que o identificassem para que o milagre fosse conhecido deles e de 

toda a gente. Pelo milagre o monge ofereceu presentes à Virgem. 

Este milagre tem a particularidade da Virgem não só curar a debilidade física do 

monge, mas também de lhe devolver a juventude, de forma que o fenómeno 

sobrenatural foi tão espantoso que nem o resto do convento reconheceu o monge 

 

186 GONZÁLEZ, Déborah - E fisica que fezesse nulla prol non lle fazia. médicos e medicina nas Cantigas de 
Santa Maria. Estudios Románicos [Em linha]. Vol. 24 (2015), p. 157-171. Disponível na Internet: <URL: 
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/22006 >. ISSN 0210-4911. p. 161-162.  

https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/22006
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protagonista. Diz a cantiga que não só o curou, rejuvenesceu, como também lhe ficou 

prometido o Paraíso (ao refrão: “Quen muit´ onrrar o nome da Sennor conprida, / dar-

ll-á en este mundo e no outro vida.” juntam-se os primeiros versos: “Dar-ll-á en este 

mundo vida e saude / e depois Parayso”). O seu esforço era tanto para sempre louvar a 

Virgem, mesmo na sua velhice, que a cantiga muito expressivamente afirma: “que, se 

nome da Virgen ll´era ementado, dos gẽollos en terra dava gran ferida” e “ a carn´ e os 

nenbros tant´ enfraquecendo, / que u ss´ ageollava caya decendo / toste e non podia 

faze-la subida”. Assim, esta cantiga, como muitas outras, exalta a oração como forma 

de proximidade com a Virgem, os santos e Deus. 

 

 Corte de membros  

 Língua  

A cantiga 156 trata de um clérigo cuja língua foi cortada por hereges que não 

gostavam do seu hábito de louvar a Virgem com cânticos. Inicialmente prenderam-no 

e queriam matá-lo, mas para o fazer sofrer, decidiram em vez disso cortar-lhe a língua 

e deixá-lo viver sem poder falar. Consequentemente o clérigo não mais cantou.  

Pela informação que nos fornece a cantiga não podemos perceber que hereges 

eram estes, que ideias tinham e defendiam. Ainda assim, pode depreender-se que o 

louvor a Santa Maria era algo que os incomodava tal como os próprios sacerdotes, 

representantes de Deus na terra.  

O clérigo ficava especialmente triste quando ouvia cantar as músicas que antes 

ele próprio cantava. Foi a Cluny e entrando na igreja ouviu os monges a cantarem 

vésperas e quis juntar-se a eles. Nesse momento Santa Maria restituiu-lhe a língua e o 

milagre foi presenciado por muita gente que prestou louvor à Virgem. O clérigo, 

possivelmente como forma de agradecimento, ingressou no mosteiro de Cluny.  

O facto de a cantiga referenciar Cluny é muito significativo, pois seguiam a 

regra beneditina, que veio a ter um papel incontornável no desenvolvimento da 

música religiosa. Esta foi sendo ao longo dos tempos regulamentada e rigorosamente 

moldada sobre textos bíblicos. Foi S. Bento que criou as condições para a fixação dos 

esquemas litúrgicos organizados em Roma e lhes deu larga expressão em todo o 
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Ocidente através da regra beneditina. A expansão dos beneditinos por toda a Europa 

prestou à música religiosa um grande serviço que chegou até aos nossos dias187.    

O clérigo ingressa assim numa ordem que concede grande importância ao 

cântico litúrgico, na qual pôde continuar a louvar a Virgem através da sua voz.  

Sobre a música religiosa, Oliveira Marques afirma que nela o mais importante 

“instrumento” era a voz humana. Todo o sacerdote e todo o ungido com ordens 

menores era chamado a cantar. Lecionava-se música nas escolas catedrais, na 

universidade e nas principais casas senhoriais. A multiplicação das igrejas e dos 

mosteiros fazia existir um contingente numeroso de cantores188. 

Percebendo a importância da música no culto divino entendemos a atitude 

vexatória dos hereges para com o clérigo, o desânimo deste por não poder mais falar, 

nem cantar, e a grandeza do milagre que deixou toda a gente a bendizer a Virgem. 

 
 

Mão  

Outras duas cantigas, cujos protagonistas são membros do clero, e o milagre 

reside na restituição de membros amputados são a 206 e a 265. Na primeira o relato 

incide sobre o Papa Leão, que, como vimos anteriormente, é difícil de identificar 

apenas pelo nome. Este pontífice era devoto de Santa Maria e “santo”, por essas duas 

razões, o diabo tentou-o, em forma de uma mulher muito bela. O Papa, quando 

celebrava a missa, viu-a, admirando a sua beleza e depois do ofertório a mulher 

beijou-lhe a mão. Esta proximidade perturbou o Sumo Pontífice que nunca mais 

conseguiu concentrar-se na Eucaristia. Por perceber que o beijo lhe trouxe 

pensamentos impuros, decidiu amputar a mão.  

Esta narrativa demonstra que o diabo sempre trabalha para conseguir angariar 

a alma daqueles que são devotos da Virgem e tentam seguir uma vida reta. Contudo, 

quando o Papa se apercebeu que o contacto com a mulher lhe trouxe pensamentos 

indesejados, e para manter o seu caminho de procura da santidade, tomou a decisão 

 

187 ALEGRIA, José Augusto – Música Religiosa. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000.  ISBN 972-42-2459-7. vol. 3. p. 293.  
188 MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal na crise dos séculos XIV e XV. In SERRÃO, Joel ; MARQUES, A. 
H. de Oliveira – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1987. vol. IV. p. 459-460.  
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radical de cortar a mão. Esta situação lembra a passagem bíblica que afirma: “E, se a 

tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a Vida mutilado do que, 

possuindo as duas mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece…” 

(Mc 9:43-48).  

Mas depois ausentou-se de todas as celebrações e o povo começou a criticá-lo. 

Então, o Papa implorou à Virgem que lhe permitisse cantar novamente a missa. Esta 

apareceu, restitui-lhe a mão e ele contou o milagre ao povo.  

Com este episódio o Papa Leão passou por uma provação desencadeada pelo 

diabo, mas mostrou conseguir resistir às tentações e manter o seu voto de castidade, 

por um lado, não se envolvendo com a mulher e, por outro, não acalentando 

pensamentos lascivos com ela. Como cabeça da Igreja deu o exemplo de coerência 

com o que esta instituição pede aos seus presbíteros: que cumpram o seu voto de 

castidade e que, no geral, procurem ser santos, imitando Jesus.  

Na cantiga 265 a situação é diferente. João Damasceno era muito devoto da 

Virgem e sempre fazia o bem, mas foi capturado por mouros e levado para a Pérsia, 

onde foi professor do filho de um mouro rico. De tal forma se distinguiu na educação 

do rapaz que foi chamado pelo imperador. Este ficou muito satisfeito com ele e 

colocou-o num mosteiro beneditino, onde ia sempre ouvir o seu conselho e homilias. 

Mas o antigo aluno de João ficou com inveja e enviou cartas passando-se pelo seu 

mestre, pois as suas caligrafias eram muito semelhantes, de forma a que o imperador 

as encontrasse. O imperador encontrou as cartas que mostravam que João trocava 

informações com os muçulmanos de África, fornecendo-lhes informações sobre Roma. 

O imperador, que reconheceu a caligrafia de João Damasceno, penalizou-o com a 

amputação da mão. João Damasceno pediu à Virgem que lhe restituísse a mão, pois 

era inocente e ela lhe concebeu esse milagre. E logo perante o imperador e mais de 

cem mil homens cantou a missa e fez uma grande procissão.   

A cantiga retrata-nos João Damasceno como devoto de Santa Maria e um 

homem instruído, que sabia bem ler e escrever, rezava sempre as horas e sabia 

celebrar muito bem a missa. Talvez toda esta perfeição de instrução e devoção que 

João Damasceno revelava o tenham feito apetecível aos olhos dos mouros, que o 
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capturaram e venderam, retirando-lhe toda a dignidade. Contudo a Virgem fez com 

que o mouro que o comprou como servo tivesse afeição por ele e o colocasse como 

mestre do seu filho, reconhecendo a sua boa formação. Quem também percebeu a 

erudição de João foi o imperador que logo o levou para Roma e o colocou num 

mosteiro para poder aconselhar-se com ele. João sempre orientava o imperador para 

que tivesse compaixão para com os pobres e peregrinos e fizesse o bem. No entanto, 

sem que a cantiga terminasse assim, o que seria razoável, pois João Damasceno já 

tinha passado por uma situação de perigo tendo sido salvo, o mouro que ele ensinou, 

por inveja, quis prejudicá-lo. Esta traição resultou na ira do imperador para com João e 

na ordem daquele para que lhe cortassem a mão. O que estas informações nos 

revelam e destacam é a maldade dos mouros, pois primeiro, capturaram e venderam 

João Damasceno (homem santo que a ninguém fazia mal), segundo, foi comprado 

como servo, e terceiro foi atraiçoado pelo jovem que ensinou. Apenas o mouro que o 

comprou revelou alguma bondade ao não submeter João a trabalhos pesados, mas a 

fazer dele mestre do filho, porém isso aconteceu por intercessão de Maria189. Neste 

contexto, os mouros são apresentados naturalmente como maldosos com os cristãos e 

as exceções apenas acontecem graças à intervenção divina. Mas como Santa Maria 

ama a justiça, acabou por fazer com que a verdade fosse reposta, e a mão de João 

Damasceno restituída e ele pudesse voltar a celebrar a Eucaristia perante “cen mil” 

pessoas, incluindo o imperador.  

 

Lepra  

Na cantiga 5 encontramos a saga da imperatriz Beatriz. Era casada com o 

imperador de Roma que participou na cruzada de Jerusalém, onde esteve dois anos, 

deixando o seu irmão aos cuidados da esposa. Na ausência do imperador o seu irmão 

tentou conquistar a cunhada, que o mandou trancar numa torre. O imperador quando 

teve conhecimento disto ordenou à esposa que soltasse o seu irmão. Este, aquando do 

 

189 A ação da Virgem é comprovada pelos seguintes versos: “E aly jazendo, per quant´ aprix eu, /senpr´ a 
Deus rogava mui de coraçon / E a Santa Maria, que ajudar / o quisess´ e daquela coita tirar. / E ela o fez 
a seu sennor amar, / assi que o leixou entrar a baldon / En ssa casa e amostrar a leer / a seu fill´ e 
outrossi a escrever”. 
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retorno do imperador, contou a história ao contrário, culpabilizando a imperatriz por 

uma tentativa de traição que ele tinha recusado. O imperador ordenou que matassem 

a imperatriz, mas esta foi salva por um conde que não sabendo da sua origem régia a 

contratou como ama do seu filho. Porém, repetindo-se a história, o irmão do conde 

tentou seduzi-la e sem conseguir os seus intentos matou o sobrinho e incriminou-a. 

Como castigo foi enviada com um marinheiro para que este a levasse para longe e a 

deixasse afogar. Mas, novamente por intercessão da Virgem Maria, os marinheiros 

decidiram deixá-la sobre uma rocha para morrer. Contudo Santa Maria saciou-lhe a 

fome e deu-lhe uma erva capaz de curar os leprosos. Ao ver chegar um grupo de 

peregrinos pediu-lhes para ir com eles, e assim aconteceu. A imperatriz começou a 

curar leprosos e entre eles encontrava-se o irmão do conde, que confessou que tinha 

sido ele a matar a criança. Dali a três meses entrou em Roma, onde o imperador lhe 

pediu para curar o seu irmão leproso. A imperatriz colocou a condição dele se 

confessar primeiro. Ao saber da verdade o rei arrependeu-se, mas já D. Beatriz decidira 

dedicar a sua vida a servir Santa Maria, abandonando o mundo e vivendo numa cela.   

A história menciona a cura de mais de mil leprosos, número que amplifica o 

milagre, enquanto sublinha o grande número de enfermos encontrados nas grandes 

cidades, sobretudo em Roma, onde também muitos doentes iam em busca de cura. A 

referência ao facto de os dois caluniadores (o irmão do imperador e o irmão do conde) 

estarem leprosos destaca a severidade do castigo divino, já que esta doença levava ao 

estigma e à exclusão social do doente190. A lepra convertia o enfermo numa espécie de 

morto em vida e em objeto de um estrito isolamento191. A enfermidade tinha no 

Medievo um valor instrumental e moral192, recebendo um cunho de punição divina. 

 

190 MORENTE PARRA, Maribel - La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa María de Alfonso X El 
Sabio. Anales de Historia del Arte. [Em linha]. N.º. 17 (2007), p. 25-45.  Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2532078>. ISSN: 0214-6452. p. 37-38.  
191 MITRE FERNÁNDEZ, Emilio - Muerte y modelos de muerte en la Edade Media Clásica. Edad Media. 
Revista de Historia. [Em linha]. N.º 6 (2003-2004), p. 11-31. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=958032>.  ISSN 1138-9621. p. 16.  
192 IDEM, p. 17. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2532078
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=958032
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Assim, a cantiga assume uma mensagem simbólica e moralizante, típica dos milagres 

marianos afonsinos193.  

De facto, uma das doenças mais descritas nas Cantigas é a lepra. Como noutros 

textos medievais, há a necessidade de ter cuidado ao considerar esses pacientes como 

verdadeiros afetados pela hanseníase. Em muitos casos são doenças com 

manifestações cutâneas muito diversas, como psoríase, sarna, micose ou muitas 

outras. No entanto, a palavra "gafo” parece apontar verdadeiramente para a 

hanseníase. Durante a Idade Média estima-se que afetou 4% população, e teve uma 

rápida expansão entre os séculos XII e XIII. O doente aterrorizava a população e não 

ajudavam muito as marcas que a enfermidade deixava, danos neurológicos em braços 

e pernas que faziam os doentes caminhar com muletas, protuberâncias deformantes e 

falta de sensibilidade. O pesado fardo moral da doença vem do Levítico, onde é 

considerada impura e o resultado da punição divina pelo pecado194.  

A Virgem, ao conceder o poder de curar os leprosos a D. Beatriz, deu-lhe a 

capacidade de tornar os seus acusadores dependentes dela e através disso conseguir 

repor a verdade e livrar-se de todas as acusações, vendo a sua imagem ser limpa aos 

olhos dos condes e, principalmente, do imperador, o marido que a rejeitara. Embora 

este se tivesse arrependido e quisesse reatar relações com a esposa, esta decidiu que 

viveria os seus dias sem qualquer tipo de luxo e a servir a Mãe de Deus, pelo que todas 

as provações pelas quais passou a conduziram para uma vida plenamente dedicada a 

Deus e à caridade (no que diz respeito à cura dos leprosos).    

 

 

 

 

193 MORENTE PARRA, Maribel - La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa María de Alfonso X El 
Sabio… p. 34.  
194 Os tratamentos mais usados para a hanseníase foram a flebotomia ou a ingestão de carne de cobra, 
porque admitia-se o princípio de que "um veneno expele outro veneno". - ROMANÍ, J. ; SIERRA, X. ;  
CASSON, A.  - Análisis de la enfermedad dermatológica en 8 Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el 
Sabio. Parte I: introducción, el monje resucitado «lac virginis», el ergotismo y la lepra. Actas Dermo-
Sifiliográficas [Em linha]. Vol. 107. N.º 7 (set.2016), p. 572-576. Disponível na Internet: 
<URL:https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-articulo-
S0001731016300436 >. p. 575-576.  

https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-articulo-S0001731016300436
https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-articulo-S0001731016300436
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Garganta  

A cantiga 54 retrata um monge cisterciense do mosteiro de Nuestra Señora de 

la Espina (Valladolid) que vivia em santidade (era muito humilde, sério, bem ordenado 

e letrado) e era devoto de Santa Maria, sempre rezando as horas. Contudo teve uma 

doença na garganta que fez com que esta e o rosto inchassem, não conseguindo 

comer nem falar, e exalando um mau odor. Os outros monges julgando que ele estava 

já morto ministraram-lhe a unção dos enfermos, colocaram-lhe o capuz sobre os olhos, 

e mandaram direcioná-lo para Oriente, de onde vinha o Sol.  E estando ele em tão 

grande sofrimento, sem falar nem ouvir, Santa Maria, como se fosse ela mesma o Sol, 

apareceu e com uma toalha limpou-lhe as feridas, desnudou um seio e jorrou-lhe do 

seu leite na boca e na cara. Ela assegurou ao monge que tinha vindo para o curar e que 

quando ele morresse iria para o Paraíso e partiu.  O monge levantou-se, causando 

temor aos outros que foram tanger um sino para que todos viessem presenciar o 

milagre e todos deram louvores a Santa Maria. 

J. Romaní, X. Sierra (formados na área da medicina dermatológica) e A. Casson 

(impulsionador do projeto Cantigas de Santa Maria for singers), num interessante 

artigo sobre as doenças dermatológicas nas CSM, afirmam que a descrição da doença 

do monge não permite chegar a conclusões de diagnóstico, mas provavelmente tratar-

se-ia de um processo infecioso do maciço facial195.  

A sua santidade, e sobretudo o seu amor por Santa Maria fez com que ela 

quisesse operar um milagre através dele, para que fosse exemplo vivo do poder e 

compaixão dela. O milagre, usando como remédio o seu próprio leite, adquire um 

significado muito especial, pois o leite que está associado à vida e ao divino, pois o 

próprio Deus se alimentou dele, adquirindo propriedades curativas. O monge não foi 

curado apenas com a vontade ou as palavras da Virgem, mas houve um contacto 

pessoal mais intenso entre os dois, já que a Virgem limpou o monge, mostrou uma 

parte do seu corpo, nomeadamente o seu seio e jorrou sobre ele o seu próprio leite. 

 

195  IDEM, p. 573.  
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Igualmente no relato miracular número 404 voltamos a encontrar um clérigo cuja 

enfermidade é curada pelo leite da Virgem.   

 

Loucura  

Na cantiga 404 encontramos o relato de um clérigo com muitas qualidades, a 

nível socioeconómico, intelectual e físico, pois era de boa linhagem, muito bonito, 

especificando, de corpo e de rosto, letrado e de bom carácter. Sabia cantar e ler bem e 

era caridoso. Porém, apesar de todas estas virtudes, fazia más ações, mas amava 

muito Santa Maria e era-lhe leal, e cada vez que via o seu altar ajoelhava-se e orava. 

Enquanto louvava a Virgem, por causa dos seus pecados, caiu em grande enfermidade. 

O frenesi tornou-o louco, comeu a própria língua e mordeu os lábios. E ainda a boca e 

o nariz lhe incharam tanto que não podiam a cerviz nem o rosto distinguir. E assim 

estando deitado, esperando morrer, apareceu-lhe o seu anjo da guarda rogando à 

Virgem pelo clérigo, lembrando da devoção que ele lhe tinha. Santa Maria apareceu, 

desnudou um dos seus seios e ungiu o rosto e o peito do clérigo com o seu leite e 

assim o curou.  

Como fazia más ações e ficou com o rosto desfigurado, quando tinha sido 

caracterizado como bonito, leva-nos a calcular que os seus pecados estivessem 

relacionados com a vaidade ou com a luxúria. A doença que ele desenvolveu afetou-

lhe especialmente a parte da boca, que ele usava para “cantar ben” e “leer”. É curioso 

nesta cantiga o aparecimento do anjo da guarda, personagem rara na nossa seleção de 

cantigas, que na dor física do clérigo roga a Santa Maria para que o curasse e 

lembrando  que ele não era totalmente maldoso e que lhe tinha uma grande devoção, 

destacando as partes infetadas, língua e boca, como a parte corporal com que o 

sacerdote a saudava e louvava. A Virgem aparece e cura o sacerdote da loucura e das 

deformidades físicas. A forma como o faz torna o milagre muito interessante, pois a 

Virgem trata-o não pela sua simples vontade, mas, tal como no exemplo anterior, 

através do seu leite, como se a sua condição física fosse a de uma mulher que tinha 

acabado de ser mãe e está em período de amamentação. Já antes desse 

acontecimento, quando o clérigo se encontrava saudável, nas suas orações, rezando 
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uma espécie de “Ave-maria” frisava a importância da Senhora como mãe do Salvador e 

louvou o leite materno da Virgem que alimentou a Deus, o que revela a existência de 

uma devoção específica à Virgem do Leite.  

O leite de Santa Maria, ligado à grande graça que recebeu de Deus, o de ser 

mãe de Jesus, por vir de si e ser o alimento do Emanuel estava associado à vida, à 

regeneração, e daí ter poderes curativos. Nesta cantiga é como se a Virgem 

demonstrasse ao clérigo que é sua mãe e como tal não se esqueceu da devoção que 

ele tinha por ela.  

Nas CSM aparecem várias cantigas nas quais o leite que alimentou o Salvador é 

muitas vezes elogiado, um facto material que ilustra a natureza humana e divina de 

Jesus. O poder curativo do leite da Virgem é reconhecido no imaginário medieval. Na 

Catedral de Múrcia veneravam-se gotas de leite da própria Virgem Maria, 

supostamente contidos num frasco. A tradição situa em Belém uma "gruta de leite" 

onde o Menino Jesus foi amamentado. São notáveis as múltiplas representações da 

lactação de S. Bernardo de Claraval. O evento acontece quando Bernardo, então um 

jovem monge, foi encarregue pelo abade de pregar. Com medo de dececioná-lo, S. 

Bernardo reza diante de uma imagem da Virgem até adormecer. Em sonhos, a Virgem 

aparece e concede-lhe o dom da eloquência ao jorrar-lhe sobre a boca o leite do 

próprio peito. O leite da Virgem como remédio é um tema bem presente na 

hagiografia mariana196.  

 

 Visão  

Há duas cantigas cujos clérigos-protagonistas estavam cegos e conseguiram 

recuperar a visão: o da cantiga 92 e o da 138. O clérigo da primeira ficou cego e fez 

com que o levassem à igreja de Santa Maria onde lhe rogou que lhe devolvesse a visão, 

nem que fosse apenas quando ele celebrava a missa. Adormeceu e viu a Virgem que 

lhe ordenou que, no dia seguinte, celebrasse a sua missa com devoção e logo 

 

196 IDEM, p. 573-574.   
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recuperaria a visão que duraria o tempo em que estivesse a celebrar. E assim se 

cumpriu, e todos os dias o clérigo recuperava a visão enquanto celebrava a Eucaristia.  

Este milagre, à partida muito singelo, tem algumas particularidades que lhe 

concedem maior originalidade. Durante toda a cantiga há referência à luz como 

sinónimo de visão, em contrapartida com a escuridão de não se poder ver. A Virgem 

“alumeou” o clérigo, deu-lhe “lume” e o facto de lhe devolver a visão apenas enquanto 

este oficiava a missa é muito significativo, pois exalta a importância que a celebração 

da Eucaristia tem na vida de um cristão.  

O cardeal José Saraiva Martins afirma que a Eucaristia é o principal dos 

sacramentos, pois nela «está contido Cristo mesmo de um modo substancial».197. Para 

este sacramento confluem todos os outros. A ordem habilita para celebrar a Eucaristia; 

o batismo, do qual o crisma é complemento, habilita a recebê-la; a penitência e a 

unção dos enfermos, preparam para receber dignamente o Corpo do Senhor, o 

matrimónio, relaciona-se com a Eucaristia, na medida em que significa a união de  

Cristo com a Igreja, união representada e realizada na Eucaristia198.  

Como verificamos, a solenidade da Eucaristia é maior do que a de qualquer 

outro sacramento, por isso é na altura do dia em que o clérigo celebra a missa que 

volta a ver, como se fosse o ponto alto do seu dia, já que a Eucaristia repara, ilumina e 

aperfeiçoa199. Os seus olhos, figurativamente, abrem-se para verem a Cristo presente 

nas espécies sacramentais, o único motivo pela qual valia a pena os seus olhos 

recuperarem a luz. Primeiramente, é o próprio sacerdote que destaca a importância 

para ele próprio da Eucaristia, querendo ao menos ver nesse momento, e a Virgem 

operando-lhe esse milagre confirmou a importância do sacramento, de outra forma, 

poderia ter-lhe restaurado a visão na sua plenitude.  

 

A outra cantiga de temática análoga, a 138, trata de uma alegada passagem da 

vida de S. João Crisóstomo, que pregava a santidade e importância de Santa Maria. Por 

 

197 MARTINS, Cardeal José Saraiva – Eucaristia. Lisboa: Universidade Católica Editora, 2002. p. 11.  
198 IDEM, p. 11-12. 
199 AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Eucaristia. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) - Dicionário de história 
religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. ISBN 972-42-2459-7. vol. 4. p. 389. 
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isso mesmo foi vítima da violência dos gentios, caracterizados como maus e 

incrédulos, que lhe tiraram os olhos e o obrigaram a exilar-se. Estando cego e sozinho 

desorientou-se e caiu num silvado, onde em grande aflição apelou à Virgem que o 

salvasse.  Esta resgatou-o e disse que se ele quisesse recuperaria a visão, a sua 

dignidade e tudo quanto perdera. Ele pediu-lhe que revelasse a coisa que Cristo mais 

amava quando estava no mundo. A Virgem foi embora, mas na noite seguinte, 

apareceu a S. João amamentando o Menino Jesus. Então, explicou-lhe que os seus 

seios haviam agradado a Cristo, acima de tudo, pois o alimentaram. Depois disso, João 

recuperou a visão e todas as suas posses e quando morreu foi para o Céu. 

Este relato miracular demonstra a intolerância dos gentios para com os 

cristãos, principalmente devido à devoção a Santa Maria, como se houvesse uma 

especial reação contra a Virgem, exemplo de santidade e pureza, modelo e mãe dos 

cristãos. Contudo, o poder desta, por ser verdadeiro, conseguiu reverter a maldade 

feita pelos pagãos. Quando Santa Maria afirma a S. João Crisóstomo que ele pode 

voltar a ver, voltar à sua terra e à sua dignidade e reaver os seus pertences, ele coloca 

acima de tudo poder saber aquilo de que Jesus mais tinha gostado quando estivera 

como homem entre os homens. A Virgem não respondeu de imediato, fazendo com 

que o leitor reflita nesta questão tão curiosa e tente encontrar uma resposta para ela. 

No dia seguinte é que a Virgem, já acompanhada do seu Menino mostra a João o 

apreço que o Emanuel teve pelos seus seios, que o alimentaram, o fizeram crescer e 

tornar-se um rapaz vigoroso. Dizer que o que Jesus mais gostou na sua vida terrena foi 

de enquanto bebé ter sido alimentado pelo leite materno, é dizer que o que o Senhor 

mais apreciou na terra foi experimentar o amor entre mãe e filho. Exalta-se a figura da 

Virgem como a pessoa que teve a maior importância na vida de Jesus, pois cuidou dele 

quando era dependente e acompanhou-o ao longo da sua vida até ao martírio final.  

Tal como a primeira cantiga, em que o clérigo recuperou a visão para vivenciar 

a Eucaristia e ver Jesus no pão e vinho consagrado, também S. João Crisóstomo 

recuperou a sua visão para contemplar um tesouro, a Virgem amamentando o frágil e 

pequeno Menino Jesus. Nos dois casos a visão é recuperada para ver Deus, de uma 

forma mais simbólica ou mais realista.  



112 

 Envenenamento 

As cantigas 222 e 225 relatam uma história muito semelhante, ainda que o 

milagre em si seja muito peculiar. Na primeira delas encontramos como protagonista 

um capelão do mosteiro de Chelas que ao celebrar a missa, quando estava a consagrar 

os elementos, viu uma grande aranha negra cair no cálice. O capelão hesitou, mas 

bebeu o vinho consagrado, engolindo também a aranha. 

Na segunda, um clérigo celebrava a missa de Santa Maria no dia da Assunção 

de Nossa Senhora, em Cidade Rodrigo, e quando ia beber do vinho consagrado, viu 

nele uma aranha, mas com “mui grand´ esforço” bebeu do cálice, ingerindo também a 

aranha.  

Na cantiga 222 o clérigo, depois de terminada a missa, foi contar o sucedido à 

prioresa que o mandou logo sangrar, com medo da aranha ser venenosa. Fizeram-lhe 

uma incisão no braço e a aranha saiu viva dele, sem que antes vertesse sangue. As 

freiras maravilharam-se com o milagre e mostraram a aranha a muitas pessoas como 

prova.  

Na cantiga 225 a aranha esteve dentro do corpo do sacerdote durante mais 

tempo, mas andou dentro da sua pele sempre viva, pois Deus não quis que o seu 

veneno se espalhasse pelo corpo. Era visível o animal a correr rapidamente por todo o 

corpo, principalmente quando o clérigo estava ao sol, mas não causava nenhuma dor 

nem mal. O eclesiástico percebendo que aquela situação era um castigo pelos seus 

pecados, rogou à Virgem que o tirasse daquele sofrimento ou então que Deus lhe 

tirasse a vida. Um dia estando ao sol, pela nona hora, o braço aqueceu-lhe, o clérigo 

começou a coçar-se e a aranha saiu-lhe por uma unha. Então o clérigo desfê-la e 

guardou-a. Quando foi novamente rezar a missa, consumiu-a juntamente com o vinho 

sacramental e “disse que lle soubera a manjar mui saboroso”. As pessoas que ali 

estavam louvaram Santa Maria e o clérigo aumentou a sua fé e deixou de ser 

luxurioso.   

Como se pode perceber no relato das duas cantigas, as bases das histórias são 

muito semelhantes. S. Parkinson demonstrou, no seu trabalho «The Miracles Come in 
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Two by Two: Paired Narratives in the Cantigas de Santa Maria»200, que se trata na 

realidade de duas versões do mesmo eixo temático. A essência destas duas cantigas é 

a salvação dos clérigos de serem envenenados.  

A aranha associa-se ao mal e ao pecado. Em ambas as cantigas, a aranha está 

associada ao diabo. Quem as ingere são clérigos que, figuradamente, vencem a 

tentação do demónio, saindo ilesos graças à devoção à Virgem201.  

Nos dois casos os eclesiásticos hesitaram, mas a missa não poderia ser 

interrompida. Além disso, as espécies sagradas já não mais eram o pão e vinho, mas o 

corpo e sangue de Jesus Cristo202 e devia-se evitar tocar nas espécies eucarísticas, de 

forma a não as profanar.  

Nas cantigas afonsinas, os animais, quando expressam uma mensagem mística 

num contexto moralizante, representam um papel de obstáculo que deve ser 

superado. Não parecem ter maior intensidade do que os elementos naturais que 

podem ser desencadeados contra o homem. Esses obstáculos o clérigo ou o crente 

tem de superar com a sua fé para alcançar a Deus203.  

No caso da cantiga 225 a aranha percorria o corpo do clérigo, concedendo ao 

relato um efeito visual e sensorial, indicando que ele pecou com o corpo, já que no 

final do relato se afirma que o seu pecado era a luxúria. O ato de pulverizar a aranha e 

consumi-la com o vinho consagrado poderia representar o perdão do pecado. A 

luxúria, representada pela aranha, atrapalhava as suas funções de sacerdote, facto 

alegoricamente representado na dificuldade de beber do cálice do sacrifício204. 

 

200 PARKINSON, Stephen - The Miracles Come in Two by Two: Paired Narratives in the Cantigas de Santa 
Maria. In CARLOS CONDE,  Juan; GATLAND, Emma (eds.) - Gaude Virgo Gloriosa: Marian Miracle 
Literature in the Iberian Peninsula and France in the Middle Ages. London. Queen Mary University of 
London, 2011. p. 65-85.  
201 FIDALGO FRANCISCO, Elvira - «Bestias e animalias de muchas maneras»: animales en las Cantigas de 
Santa María…  p. 118.  
202 MENDES, Augusto de Carvalho – Os animais nas Cantigas de Santa Maria…p 142. 
203 GREGORIO, Daniel - Simbolismo animal y teratología en las Cantigas de Santa Maria. Alcanate: 
Revista de estudios Alfonsíes [Em linha]. nº. 5 (2006-2007), p. 267-292. [Consult. 25 ago.  2020]. 
Disponível na Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2363320 >. ISSN 1579-
0576. p. 282.  
204 MENDES, Augusto de Carvalho – Os animais nas Cantigas de Santa Maria… p. 143. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2363320
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Quando mais uma vez o eclesiástico foi rezar a missa, colocou o pó da aranha 

no cálice e bebeu. Na Eucaristia, o sacerdote coloca algumas gotas de água no vinho 

que será consagrado para simbolizar que Cristo, sendo Deus, representado pelo vinho, 

assumiu a natureza humana, representada pela água. A união da água com o vinho é 

símbolo de união entre Deus e os homens. O pó da aranha poderia ter significado 

semelhante: incorporado ao vinho, significaria que, entregando os seus pecados a 

Deus pelo arrependimento, o sacerdote voltava a unir-se ao Senhor205. 

Numa leitura mais literal, o sacerdote teve fé que não seria prejudicado pelo 

veneno da aranha, porque seria protegido pelo Sangue de Cristo. Assim, a confiança do 

sacerdote deve ser primeiramente no dogma da transubstanciação que afirma que 

toda a matéria do vinho se torna o sangue de Jesus206. A cantiga parece querer 

transmitir que é necessário ter fé neste dogma a ponto de ariscar a própria vida. Na 

cantiga 222 vemos que esse dogma religioso é defendido e propagado pela exibição da 

aranha para outras pessoas que não presenciaram o milagre207. Podemos também 

interpretar a vitória de Cristo (representado pelo vinho) sobre a morte (representada 

pela aranha venenosa), já que nessa ação prevaleceu a fé sobre o poder do diabo208.  

Nenhuma fonte específica foi identificada com a base desta história, de entre 

os vários milagres marianos registados em coleções latinas e vernáculas, nem 

nenhuma história assim está associada a Cidade Rodrigo (no caso da cantiga 225). Não 

há nenhum milagre mariano no qual a Virgem salva alguém de ingerir uma aranha. 

Mas é um tema hagiográfico conhecido. Vários santos são conhecidos por terem 

sobrevivido a uma provação parecida, como São Conrado de Constança (900-975)209.  

 

205 IDEM, p. 143-144. 
206 Conservando apenas o que os teólogos medievais chamavam de acidentes (a cor, o cheiro e o gosto 
próprios do vinho) – IDEM, p. 144. 
207 IDEM, Ibidem. 
208 FIDALGO FRANCISCO, Elvira - Los animales de las Cantigas de Santa Maria.  Una lectura en clave 
simbólica. Revista de Literatura Medieval [Em linha]. N.º 29 (2017), p. 107-127. [Consult. 25 ago.  2020]. 
Disponível na Internet:<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6261408>.  ISSN 1130-
3611.  
209 PARKINSON, Stephen – How to Eat a Spider. Alfonso X: Cantiga de Santa Maria 225. In PAZOS 
ALONSO, Cláudia ;  PARKINSON, Stephen -  Reading Literature in Portuguese. Commentaries in Honour of 
Tom Earle. [Em linha]. Cambridge: Legenda, 2013. [Consult. 25 ago. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/37994388/How_to_Eat_a_Spider_Alfonso_Xs_Cantiga_225 >.  p. 11.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6261408
https://www.academia.edu/37994388/How_to_Eat_a_Spider_Alfonso_Xs_Cantiga_225
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Outra cantiga que também se insere neste conjunto, que se pauta pela 

protagonista sofrer a ingestão de aranhas, é a 201.  

Uma bela e nobre donzela prometeu ser casta e serva da Virgem. Assim viveu 

durante muito tempo, mas o diabo fez com que ela se relacionasse com o seu 

padrinho e engravidou três vezes. Porém, quando os bebés nasciam ela matava-os. 

Mas odiando-se pelo que fez e pensando não ser perdoada tentou suicidar-se 

esfaqueando-se, mas a faca errou o alvo, então apanhou uma aranha e comeu-a, mas 

não era grande nem venenosa o suficiente para matá-la. Comeu outra maior e o seu 

corpo inchou tanto que ficou perto da morte. Enquanto definhava pediu à Virgem que 

lhe perdoasse os seus pecados. Esta apareceu-lhe e passou-lhe a mão pelo corpo, 

curando-a e deixando-a mais bonita do que era antes. A Virgem perguntou se ela não 

se lembrava do voto de castidade que tinha feito e disse-lhe que se mudasse o seu 

comportamento seria perdoada por ela e pelo seu Filho. Então, a mulher entrou numa 

ordem210, viveu retamente a partir desse momento, e quando morreu foi para o Céu. 

Com esta cantiga adverte-se para os perigos que decorrem ao fazer um voto de 

virgindade, mas viver fora do claustro, pois o mosteiro continua a ser o lugar 

privilegiado para levar uma vida de castidade, se bem que não isenta totalmente de 

tentações mundanas211. Por isso é que a mulher, depois de ser salva por Santa Maria, 

ingressou numa ordem, onde poderia melhor servir a Virgem na rotina monástica e 

com o afastamento do mundo.  

Igualmente se percebe a comparação entre o pecado e a aranha envenenada, 

bem como a dor e a infeção contraída com a ingestão, da qual a mulher só ficou sã 

quando a Virgem apareceu passando a mão por todo o corpo até que voltasse ao 

normal212. Mesmo o pecado da mulher sendo tão horrendo, pois tratou-se de matar os 

seus três filhos, a Virgem mostra-se compadecida pela dor da mulher.  

 

210 Nas miniaturas associadas à cantiga, pode-se ver a mulher a ingressar na ordem cisterciense - 
ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa Maria… p. 152. 
211 IDEM, p. 152.  
Ver “Quebra dos votos religiosos” na temática eclesiástica.  
212 FIDALGO FRANCISCO, Elvira - «Bestias e animalias de muchas maneras»: animales en las Cantigas de 
Santa María… p.  119.  
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O infanticídio era um crime punível com a morte. Além disso, se fosse feito a 

um recém-nascido privava a criança do batismo. Diante da gravidez de um filho 

indesejado, o infanticídio era uma prática feminina. Às vezes, a pobreza era invocada 

como atenuante. Mas sem outra causa, a mulher que praticou o infanticídio era 

condenada à pena de morte213. Porém, face à gravidade do pecado da mulher, que é 

na verdade um crime, a piedade da Virgem é atestada pelo refrão que afirma “Muit´ é 

mais a piadade de Santa Maria / que quantos pecados ome fazer poderia”. 

 

 Raiva  

Na cantiga 275 encontramos um relato associado ao santuário de Santa Maria 

de Terena, cujo milagre se relaciona com a cura de dois freires do convento de Moura 

acometidos pela raiva. Uma das características que lhes são atribuídas devido à doença 

é que mordiam como cães bravos qualquer pessoa que se aproximasse deles. Com fé 

que a Virgem os curasse levaram-nos amarrados ao santuário de Terena.  

Segundo o Diccionario Galego de Termos Médicos, podem ser distinguidas três 

fases consecutivas desta doença: 1) estado inicial de desconforto que afeta 

principalmente o caráter, com transtornos de sensibilidade e dor; 2) estado de 

excitação, particularizado por espasmos musculares, hidrofobia, alucinações...; 3) 

paralisia dos membros e nervos cranianos, que pode levar à morte por paragem 

respiratória. Além disso, o facto de que a doença seja própria de animais e que o vírus 

esteja presente e seja transmitido pela saliva justificaria a seleção lexical utilizada na 

descrição dos sintomas; assim, aparecem os verbos morder e travar (prender, agarrar) 

em comparações que se referem ao mundo animal, mais especificamente ao mundo 

canino, conduzindo a uma espécie de animalização do comportamento doentio214.  

 

213 MIGUEL SESMERO, José Ramón de - La salud reproductiva en las Cantigas de Santa María de Alfonso 
el Sabio: una visión desde el ámbito médico. Santander. Estudios de Patrimonio. [Em linha]. N.º 2 (2019), 
p. 317-348. Disponível na Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7154821>.   
ISSN 2605-5317. p.  332.   
214 GONZÁLEZ, Déborah - O léxico da enfermidade nas Cantigas de Santa Maria. Estudis Romànics 
[Institut d’Estudis Catalans] [Em linha]. Vol. 39 (2017), p. 23-42. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877225 >. ISSN 0211-8572. p. 37-38.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7154821
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877225
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 Na Idade Média os problemas de saúde eram considerados como tendo causas 

mágicas e religiosas. Consequentemente, a forma de tratá-la era por meio de orações, 

penitências e invocação aos santos215.  

Como verificamos pela cantiga, os freires raivosos encontravam-se no segundo 

estágio da doença, cujo próximo passo levaria à morte, de forma que a única maneira 

que encontraram de os curar foi levá-los ao santuário de Santa Maria de Terena. 

Quando os frades atingiram o topo da colina e viram o santuário, voltaram ao seu 

estado normal e pediram para serem libertados porque Maria os tinha curado e 

quiseram beber água, um elemento muito importante, pois demonstra que estavam 

sarados, já que um doente de raiva tem, como já acima mencionado, hidrofobia. 

Depois de terem terminado de beber finalizaram a sua peregrinação. Cada um deles 

ofereceu presentes à Virgem e acenderam velas diante do seu altar. 

Note-se que não foi necessário estarem fisicamente presentes no santuário, 

apenas ao ver ao longe aquele “logar de mui gran devoçon” obtiveram a graça da cura. 

Contudo, não voltaram costas nem retornaram ao seu convento, mas cumpriram até 

ao final a sua romaria. Este santuário aparece outras vezes nas Cantigas igualmente 

associado à cura de doentes com raiva, como é o caso das cantigas 223 e 319, como 

constata Déborah González216.  

 

 Outros  

 Tempestade no mar 

Para além dos relatos miraculares já aqui analisados, nos quais os protagonistas 

padecem de alguma doença ou mal e são curados pela Virgem, existem cinco cantigas 

que optamos por juntar à temática da saúde, não pelo milagre ser uma cura, mas sim 

 

215 SCHNEIDER, Maria Cristina; SANTOS-BURGOA, Carlos - Tratamiento contra la rabia humana: un poco 
de su historia. Rev. Saúde Pública [Em linha]. Vol. 28, N.º 6 (1994), p. 454-463. Disponível na Internet: 
<URL: 
https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_humana_un_poco
_de_su_historia >. ISSN 1518-8787. p. 455.  
216 GONZÁLEZ, Déborah - O léxico da enfermidade nas Cantigas de Santa Maria… p. 37.  

https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_humana_un_poco_de_su_historia
https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_humana_un_poco_de_su_historia
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por dizer respeito à preservação da vida das personagens principais. Trata-se das 

cantigas 36, 102, 113, 313 e 332  

Duas delas, a 36 e a 313 abordam uma situação de quase naufrágio. Na 

primeira, muitos homens viajavam num navio pelo mar da Bretanha, sem ser 

especificado qual era o objetivo da viagem, até que foram atingidos por uma 

tempestade. Os tripulantes temerosos começaram a invocar vários santos para salvá-

los. Um “sant´abade”, que também estava no grupo, aconselhou-os a invocar a 

Virgem. Logo que o fizeram viram uma luz a brilhar no topo do mastro. Quando a luz 

apareceu, o vento acalmou-se e o navio logo chegou ao porto mais cedo do que o 

previsto.  

Na cantiga 313 um navio foi quebrado por uma tempestade no mar, deixando 

os tripulantes numa grande tormenta. Durante a noite a tempestade continuou e as 

pessoas clamavam por vários santos para que os socorressem. Um clérigo que ia a 

bordo, tendo ouvido falar dos milagres da Virgem de Villalcázar de Sirga, sugeriu que 

lhe orassem, conduzindo-os na oração. Uma pomba branca entrou no navio, uma luz 

brilhante iluminou-o e o mar ficou calmo e a noite clareou. Todos agradeceram à 

Virgem e no dia seguinte o navio chegou ao porto e todos fizeram doações, 

oferecendo à Virgem de Villalcázar de Sirga um grande cálice que o sacerdote levou ao 

santuário, onde Sta. Maria tinha operado muitos milagres217.  

Estes dois relatos têm uma base muito semelhante. Ambos retratam uma 

situação de risco em alto mar, deixando os tripulantes dos navios muito receosos de 

perderem as suas vidas, porém em ambos os casos encontravam-se no local clérigos 

que tentaram acalmar as pessoas e as aconselharam a invocar e rezar a Santa Maria, 

visto que as orações a outros santos não resultavam. No primeiro caso, a cantiga 36, 

oraram à Virgem, no segundo, a cantiga 313, invocaram a Senhora no título de Santa 

 

217 Jose E. Antolin Fernandez, no seu trabalho sobre Villalcázar de Sirga, menciona um cálice chamado 
cálice dos italianos, e que está no Palácio Episcopal, e foi uma oferta dos tripulantes por terem sido 
salvos de uma terrível tempestade quando vinham em peregrinação até Santiago. Talvez esteja 
associado ao relato da cantiga 313 das CSM. -  ANTOLIN FERNÁNDEZ, José E. – Villasirga. Publicaciones 
de la Institución Tello Téllez de Meneses [Em linha].  Nº. 30 (1971), p. 157-223. Disponível na Internet: 
<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2489872>. ISSN 0210-7317. p. 173.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2489872
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Maria de Villalcázar de Sirga, sendo de imediato socorridos. Em ambas as situações há 

um elemento prevalecente: a Virgem surge representada como uma luz que ilumina o 

navio no meio da escuridão da noite (na cantiga 313 também representada por uma 

pomba branca), e faz com que os elementos naturais serenassem, salvando os 

tripulantes da morte e fazendo com que conseguissem chegar a porto seguro. 

Percebe-se a dualidade entre noite e tempestade e a luz que advém da ação da Virgem 

que traz novamente paz, felicidade e segurança.  

O mar era um meio temido e considerado hostil por quem viajava na Idade 

Média e aparece como um motivo recorrente na literatura. Ao contrário das cantigas 

profanas, nas narrativas marianas costuma ser apresentado como perigoso218.  Nas 

CSM, um dos riscos mais recorrentes - e provavelmente um dos maiores medos de 

qualquer viajante medieval por mar – consistia em que se levantasse uma grande 

tempestade que perturbasse a estabilidade do navio e a segurança dos passageiros219.  

Nas duas cantigas vemos os clérigos a serem apresentados como verdadeiros 

guias espirituais que não duvidaram do poder da fé e encaminharam os restantes 

tripulantes a rezarem a Santa Maria. Igualmente, e sobretudo, se enaltece a imagem 

da Virgem que surge nos dois relatos como a salvadora, enquanto que os outros santos 

também invocados pelos tripulantes não deram qualquer sinal de auxílio (“Ali u todo-

los santos non an poder de põer / consello, pono a Virgen, de que Deus quiso nacer” 

afirma o refrão da cantiga 313) . O objetivo das cantigas não seria o de menosprezar o 

valor dos santos como intermediários de Deus e com poder de operar milagres, mas 

sim o de enaltecer a Virgem, o seu lugar de destaque junto a Jesus e a sua proteção e 

lealdade para com os seus fiéis. Nunca nos podemos esquecer que esta obra afonsina 

visa a exaltação de Santa Maria, pelo que em todos os relatos que encontramos nas 

CSM ela é protagonista.   

Por fim, faremos uma pequena referência ao elemento da pomba branca 

surgida na cantiga 313. Augusto de Carvalho Mendes destaca o facto de a Virgem 

 

218 GONZÁLEZ, Déborah - Perigos e medos nas Cantigas de Santa Maria do mar e dos seus tormentos. 
Revista de Literatura Medieval. [Em linha]. Nº 28. (2016), p. 203-224. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5841146 >. ISSN 1130-3611. p. 207.  
219 IDEM, p. 208-209.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5841146
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surgir representada como uma pomba branca, afirmando que não seria de espantar 

que um animal que tradicionalmente representa o Espírito Santo seja usado nas 

Cantigas para representar a Virgem Maria. O mesmo autor indica que se poderá tomar 

a história de Noé como base desta referência, já que foi uma pomba que anunciou que 

o dilúvio estava para acabar, e aqui é uma pomba que põe fim a uma tempestade220. 

Percebemos, também por este elemento da pomba branca, que esta cor está ligada à 

Virgem numa isotopia da brancura e da luz (a neve, a luz, a claridade). 

 

 Queda ao poço  

Na cantiga 102 havia um jovem clérigo devoto de Santa Maria que um dia se 

perdeu do caminho e encontrou um menino que se ofereceu para guiá-lo e protegê-lo, 

se ele lhe desse algo em troca.  Então, o clérigo deu-lhe algum dinheiro, mas o rapaz 

traiu-o e levou-o a um grupo de ladrões. Estes roubaram-no, despiram-no e lançaram-

no num barranco muito fundo e com mau cheiro.  O clérigo invocou a Virgem e ela fez 

com que ele parasse de cair e ficasse em "un logar escuso de costa" em vez de cair no 

fundo. Os ladrões atiraram-lhe pedras, mas nenhuma o atingiu, e depois de 

encobrirem o buraco fugiram. No dia seguinte, alguns pastores, ouvindo o clamor do 

clérigo resgataram-no do abismo muito ferido e sem cor, contando-lhes como foi 

protegido pela Virgem e todos a louvaram. 

Observamos nesta cantiga que para os ladrões, o facto da pessoa que queriam 

assaltar ser um clérigo não fez com que tivessem respeito por ele enquanto 

representante de Deus, pelo contrário, humilharam-no de tal forma que não só 

roubaram os seus pertences, como também o desnudaram e lançaram num poço para 

morrer. Não sabemos se os ladrões ficaram com grandes vantagens daquele furto, a 

cantiga apenas nos diz que o eclesiástico transportava consigo pipiões, antiga moeda 

corrente em Castela de pouco valor. Outro elemento importante da cantiga é a figura 

dos pastores que vieram em auxílio, pois os pastores de gado salvaram o pastor de 

 

220 MENDES, Augusto de Carvalho – Os animais nas Cantigas de Santa Maria… p. 71.  
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homens, o que pode ser também uma possível alusão ao Bom Pastor (Jesus), 

enaltecendo a ação da divindade na salvação do sacerdote.  
 

 

 Proteção contra elementos naturais  

Encontramos em duas cantigas a manifestação de Santa Maria contra 

elementos naturais, neste caso uma grande pedra e fogo, de prejudicarem a 

integridade de uma igreja e um mosteiro.  

A cantiga 113 aborda uma ocasião em que os monges de Montserrat são salvos 

de uma pedra que se soltou e caiu da montanha. Deus desviou a pedra da igreja onde 

estavam os religiosos, fazendo-a rolar suavemente até o chão. Eles saíram e vendo a 

pedra que tinha sido desviada louvaram a Deus e a Virgem e pessoas começaram a 

visitar aquele local e deixavam oferendas. 

Este milagre demonstra a providência de Deus e de Santa Maria. Também nos 

mostra os desastres de origem natural que podiam surgir em locais nos quais estavam 

sediadas igrejas, santuários e mosteiros, muitas das vezes sítios ermos. O caso de 

Montserrat é exemplo disso, já que se localizada num maciço rochoso.  

Na cantiga 332, ocorrida no mosteiro de Carrizo, havia uma bela estátua da 

Virgem com o Menino, da qual as monjas eram devotas. Num dia de muito frio, 

espalharam palha por toda a igreja e acenderam velas, mas desencadeou-se um 

incendio. A estátua de Maria pegou o véu da cabeça e lançou-o sobre as chamas, 

extinguindo-as e não se queimando nada. A sacristã adormecida, levantou-se e entrou 

na igreja com duas outras monjas para tocar os sinos. Quando ela entrou, viu tudo o 

que aconteceu. Ela acordou as monjas e contou-lhes o que aconteceu e foi todo o 

convento à igreja, cantar e louvar a Virgem. 

Esta cantiga permite-nos saber que era normal utilizar-se palha como forma de 

manter os ambientes mais quentes. No entanto, podemos verificar o perigo de 

incêndio, quando no mesmo espaço existem velas a arder. Contudo, estas monjas 

tiveram a felicidade da Virgem intervir e proteger o mosteiro de ser consumido pelas 

chamas.  
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* * * 

Após a análise individual de cada cantiga pertencente a este grupo temático, 

traçaremos algumas conclusões gerais nos próximos parágrafos.  

Na temática da saúde em que se inserem as 19 cantigas nas quais os clérigos 

são protagonistas, concluímos nove delas dizem respeito ao clero secular (92, 102, 

138, 156, 206, 222, 225, 313, 404), seis ao clero regular (36, 54, 113, 141, 204, 265, 

275) e três a monjas (5, 201, 332). Dentro do clero regular encontramos a ordem 

beneditina (cantigas 265), de Cister (54, 201, 332), de Cluny (156), dominicanos (204) e 

carmelitas (275).  

Os locais onde se deram os milagres foram Espanha (em Vallodolid, 

Montserrat,  Cidade Rodrigo, Villalcázar de Sirga, Carrizo de la Ribera e, 

provavelmente, Castela nas cantigas 54, 113, 225, 313, 332 e 102 respetivamente), 

Portugal (no mosteiro de Chelas e em Moura / Terena nas cantigas 222 e 275 

respetivamente),  Roma (nas cantigas 5, 206 e 265), Cluny (na cantiga 156) e o mar da 

Bretanha  (na cantiga 36). Nesta seleção de cantigas percebemos que é na Península 

Ibérica que surgem mais locais, isto pode ser por causa de encontrarmos sobretudo 

cantigas num número adiantado da compilação. Ou seja, que estão, principalmente, na 

casa de 200 para cima. Como já referimos na introdução, as Cantigas assumiram 

inicialmente um caracter mais internacional, enquanto que com a junção de mais 

cantigas, a equipa de trovadores, foi usando cada vez mais narrativas peninsulares. 

 Dos males tratados, aqueles que sobressaíram com maior número de casos 

foram o tema do envenenamento advindo da ingestão de aranhas venenosas, e o 

corte de membros, ambos os casos surgindo três vezes; de seguida, com dois casos 

existem as cantigas referentes à perda de visão, ao salvamento de tripulantes em alto 

mar e  o livramento de dois mosteiros de fenómenos naturais.  

Como é evidente, podemos encontrar neste conjunto de cantigas a imagem de 

Santa Maria como elemento prevalecente, sempre autora dos milagres, e 

inclusivamente louvada acima de todos os outros santos, como tendo um poder 

salvífico superior. Nesse sentido, em dois relatos, o 54 e o 404, encontramos, inclusive, 

a devoção ao leite da Virgem.  
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Encontramos igualmente nestas cantigas uma exaltação da Eucaristia, 

principalmente nas composições n.º 92, 222 e 225, mas também nas 206 e 265. 

Destacam-se sobretudo as espécies sagradas, que, pelo fenómeno da 

transubstanciação, são verdadeiramente Corpo e Sangue de Jesus e que, portanto, não 

podem ser profanadas (cantigas 222 e 225) e que tem a maior centralidade entre as 

funções dos clérigos, a de celebrar a Eucaristia (cantigas 92, 206 e 265).  Estas três 

últimas cantigas revelam como a solenidade da Eucaristia é tão grande que apenas os 

clérigos fisicamente saudáveis podiam celebrá-la. Ou seja, estamos a recordar o 

preconceito que o homem medieval tinha dos mutilados que não podiam ser 

ordenados, pois a sua deficiência física teria ligação ao pecado.  

Deveras, muitos dos eclesiásticos aqui abordados cometeram pecados, 

sobretudo ligados à luxúria, como pudemos contatar isso nas cantigas 201, 204, 206, 

225 e talvez na 404. Essa conduta, ligada a outros fatores de diversas índole deverão 

ter deixado, em parte, na população uma imagem um tanto denegrida do clero, 

contudo muitos eclesiásticos também se pautavam pela retidão e busca de uma vida 

virtuosa. Essas duas faces do clero, isto é, o facto de tanto haver clérigos desvirtuosos 

como honrados, faziam com que muitas das vezes fossem desrespeitados, já que 

notamos em muitos relatos um desrespeito pela classe clerical, são eles os n.º 102, 

138, 156 e 265. Nalguns casos os violentadores são hereges a agredir clérigos íntegros, 

demonstrando a negatividade com que os gentios eram encarados numa sociedade 

maioritariamente cristã, pois são representados nesta obra afonsina como 

delinquentes que odeiam os vigários de Deus, justamente por serem intermediários de 

uma divindade a que eles não prestam culto.  

  

2.3.4. Temática da justiça  

Da temática da justiça recolhemos 11 cantigas221, nas quais os clérigos se 

integram com papéis muito distintos, tanto como protegidos da Virgem como punidos 

por ela.  

 

221 São as cantigas: 12, 15, 35, 95, 151, 164, 283, 297, 316, 318 e 327.    
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 Clérigos protagonistas de infrações 

Neste grupo de 11 milagres selecionados e reunimos de quatro que se 

distinguem dos outros por serem os próprios eclesiásticos os autores das injustiças e, 

portanto, os penalizados por Deus e Santa Maria.  

Na cantiga 283 um clérigo, numa das suas pregações, alertou a população para 

não sair das suas igrejas para irem a Santa Maria de Terena, que era ali próxima, para 

servir e deixar as suas esmolas, pois deviam ofertá-las à igreja das suas próprias 

paróquias e ameaçou mesmo que quem fosse a Terena no próxima festa de agosto e aí 

deixasse a sua oferenda seria excomungado. Durante esta intimação ficou com a boca 

torta e não pôde falar mais. As pessoas vendo o castigo que a Virgem lhe tinha dado 

começaram a louvá-la e temeram-na mais desde aí. Já o clérigo, arrependeu-se e foi ao 

santuário de Terena deixar a sua oferta.  

Encontramos neste relato o caso de um clérigo que incentiva os seus 

paroquianos a não servirem nem darem esmolas ao santuário de Terena (que surge 

nas CSM como local de muitos milagres) para que esse dinheiro reverta para a sua 

própria igreja. Para isso, cometeu um abuso de poder, ameaçando penalizar com a 

excomunhão quem o fizesse. Verificamos que os santuários conhecidos como locais de 

milagres enriqueciam com as ofertas que os crentes doavam, levando a que se 

engrandecessem relativamente a outras igrejas comuns. Como punição pelo abuso de 

poder sobre os seus paroquianos, e por ter inveja das ofertas dadas ao santuário 

mariano, é punido pela Mãe de Deus, ficando com a boca distorcida e sem conseguir 

falar, como uma forma expressiva de demonstrar que as suas palavras eram 

insensatas. Note-se que ao ficar impedido de falar não conseguiu prosseguir a 

Eucaristia (“nena a missa non ar cantou”) como se tivesse tornado indigno de a 

celebrar. A forma como o clérigo foi afetado está formulada de uma tal maneira que 

provoca um sentido de humor e cómico (“Que u quis descomungaçon / dizer, non 

disse ssi nen non, / nen ar pode mostrar razon, / mais bradou come cabron”).  

A avareza do clérigo fez com que tivesse, no fim, de se humildar e ir ele 

também fazer as suas ofertas a Terena. Demonstra como o amor pelos bens materiais 
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não é mais poderoso do que a dimensão espiritual, e como Santa Marial usa o seu 

poder para chamar à atenção daqueles que têm falta de generosidade.   

Como indica Mariana Lima, a menção da festa de agosto leva a concluir que a 

grande romaria do santuário de Terena se realizava no dia da Assunção de Nossa 

Senhora, a 15 de agosto222, por isso, era quando os visitantes dariam maiores ofertas, 

daí a cobiça por parte do clérigo.  

Na cantiga 316 encontramos um relato com algumas semelhanças com o 

anterior. Em Alenquer havia um clérigo chamado Martim Alvites223, prior da igreja 

daquela cidade e também trovador, compondo sobretudo cantigas de escárnio. Um 

local milagroso foi descoberto para além do rio da cidade, e aí se construiu um altar 

dedicado a Santa Maria, onde esta operou vários milagres, sobretudo curas, tornando-

se um centro de peregrinação. Martim ficou desagradado, porque as oblações foram 

desviadas da sua igreja para essa. Para acabar com esse problema, mandou incendiar 

aquela ermida. Contudo, como castigo, Deus fez com que o clérigo ficasse cego. Ele 

arrependeu-se e prometeu reconstruir a igreja destruída. Quando já estava o edifício 

concluído Martim mandou celebrar no local missa da Virgem cantada e ordenou que o 

levassem lá. Assim que a Eucaristia terminou, ele curou-se e começou a chorar. 

Prometeu ainda dedicar todas as suas cantigas à Virgem a partir daquele momento. 

A inveja e avareza apresentam-se como um dos piores pecados, que pode levar 

a grandes destruições. Os ciúmes do prior Martim Alvites levaram à destruição de uma 

igreja que acolhia muitos peregrinos, apenas porque não quis que ela tivesse mais 

oferendas do que aquela que estava à sua responsabilidade. O castigo da cegueira é a 

concretização real da inveja que cega e provoca destruição. Foi uma chamada de 

atenção para o clérigo se importar com questões que, de facto, deveriam ser do seu 

interesse. 

 

222 LIMA, Mariana Ramos de - Santa Maria de Terena nas Cantigas de Santa Maria: aspetos históricos, 
políticos e musicais. … p. 91.  
223 Segundo a cantiga “Martin Alvitez”.  
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Uma consequência deste milagre foi, igualmente, que o clérigo deixasse de 

compor cantigas de escárnio e se dedicasse totalmente às cantigas marianas, muito 

mais apropriadas à sua condição de presbítero.  

De seguida, confrontamo-nos com duas cantigas cujos assuntos também são 

semelhantes, tratando-se de dois furtos feitos por clérigos.  

Na composição poética 318, na cidade de Hita, no reino de Toledo, havia um 

clérigo bem-falante, mas desonesto. A sua igreja tinha uma grande cruz de prata, que 

ele roubou, retirou a prata e entregou à sua amante. No dia seguinte, mostrou a cruz 

às pessoas, fingindo que não sabia o que tinha acontecido. Ele chorou e amaldiçoou 

aquele que tinha roubado a prata, pedindo a Deus para castigar o ladrão tirando-lhe a 

visão e convidou todos a rezarem o “Pai Nosso”. Quando o rezaram, a Virgem cegou-o 

e fez o seu nariz ficar tão grande que lhe cobriu a boca e se estendeu até às orelhas. 

Ele não podia comer nem beber a menos que levantasse o nariz enorme e a medicina 

não conseguia curá-lo. Por isso, começou a ter vontade de morrer. Mas a Virgem não o 

quis matar e preferiu usá-lo como exemplo, para que as pessoas que o vissem 

evitassem fazer o que era errado.   

Esta cantiga critica os clérigos que não cumprem com os seus votos de 

castidade, são desonestos e que prejudicam o povo e a própria Igreja ao roubar e 

mentir. A sua punição foi ficar com o rosto desfigurado de uma forma quase 

caricatural, em consequência do seu furto, mas sobretudo do seu cinismo.  

Na cantiga 327 havia uma igreja dedicada à Virgem em Odemira, conhecida 

pelos seus milagres. Uma mulher ofereceu à igreja um pano de altar finamente tecido. 

Um clérigo viu e cobiçou o pano, tendo-o roubado e mandado que se fizesse com ele 

roupa interior. Ele vestiu a nova roupa e deitou-se, mas não conseguiu dormir porque 

os seus calcanhares começaram a pressionar as suas coxas. A dor era grande e, 

confessando o seu pecado, chamou pela Virgem. Arrependeu-se e colocou um grande 

pano de linho sobre o altar. Ele foi levado para a igreja e todos oraram por ele à 

Virgem, que o curou e todos lhe deram graças. 
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Este caso vai muito ao encontro da cantiga anterior, já que se trata de dois 

clérigos que roubaram as próprias igrejas das quais eram párocos, mas foram 

castigados por Santa Maria com punições físicas imediatas.   

 

Nestes quatro milagres verificamos que os seus relatos não são nada favoráveis 

à imagem da ordem clerical, já que estes quatro eclesiásticos são descritos como 

avarentos, invejosos e ladrões. Percebemos neles uma falta de vocação e uma clara 

tendência para valorizar os bens materiais. Estes milagres são punitivos, e de alguma 

forma contêm um elemento humorístico e mesmo cómico na forma como os 

protagonistas são castigados: o clérigo da cantiga 283 em vez de falar berrou como um 

bode, o da 316 passou de trovador de cantigas de escárnio para cantigas de Santa 

Maria, o da 318 ficou com o nariz tão grande que não conseguia comer sem ter de o 

levantar, e o da 327 ficou paralisado e assim teve de ser levado à Igreja para ser curado 

pela Virgem (para além de que o próprio ato de roubar um pano de altar para fazer 

roupa interior já é motivo suficientemente cómico).  

Todas estas personagens pensam primeiro no próprio bem e só depois no culto 

a Deus, os dois primeiros (cantigas 283 e 316) ficam revoltados que outras igrejas, 

pelos milagres que lá se operavam, angariassem mais ofertas que as suas e por isso se 

vingam: o primeiro ameaçando excomungar os fregueses que fossem servir e dar 

esmolas ao santuário de Terena, o segundo colocando fogo numa ermida próxima que, 

pelos seus milagres, se tornou centro de peregrinação e, por isso, foco de muitas 

doações. Os dois templos eram conhecidos por naqueles espaços se operarem 

milagres, sobretudo, de curas físicas, e, ironicamente, os sacerdotes que tentaram 

prejudicá-los foram, no final, também agraciados com as suas curas, um de uma 

deformação na cara (cantiga 283) , outro da cegueira (cantiga 316).  

Os dois segundos, não se importaram de roubar as próprias igrejas para 

proveito pessoal. O primeiro, já tinha alguns defeitos, como ser desonesto e 

incontinente, por isso foi de todos os clérigos-protagonistas destes quatro relatos, 

aquele que teve uma maior punição e que não vemos sinais de ter sido curado, tendo 

de arcar com as consequências do seu ato para sempre. Já o último, furtou uma alfaia 

litúrgica para fazer uma ou mais peças de roupa. Terá sido por pobreza? Ou por pura 
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vaidade e desejo de usar peças com tecidos de boa qualidade? A cantiga não nos 

esclarece, mas como se arrependeu do que fez, a Virgem curou-o e ele colocou um 

novo pano sobre o altar.  

 

 Imagens insultadas  

Em duas cantigas desta temática voltamos a encontrar milagres relacionados 

com imagens sacras que tomam papel central para o desfecho destas narrativas. 

Na cantiga 12, no dia da coroação de Santa Maria, enquanto o arcebispo 

celebrava a Eucaristia em Toledo, ouviram a voz da Virgem acusar os judeus de terem 

matado o seu Filho e ainda nos dias que corriam não quererem paz com os cristãos. 

Finda a missa estes foram averiguar o que se passava na judiaria e constataram que lá 

havia uma imagem de cera de Jesus Cristo à qual os judeus iam cuspir na face. 

Também tinham feito uma cruz onde iriam colocar a sua imagem. Como castigo 

morreram.   

Esta cantiga transmite-nos de forma exemplar a carga moral que traziam os 

judeus aos olhos dos cristãos. Entendidos como aqueles que “meu [de Santa Maria] 

Fillo mataron”, os judeus podiam viver em cidades cristãs, mas confinados em bairros 

próprios224, as judiarias, o que demonstra uma separação e uma desconfiança sempre 

latente dos cristãos em relação aos judeus.  

Elvira Fidalgo reflete sobre esta cantiga, encontrando nela 4 tópicos através dos 

quais a sociedade cristã identificava os judeus: os judeus mataram Cristo (v. 18); são 

naturalmente maus (v. 17); troçam do cristianismo (vv. 28-32); e amparam-se nas 

judiarias (v. 27). Por tudo isto merecem a morte225, como aparece no desfecho da 

cantiga. Por isso, destaca-se o carácter justiceiro de Santa Maria que faz com que os 

judeus morram pela humilhação que causaram a uma imagem de Jesus. 

 

224 FRANCISCO FIDALGO, Elvira – Consideracion social de los judíos a través de las Cantigas de Santa 
Maria. Revista de Literatura Medieval [Em linha]. Nº 8 (1996), p. 91-104. [Consult. 29 set.2020]. 
Disponível na Internet:<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150863>. ISSN 1130-
3611. p. 95.   
225 IDEM, p. 100-101.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150863
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Encontramos a denúncia da Virgem a ser feita durante a Eucaristia, momento 

de união do povo cristão e, nomeadamente, durante a secreta, oração dita pelo 

sacerdote em voz baixa antes do prefácio, ou seja, quando a igreja está silenciosa e 

assim se poderá ouvir nitidamente a voz entristecida de Maria. Depois os cristão vão 

procurar averiguar a veracidade da delação, encontrando os judeus a fazer quase 

como que um ritual, ao quererem reproduzir com uma imagem de Jesus a crucificação.  

Naturalmente, trata-se de uma grande injúria e contribui para aumentar a 

separação entre cristãos e judeus, já que, por vontade régia registada nas Partidas, os 

judeus deveriam ser respeitados e a sua conversão, vista com bons olhos, devia ser 

incentivada pelo exemplo e não pela força226. Queremos com isto dizer que os cristãos 

tinham um sentido de respeito pelos judeus, mas estes (alguns deles) com as suas 

atitudes condenatórias não faziam por merecer a consideração dos seguidores de 

Cristo.  

Na cantiga 297 encontramos alguma analogia com a anteriormente analisada, 

no sentido em que uma imagem sacra é também ridicularizada.  

Nesse relato, um rei trouxe consigo uma imagem de Santa Maria, através da 

qual Deus já tinha operado muitos milagres, e um frade vendo o monarca começou a 

fazer troça dele, chamando-lhe louco e cego, por acreditar numa imagem de madeira, 

e acusando-o de acreditar em ídolos. O rei estava próximo e ouviu. Então voltando-se 

para quem estava junto de si chamou ao frade atrevido e louco por dizer tais coisas e 

lançou sobre ele uma praga para que nunca tivesse sorte na sua vida, por causa da sua 

ofensa a Maria. E assim foi, o frade tornou-se louco dali em diante, pois Deus quis 

puni-lo por ter insultado a imagem de sua Mãe. 

As CSM transmitem-nos sobre as representações de Deus e dos santos a crença 

da Igreja de que as imagens quando são representativas de uma entidade sagrada têm 

a importância que ela tem e o seu poder, merecendo veneração e respeito tal como se 

fosse a entidade em si (estas ideias já foram abordadas na “Animação das imagens de 

Santa Maria” da temática religiosa). Demonstra também a figura do rei como protetor 

 

226 IDEM, p. 101. 
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da Virgem e da sua veneração. Por outro lado, mostra a falta de instrução ou de 

sensibilidade religiosa por parte de alguns elementos da clerezia, sendo o religioso da 

cantiga nomeadamente chamado “frade falso”, cujas ideias sobre as representações 

do divino caíam na heresia. 

 

Estes dois relatos de milagres são comparáveis no sentido em que vemos uma 

total desconsideração por imagens sagradas por parte de um grupo de judeus, mas 

também dentro da própria Igreja por um frade que não acreditava na sua 

venerabilidade. Nos dois casos a Virgem e Deus intervêm para punir os judeus 

difamadores de Cristo e o frade herege.  

 

 Clérigos protegidos pela Virgem  

Três cantigas apresentam protagonistas clérigos que estiveram em situações de 

perigo e foram auxiliados pela Virgem.  

Na cantiga 15, o imperador Juliano ao estar em guerra com os persas, passou 

com o seu exército por Cesareia. São Basílio veio cumprimentar o imperador e 

ofereceu-lhe também pão de cevada. Este ficou ofendido e prometeu que se 

conquistasse a Pérsia iria logo destruir o seu mosteiro, assim como a sua cidade. O 

santo foi ao encontro da população e contou-lhes o que havia sucedido, apelando para 

que todos rogassem a Santa Maria para os proteger do imperador. Fez com que 

jejuassem três dias, fizessem peregrinações e vigílias na igreja de Santa Maria, para 

que ela os protegesse. O monge adormeceu em frente ao altar da Virgem e recebeu a 

sua aparição, dizendo-lhe que ela se vingaria do imperador. Chamou São Mercúrio que 

galopou no seu cavalo branco até Juliano e matou-o com uma lança no ventre. Tudo 

isto observou S. Basílio na sua visão.  Reuniu-se novamente com as pessoas e contou-

lhes que o imperador tinha sido morto por São Mercúrio. Todos foram ao sepulcro do 

santo e encontraram as armas na sepultura, manchadas de sangue. Libânios, filósofo 

do Sul, acorreu ao local e contou às pessoas como o imperador tinha morrido às mãos 
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de um cavaleiro branco. Face a esse milagre, pediu para ser um pregador cristão. 

Batizaram-no e começaram a festa da Virgem que durou um mês227. 

A Virgem Maria apareceu a São Basílio e prometeu que se vingaria do malfeitor, 

chamando para isso São Mercúrio, o santo mais indicado por ter sido um guerreiro e 

fiel servo de Deus. Assim se demonstra, como o refrão afirma, que os santos, embora 

sendo merecedores de grande dignidade estão ao serviço de Deus, mas também de 

Santa Maria que se distingue de todos eles pela sua condição de Mãe de Jesus. A 

Virgem surge nesta cantiga essencialmente como auxiliadora dos seus devotos. Vemos 

igualmente a importância dos jejuns, vigílias e sacrifícios para se alcançar uma graça.  

De realçar que esta cantiga também tem um traço cómico aquando do retrato 

da morte do imperador Juliano, ao referir “sem demorança / San Mercuiro log´ ir-se 

leixou / en seu cavalo branqu´, e sa lança / muito brandind´; e toste chegou / a Juyão, e 

deu-lle na pança / que en terra morto o deitou”. A expressão “deu-lle na pança” torna 

o relato mais jocoso do que violento, escarnecendo dos inimigos da Virgem.  

Na cantiga 35, uma igreja em Lyon ardeu por completo, mantendo-se intactas 

apenas as relíquias da Virgem. Os clérigos decidiram levar as relíquias por todo o 

mundo, para angariarem dinheiro para uma rápida reconstrução da igreja. Depois de 

as levarem por toda a França, transportaram-nas até Inglaterra, embarcando num 

navio com muitos comerciantes ricos e carregado de mercadorias. Já o navio ia no mar 

quando viram seis galeras de corsários a aproximarem-se. O dono do navio ordenou 

que erguessem as relíquias. Quando Mestre Bernardo, o deão da igreja destruída, o 

fez, os comerciantes deram ricas oferendas pedindo à Virgem para salvá-los. As galeras 

aproximaram-se, mas pela força do vento foram destruídas. Ao chegar a Dover os 

comerciantes recolheram os seus pertences e também as ofertas, prometendo 

retornar e dar uma parte dos seus lucros depois que completassem os seus negócios. 

Os comerciantes, a maior parte de Flandres e Paris, compraram lã e partiram num 

navio antes do amanhecer. Cristo, vingando-se do que fizeram à sua Mãe, fez um raio 

 

227 Sobre a historicidade deste milagre ver: MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús - El cuadro «La muerte de 
Juliano el Apóstata», del pintor granadino Juan de Cieza, y la cantiga nº 15 de Alfonso X. Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada [Em linha].  N.º 23 (1991), p. 261-267. [Consult. 29 set.2020]. 
Disponível na Internet:<URL: https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/10925 >.  

https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/10925
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cair e queimar toda a lã. Então, os comerciantes voltaram a fazer doações às relíquias. 

Mestre Bernardo repreendeu-os, mas apenas aceitou um terço do que ofereceram. 

Este relato destaca a importância das relíquias, como elemento de contacto 

entre Deus ou os santos e os homens, e ficamos a saber através dele que em Lyon 

havia uma igreja com relíquias da Virgem, nomeadamente leite e cabelo envoltos num 

cendal dentro de uma arca de ouro. María Luisa Martín Ansón indica que este milagre 

adveio da coleção de milagres de Laon, onde estão descritas duas saídas, com as 

relíquias, em 1112 e em 1113, organizadas para arrecadar fundos para a construção da 

nova catedral depois de ter sido incendiada em 1112, atestadas por dois relatos 

contemporâneos.  Afonso X teve contacto com o milagre pela tradição escrita, iniciada 

no livro De miraculis S. M. Lauduniensis de Hermann de Laon, mas confundiu esta 

localidade com "León do Rodano"228.  

Observamos o deão e toda a tripulação a serem salvos de vários navios de 

corsários através da intercessão das relíquias da Virgem, que já antes em França (por 

onde os clérigos a transportaram primeiro) tinha operado muitos milagres. Contudo, 

os mercadores que tinham feito várias ofertas, desprezaram por completo o milagre e 

quiseram fugir sem terem de devolver as oferendas. Cristo logo puniu os falsos 

devotos que só quiseram ser salvos.  

Por fim, na cantiga 95, um alemão, chamado Conde Abran, era eremita na costa 

do mar português. Aí vivia jejuando229 e preparando comida para os peregrinos. 

Quando pescava oferecia o peixe aos outros sem querer nada em troca e quando lhe 

queriam dar dinheiro ou presentes não aceitava. Um dia, enquanto pescava, alguns 

navios mouros vieram de África para atacar a Espanha230. Os mouros prenderam o 

eremita, levaram-no no navio e destruíram e roubaram tudo o que encontraram. Mas 

 

228 MARTÍN ANSÓN, Mª Luisa - El culto de las reliquias en las Cantigas de Santa María de Alfonso X el 
Sabio. Espacio, Tiempo y Forma [Em linha].  Serie III, H.a Medieval, t. 24 (2011), p. 185-218. [Consult. 29 
set.2020]. Disponível na Internet:<URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751721>.  
ISSN 0214-9745. p. 201.  
229 “Nunca carne comia nen pan nen bocado / senon quando con cĩisa era mesturado, e d´ele já bever 
vinno non era penssado”. Interessante menção da cinza que era misturada com o pão, pois a cinza era 
tida como purificadora e era usada para tirar nódoas da roupa.  
230 O termo “Espanha” deve ser entendido no sentido de Península Ibérica.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751721
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quando eles tentaram partir, não conseguiram afastar-se da costa durante três dias e 

noites seguidas, e ficaram assustados e pediram auxílio a Maomé. O almirante 

apercebeu-se de que o prisioneiro era a fonte do problema, por isso, ordenou que 

fosse libertado e ofereceu-lhe produtos preciosos, mas o Conde Abran selecionou algo 

de pouco valor. Os mouros levaram-no ao lugar onde o encontraram. Depois 

levantaram as velas e imediatamente sentiram um bom vento que levou o navio para 

longe. A notícia espalhou-se e as pessoas juntaram-se para louvar a Virgem. Muitas 

outras vezes os mouros cruzaram-se com o eremita, mas nunca lhe fizeram mal. 

Percebemos por este relato, antes de mais, a exaltação do cristianismo frente 

ao islamismo. Os mouros pedem auxílio a Maomé para conseguirem afastar-se da 

costa, mas não são atendidos, pelo contrário o desejo da Virgem de proteger o eremita 

é o que prevalece. Este é caraterizado apenas com qualidades, acima de tudo era “de 

mui santa vida”, devoto da Virgem (“en aquela hermida / servind´ a Santa Maria”), 

altruísta (“algũas vezes fillava pescado, / que dava sem aver en dĩeyro nen mealla”) e 

hospitaleiro (“mais o que comer era adubar fazia / pera as gentes que vĩian y en 

romaria, / ca ele os convidada e os recebia, / con que lles parava mesa en branca 

toalla.”). A propósito desta última virtude, o facto de virem peregrinos à ermida em 

romaria, indica que esta teria alguma fama de milagres ou o próprio eremita reputação 

de santidade. 

Esta é a única cantiga da nossa seleção em que um eremita é protagonista, mas 

em todas em que surgem referidos são caracterizados apenas com virtudes, e só 

poderia ser assim, visto que o eremita “representa a opção mais radical face ao 

inquietante apelo evangélico: «Se alguém quiser vir a Mim, renegue-se a si mesmo», 

«Se queres ser perfeito vende tudo o que possuíres, dá o dinheiro aos pobres e terás 

um tesouro nos Céus» (Mat. 16: 24;19: 21). O eremita é um solitário que afronta 

voluntariamente as duras penitências que a si mesmo se impõe. Alcança a 

espiritualidade do deserto à custa da mortificação dos sentidos e da renúncia ao 

mundo” 231. 

 

231 BEIRANTE, Ângela – Eremitismo. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História Religiosa de 
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. ISBN 972-42-2383-3. vol. 2. p. 149.  



134 

Os mouros não são pesadamente punidos, apenas não conseguem alcançar os 

seus intentos, até que pela inteligência do almirante diagnosticam o problema, 

libertam o eremita e prosseguem o seu caminho. A partir de então a fama do eremitão 

espalha-se e nunca mais é importunado ao longo da sua vida.  

 

O grupo de três cantigas que acabamos de estudar têm em comum o auxílio da 

Virgem aos religiosos protagonistas. As diversas peripécias em que eles se encontram 

não são suficientemente perigosas para fazerem frente ao poder de Santa Maria: 

sejam elas um imperador dominante e maldoso ou vários navios de corsários prontos a 

pilhar e a semear a destruição ou um grupo de mouros saqueadores e violentos. Os 

religiosos vítimas destes atropelos são sempre protegidos e vingados. Presenciamos 

uma multiplicidade de situações em que a Virgem tem o comando, demonstrando por 

parte dela uma omnipotência, claro que sempre subordinada à vontade de Deus (que 

está sempre em conformidade com a de Maria).   

 

 Clérigos acusados injustamente 

Em dois casos da temática da justiça deparamo-nos com elementos do clero 

que se viram envolvidos em momentos de injustiça para consigo.  

Na cantiga 151 havia um clérigo devoto de Maria que nas suas festas fazia 

vigílias e jejuava, honrava as suas igrejas e observava os sábados. Mas não era casto e 

envolvia-se com qualquer tipo de mulher. Uma noite foi-se encontrar com uma das 

suas amantes, mas como a janela do quarto estava aberta viu a igreja e os altares da 

Virgem e deixou a sua companheira e foi-se. Outra vez retornou à sua concubina, 

pedindo para que fechasse a janela. Ela fechou bem a janela, mas um vento forte fez 

com que se tornasse a abrir e ele logo viu a igreja com todas as suas luzes. Tomou 

consciência do seu pecado, abandonou a amante e ingressou num mosteiro como 

monge. Mas ali acusaram-no de um furto e muitos abades se juntaram para sentenciar 

o sucedido. O monge ajoelhou-se e rezou "Ave-maria" e a Virgem apareceu atrás dele 

e libertou o monge da acusação. Os abades logo lhe pediram perdão. 
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O clérigo possuía uma virtude e um defeito acentuados. Se por um lado tudo 

fazia pelo serviço da Virgem, de forma a nunca ser perturbado pelo diabo, por outro, 

deixava-se cair no pecado da luxúria, de uma forma bastante pronunciada como 

podemos ver pelos versos: “mais fazia ssa vida lussuriosa / sempre com maas molleres, 

e casadas e solteyras, / nen virgẽes non queria leixar, nen monjas nen freiras.”  

Contudo mereceu a misericórdia da Virgem por todo o serviço que lhe fez e mais ainda 

pelo seu arrependimento e mudança de vida.  

Outro detalhe que queremos assinalar é a forma como deliberaram sobre a 

acusação de furto, recorrendo à presença de vários abades para sentenciarem o caso.    

No relato 164, o monge e prior de Salas, servidor de Maria, foi falsamente 

acusado de cunhar moeda. D. Fernando, infante e abade de Monte-Aragon, que tinha 

o governo daquela terra, em nome de D. Jaime I, ordenou que ele fosse preso. O 

monge fugiu para a igreja pensando que aí estaria seguro, mas o abade ordenou que 

ele fosse retirado à força e preso. A estátua da Virgem ficou tão descontente com 

aquela injustiça que gritou alto e empurrou o Menino para longe dela e a imagem ficou 

pálida e perdeu a sua beleza. Quando o abade ouviu a notícia, para demonstrar 

arrependimento, ele e os seus homens entraram na igreja com cordas ao pescoço. O 

bispo de Huesca foi a Salas e reparou o mal feito à Virgem. Como sinal de que havia 

perdoado a ação, ela chegou para si o Filho novamente, mas nunca recuperou a cor 

anterior, de maneira que todas as pessoas que lá foram reconheceram o milagre. 

Outra vez a Virgem expressa-se de forma a mostrar a sua insatisfação por uma 

injustiça cometida a um clérigo. Desta vez acusaram o prior de Salas de cunhar moeda, 

feito grave, pois era um privilégio apenas do rei, e de alguns grandes senhores. O 

monge tentou refugiar-se na igreja de Salas, mas D. Fernando fez com que saísse 

forçadamente, o que irou a Virgem. Este facto é relevante, já que o abade de Monte-

Aragon não respeitou o direito de asilo que tinham as igrejas na Idade Média, que dita 

que os infratores em locais sagrados ficam protegidos da jurisdição civil e não podiam 

ser tirados de lá à força a fim das justiças seculares exercerem as sentenças sobre eles. 

Santa Maria ficou tão incomodada, tanto pelo monge não ter qualquer culpa, como 

também por não respeitarem a sua jurisdição sobre aquela igreja.   
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Nestas duas cantigas se constatam acusações com falsos fundamentos a 

clérigos, o que nos leva a depreender o desrespeito que membros da sociedade (ou 

até de dentro do próprio clero) poderiam ter por eles ao caluniarem e inventarem 

mentiras a ponto de os prejudicarem. Claro que a Virgem aparece a repor a verdade, 

protegendo os inocentes e fazendo os acusadores refletirem nos seus atos.  

 

* * * 

Desta temática fazem parte 11 cantigas, das quais seis contêm protagonistas do 

clero secular, quatro do clero regular e uma um eremita. Quatro casos deram-se em 

Portugal (perto de Terena, em Alenquer, em Odemira e sem especificar a região, nas 

cantigas 283, 316, 327 e 95, respetivamente), três em Espanha (em Toledo nas 

cantigas 12 e 318, esta mais precisamente em Hita, e em Salas na 164), um na 

Inglaterra (em Dover na cantiga 35) e um na Turquia (em Cesareia na cantiga 15).   

Neste tema da justiça, os clérigos são ou protegidos pela Virgem ou punidos 

por ela. Verificamos que os castigos voltados para os eclesiásticos dizem todos 

respeito a elementos do clero secular. Percebemos nesses membros da clerezia a 

imagem de muitos outros da vida real (que não as personagens dos milagres, entenda-

se) que não tinham qualquer chamamento para aquela vocação, revelando-se 

avarentos e invejosos, com muito interesse nas ofertas das suas igrejas e nas próprias 

riquezas que elas possuíam, a fim de em alguns casos, usarem para proveito próprio. 

Outra questão que verificamos integrar esta temática é a abusiva utilização de penas 

canónicas de forma a constranger a população a fazer algo, levando a que essas penas 

deixassem de ter o efeito temeroso sobre os fiéis como deveria ser. 

Com estes milagres a Virgem mostra-se a grande inimiga da injustiça e intervém 

no decurso da vida dos homens para que os crentes não sejam indevidamente 

punidos. Mas quando é necessário corrigir, a interferência divina também se dá muito 

rapidamente e em muitos casos é possível ver-se um uso cómico das palavras, de 

forma a ridicularizar os maus ou, pelo menos, aqueles que tiveram um comportamento 

nocivo.  
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Tivemos oportunidade de verificar o surgimento das minorias religiosas, judeus 

e muçulmanos, em duas cantigas, a 12 e a 95, nas quais são retratados com 

comportamentos danosos para os cristãos, mas sobretudo os judeus cujo desrespeito 

e desprezo pelo cristianismo lhes valeu a morte.  

Igualmente encontramos o poder das imagens sacras, tópico já anteriormente 

abordado, e aqui reforçado por três cantigas (12, 164 e 297), sendo que numa delas 

comprovamos a descrença do uso de imagens, assemelhando-as a ídolos, pelos 

membros da própria Igreja. 

 

2.2.6. Temática socioeconómica  

Na temática socioeconómica temos selecionadas cinco cantigas, umas dizendo 

mais respeito à dimensão económica (cantigas 48, 52, 145 e 187) e outra à social 

(cantiga 303).  

Dois milagres com enfoque económico ocorrem em Montserrat, os 

representados nas cantigas 48 e 52.  

O primeiro retrata uma situação em que os monges não tinham acesso livre a 

água. Um cavaleiro cedia-lhes em troca de uma renda, mas quando não a cumpriam 

ficavam sem água. Para além disso, o cavaleiro ainda se apoderava dos seus bens, por 

isso aquele convento estava em tal sofrimento que não observavam as orações e 

andavam todos muito chorosos. Os monges resolveram não dar mais nada ao cavaleiro 

e muito humildes entraram na igreja para pedirem auxílio a Santa Maria para não 

morrerem à sede. Esta fez com que a fonte se mudasse para dentro da herdade dos 

monges e a partir daí tiveram abundância de água232. O cavaleiro que perdeu a sua 

fonte deu a propriedade na qual ela estava situada aos monges.   

 

232 A título de curiosidade, existe uma fonte em Montserrat chamada “fonte do milagre”, como atesta o 
artigo de VENTURA, Joaquim - Les Cantigues de Montserrat d'Alfons el Savi. In PAMPÍN BARRAL, 
Mercedes; PARRILLA GARCÍA, Carmen (coord.) - Actas del IX Congreso Internacional de la Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval : (A Coruña, 18-22 de septiembre de 2001) [Em linha].  Coruña: 
Toxosoutos, S.L., 2005.  Vol. 3. p.  631-639. [Consult. 02 out. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417046 >. ISBN 84-96259-75-7. p. 637.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417046
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O segundo milagre referido conta-nos como todas as noites algumas cabras 

monteses desciam a montanha em Montserrat e iam para a porta da igreja, onde se 

alinhavam para serem ordenhadas pelos monges. E assim o fizeram por quatro anos, 

tendo os religiosos sempre muito leite, até que um clérigo roubou um cabrito do 

rebanho para comer. A partir daí nunca mais conseguiram apanhar e ordenhar as 

cabras. Mas quis a Virgem governar aqueles monges, porque depois muitos peregrinos 

vieram em grandes romarias para saber daquele milagre. 

Nos dois fenómenos miraculares vemos a intervenção de Maria para abastecer 

os monges evitando que sofressem necessidades e padecessem. Por um lado, 

trazendo-lhes gratuitamente a água a que só tinham acesso mediante pagamento e, 

por outro lado, fazendo com que as cabras dessem livremente o seu leite para os 

monges. A segunda cantiga revela que a ganância de um dos religiosos levou a que 

todo o convento deixasse de ter o leite, no entanto, de forma a que não fossem todos 

penalizados pelo erro de um, a Virgem fez com que esse milagre se tornasse conhecido 

e muitos peregrinos fossem até ao mosteiro de Montserrat, levando a que este ficasse 

beneficiado pela fama de milagres e também pelas doações que, por norma, os 

romeiros deixam nos santuários.   

Na cantiga 145 encontramos João, o patriarca de Alexandria, um homem muito 

generoso que sempre dava esmolas aos pobres e desafortunados e aconselhava quem 

necessitava. Uma fome, causada pelas condições temporais e pela guerra, atingiu a 

região. João deu tudo, exceto as roupas que estava a usar, mas ficou desanimado ao 

ver-se sem nada e orou à Virgem por ajuda. Na manhã seguinte foi ouvir a missa. No 

caminho encontrou um jovem bonito e bem vestido que lhe ofereceu uma grande 

quantidade de ouro. O patriarca colocou-o numa arca e cantando a missa rezou para 

que a fonte do ouro lhe fosse revelada. Foi-lhe dito que foi Cristo que lhe tinha dado, a 

pedido da Virgem, por causa dos seus atos de caridade. Notícias do milagre 

espalharam-se e as pessoas louvaram Santa Maria. 

O patriarca João costumava oferecer do que tinha aos pobres, até que numa 

situação de crise doou tudo, tornando-se ele mesmo carenciado. A preocupação que 

veio associada levou a que a Virgem fizesse com que Jesus lhe enviasse uma 
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quantidade significativa de ouro. O prelado foi elogiado nos versos “avẽo gran fame 

por tenp´ e por guerra; / mais tal non foi ele come o que serra / sa port´ e s´asconde 

dentro dos rancões / (…) / Ant´ abriu sas portas, e seu aver dado / foi mui francamente 

e ben enpregado”, dando estes a entender que nem todos os eclesiásticos, e cristãos 

em geral, tinham a mesma doação que ele.   

Um apontamento interessante desta cantiga é a menção de que João ajudava 

os “mesq[u]ỹos, enfermos, coitados” e também os “pobres muit´ envergonnados”, ou 

seja, o protagonista auxiliava todos e estes últimos não tinham constrangimento em 

pedir-lhe socorro, demonstrando a acessibilidade e discrição do patriarca. Assim, este 

milagre enaltece a virtude cristã da caridade e as recompensas divinas que dela 

advêm.  

Um outro milagre com algumas semelhanças é o 187, ocorrido em Jerusalém, 

onde havia uma sinagoga, que foi vendida aos apóstolos e se tornou a primeira igreja 

na Síria233, tendo-se depois tornado uma grande abadia. A certa altura, os monges 

estavam prestes a abandonar o mosteiro porque não tinham comida. O abade disse-

lhes que orassem à Virgem pedindo ajuda. Eles oraram e recitaram hinos e cânticos a 

noite toda. No dia seguinte, descobriram que os seus celeiros estavam cheios. Mais 

tarde, houve outra fome e o abade lembrou-lhes de rezarem novamente à Mãe de 

Deus e eles fizeram-no durante toda a noite. De manhã, encontraram muito ouro no 

altar que apareceu inexplicavelmente, então os monges louvaram a Virgem pelo 

presente. 

Santa Maria em duas ocasiões ajudou os monges não permitindo que 

passassem necessidades. O seu auxílio materializou-se no abastecimento dos celeiros 

com trigo e depois no surgimento de ouro sobre o altar. Contudo, a interferência da 

Virgem só se deu, em ambas as ocasiões, depois dos monges lhe terem orado 

veementemente durante toda a noite. É interessante ver que o ouro surgiu sobre o 

altar, numa referência ao valor de Deus e como forma de revelação de quem lhes tinha 

enviado aquele tesouro. Neste ponto a cantiga 187 tem algumas coincidências com a 

 

233 Segundo nos afirma o texto.  



140 

145, já que tanto os monges como o patriarca foram agraciados com ouro de forma a 

terem garantido o seu sustento.   

 

Por último, surge a cantiga 303. No convento de Las Huelgas, em Burgos, havia 

uma menina, sobrinha de uma das freiras, que de vez em quando fazia travessuras e 

era castigada. Um dia a menina fez uma grande traquinice e a tia procurou-a para a 

punir. Aterrorizada a criança correu para a estátua da Virgem e pediu-lhe para que a 

sua tia esquecesse o que ela tinha feito. A estátua da Virgem falou234 e garantiu que 

atenderia ao seu pedido. A jovem contou à tia sobre o seu encontro com a estátua. Ela 

não lhe bateu e castigou como antes, mas amou-a com ternura a partir daquele 

momento. 

Em primeiro lugar, torna-se clara a grande relevância do mosteiro de Las 

Huelgas nas Cantigas de Santa Maria, evidenciando-se pelos vários milagres que lá 

ocorreram. Na nossa seleção de cantigas surge três vezes, nesta, na 122 e na 361, 

sendo que nestas últimas duas os milagres estiveram relacionados com Afonso X e a 

sua família. O mosteiro de Las Huelgas de Burgos estava intimamente ligado à família 

real, como já assinalamos anteriormente, a sua fundação partiu de Afonso VIII de 

Castela e de Leonor de Inglaterra, que inclusivamente foram lá sepultados, assim como 

outros membros da família régia durante todo o século XIII e inícios de XIV235, 

formando um panteão régio. Na cantiga 122 vimos como Berengária (irmã de Afonso 

X) ingressou nesse mosteiro, e assim como ela outras infantas também o fizeram, 

antes e depois, como Constança de Castela (filha do Rei Sábio). Pela importância deste 

mosteiro para a Coroa castelhana, encontramos aí a razão principal de lhe ser dado 

destaque no cancioneiro mariano, elevando a sua reputação, já que assim se mostrava 

um mosteiro de reputados valores, nos quais a Virgem atuava com frequência. 

Igualmente nos milagres 122 e 361, o trovador da cantiga aproveita o tratamento do 

 

234 Novamente encontramos a animação de imagens sacras, para mais informações sobre esta questão, 
remetemos para a temática religiosa “Animação das imagens de Santa Maria”.  
235 REGLERO DE LA FUENTE, Carlos M. – Las “señoras” de las Huelgas de Burgos: infantas, monjas y 
encomenderas”.  e-Spania [Em linha]. 24 (2016) [Consult. 2 out. 2020]. Disponível na Internet: <URL:   
http://journals.openedition.org/e-spania/25542>. e-ISSN 1951-6169.  p. 2.  

http://journals.openedition.org/e-spania/25542
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mosteiro de Santa María la Real de Las Huelgas para exaltar os elementos da família de 

Afonso X e ele próprio.  

E quanto ao conteúdo desta composição, a Virgem faz com que a freira eduque 

a criança com amor e não com severidade e punições. É um aspeto importante no que 

concerne à relação dos adultos com as crianças e a visão de Maria sobre a educação. 

Esta, exercida com atos de amor e carinho é muito mais graciosa aos olhos de Deus e 

mais frutífera do que educar com castigos e agressões. A intervenção de Santa Maria 

reflete uma mudança de comportamento, levando a tia a deixar de formar com 

severidade para o fazer com ternura.  

Não é a primeira cantiga que aborda a existência de crianças em mosteiros. 

Neste caso sabemos que a menina vivia lá com a tia. Os versos que apresentam a 

situação que depois vai ser desenvolvida são muito interessantes: “Costum´ é que as 

menỹas que ena orden criadas / son, que grandes travessuras fazen algũas vegadas; / 

poren freiras que as guardan lles dan, per que castigadas / sejan e non façan cousas 

per que caian en errança”. Demonstram-nos como as crianças, pela sua natural 

irrequietude, não se coadunavam muito bem com o ambiente sóbrio do mosteiro, por 

isso alguns dos seus comportamentos eram repreendidos pelas religiosas. Contudo, o 

milagre da Virgem revela que esta quer que as crianças tenham a liberdade para 

viverem plenamente a infância. Ainda que aqueles versos também demonstrem que os 

castigos eram sinal de cuidado (“e non façan cousas per que caian en errança”), Santa 

Maria quer que eles sejam substituídos por advertências que não envolvam violência, 

mas paciência, respeito e afeto.  

 

* * * 

Nas cantigas da temática socioeconómica verificamos que a 48 e 52 ocorrem 

em Montserrat e a 303 em Burgos, ambas em Espanha, a 145 em Alexandria, Egito, e a 

187 em Jerusalém. Os relatos miraculares 48, 52 e 187 tinham como protagonistas 

elementos do clero regular, o 145 do clero secular e a 303 uma religiosa.  

Ainda que as cantigas 145 e 303 não tenham muito em comum, podemos 

verificar que embora uma tenha uma vertente mais económica e a outra mais social, 
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ambas revelam uma certa visão utópica do mundo por parte de Deus e da Virgem, no 

qual a riqueza seria melhor distribuída, sendo que as pessoas bondosas e altruístas 

eram merecedores de riqueza, pois saberiam fazer bom uso dela através da sua 

generosidade. Já a segunda cantiga demonstra como a relação entre pais e filhos ou 

tutores e crianças deveria ser de maior afeto. As crianças deveriam ser educadas com 

carinho e amor sem o uso de violências que as deixam temerosas, pois em vez de 

mudarem porque percebem que praticaram maus atos, mudam antes pelo receio de 

serem novamente castigadas.  

As restantes cantigas, 48, 52 e 187, exaltam o carácter protetor da Virgem que 

vem em socorro dos seus fiéis, elevando simultaneamente o valor da oração para se 

conseguir alcançar graças de Santa Maria. 

 

2.2.7.  Outros  

Nesta temática encontramos dois milagres que não nos foi possível enquadrar 

em nenhum assunto específico, e que, portanto, são os únicos exemplares deste 

apartado. No entanto a proximidade dos temas das duas cantigas pode, eventualmente, 

apoiar a criação de uma temática específica relacionada com fenómenos da natureza.  

O primeiro relato (correspondente à cantiga 145) aborda o fim de uma seca, 

ocorrida em Jerez de la Frontera, de onde as pessoas estavam determinadas a fugir. 

Um franciscano reuniu o povo e aconselhou-os a arrependerem-se dos seus pecados, 

que teriam chuva antes de três dias. Ele disse-lhes para imitá-lo, e bateu no chão com 

as mãos e rezou à Virgem. As pessoas começaram a chorar e a lamentar-se. As nuvens 

abriram-se e uma chuva pesada começou a cair, deixando toda a gente feliz.  

O relato deste milagre quer fazer acreditar que aquela cidade estava há tanto 

tempo em situação de seca porque a sua população era pecadora. O refrão indica-nos, 

nesse sentido, a importância do sacramento da confissão: “Quen algũa cousa quiser 

pedir / a Deus por Santa Maria / se de seus pecados se repentir, / ave-lo-á todavia”. O 

arrependimento funcionou como um desbloqueio para o surgimento da chuva, cuja 

água, fonte de vida, era essencial para a sobrevivência daquele povo. Do mesmo 
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modo, revela o milagre que a Virgem tem total poder sobre os elementos naturais para 

transformar um estio prolongado numa estação de chuva abundante.  

O facto do milagre ter ocorrido em Jerez de la Frontera é um elemento 

importante a nosso ver, já que foi uma região que entrou em domínio castelhano no 

reinado de Afonso X236, por isso, o seu aparecimento nas CSM pode ser uma forma de 

melhor integrar estes novos territórios no reino castelhano-leonês e de os colocar sob 

proteção e submissão à Virgem Maria. Ou seja, a Mãe de Deus protegia todo o reino, 

inclusive os novos territórios a ele agregados.   

O segundo relato refere-se à cantiga 226, na qual encontramos uma história 

muito curiosa. Em Inglaterra havia um mosteiro de monges dedicados à Virgem. Uma 

vez, no dia de Páscoa, enquanto celebravam a missa o chão abriu-se e engoliu o 

mosteiro. No entanto, a Virgem protegia toda a propriedade, incluindo as vinhas, 

pomares e moinhos e supria as necessidades dos monges, não deixando ninguém 

desanimar, nem adoecer e morrer. Mesmo estando debaixo de terra continuavam a 

ver o sol. Depois de um ano, os monges reuniram-se para a missa da Páscoa e no dia 

em que Deus ressuscitou, a Virgem fez com que o mosteiro se erguesse do chão. Os 

monges contaram às pessoas que ali foram o que a Virgem havia feito e todos a 

louvaram. 

Santa Maria soterrou um mosteiro durante um ano e fez com que se erguesse 

novamente, uma forma de mostrar a todos o seu poder e para que a sua devoção 

fosse disseminada. Também reforçou a fé aos monges, mostrando-lhes como 

conseguia mantê-los a viver normalmente e sem qualquer preocupação ou 

enfermidade durante um ano debaixo do solo. O próprio refrão afirma: “Assi pod´ a 

Virgen so terra guardar / o seu, com´ encima dela ou no mar”. Ademais no mosteiro já 

se tinham realizado outros milagres, mas Deus para exaltação de sua Mãe quis que 

esta operasse um milagre grandioso (“[E] Santa Maria, u todo bem jaz, / mostrava aly 

 

236 Em 1261 Jerez e toda a comarca do Guadalete tornaram-se protetorados de Castela e Leão, com a 
entrega do controlo sobre todas as fortalezas da zona. Foi um feito importante, pois o controlo militar 
da zona da Guadalete permitiu a presença castelhana na Baía de Cádis, cuja região tinha um grande 
valor estratégico pela sua localização, podendo, por exemplo, ser porta para África. - GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio… p. 142, 144, 145.  
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de miragres assaz / e tĩia o logo guardad´ e en paz; / mais quis Deus por ela gran cousa 

mostrar”.  

A cantiga menciona componentes do mosteiro: igreja, claustro, dormitório, 

refeitório, sala do capítulo, cozinha, locutório, enfermaria, adega, vinhas, hortas e 

moinhos, que demonstram que os religiosos tinham de tudo dentro da sua 

propriedade, o que facilitou o seu afastamento do mundo durante o ano em que não 

estiveram à face da terra.  

 

* * * 

Nestas duas cantigas encontramos uma singularidade que não nos permitiu 

adicioná-las a temáticas mais específicas. No entanto, as duas têm a característica da 

Virgem intervir sobre elementos naturais para que os milagres se operassem. Na 

cantiga 145 interfere com o estado do clima, trazendo chuva a um espaço que estava a 

ser fustigado com a seca. Na cantiga 226 consegue transferir um mosteiro para o 

subsolo e voltar a repô-lo no seu lugar um ano depois, no dia da ressurreição de Cristo, 

fazendo essa analogia com a elevação de Cristo ao Céu e do mosteiro à face da terra.  

Na primeira composição poética o protagonista é um frade menor e o milagre 

dá-se em Jerez de la Frontera (o que nos faz acreditar que o fenómeno miracular ali 

passado favorecia os intentos políticos de Afonso X), na segunda é um mosteiro na 

Inglaterra onde já se tinham dado outros milagres. Os dois confluem no objetivo 

primordial de louvar a Virgem como capaz de milagres extraordinários.   

 

 

2.3. Clérigos como personagens secundárias 

A nossa seleção de cantigas contém igualmente milagres em que os clérigos 

não são os protagonistas, mas personagens secundárias ou apenas mencionados. 

Achamos importante incluir estes relatos, pois são também significativos do papel dos 

eclesiásticos no dia a dia medieval. Contudo, por não serem eles próprios os 

miraculados, optamos por não dar tanta ênfase a esses casos, de forma a 
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conseguirmos focar-nos mais naqueles em que os clérigos têm mais relevância.  Por 

isso, neste capítulo de personagens secundárias, iremos fazer um breve resumo das 

cantigas, com considerações sobre cada uma, apontando sempre o papel do clérigo 

nesse relato, e com uma única conclusão no final de todas as temáticas. Assim sendo, 

será uma análise com menos pormenor, justificado pela necessidade de ceder mais 

espaço aos milagres em que os clérigos são os miraculados237. As temáticas aqui 

abordadas são a religiosa, a da saúde, a da justiça e a socioeconómica238.  

 

2.3.1. Temática religiosa  

Louvor à Virgem  

Em nove cantigas encontramos milagres relacionados com o louvor à Virgem239.  

 O milagre da cantiga 8 ocorreu em Rocamador onde Pedro de Sigar, jogral, 

cantava e tocava nas igrejas para a Virgem. Pediu para que ela lhe desse um sinal de 

que apreciava aquele gesto. Desceu-lhe uma vela sobre a sua viola, mas um monge 

tesoureiro tirou-lha por várias vezes pensando que aquelas deslocações da vela eram 

feitiçaria. Mas as gentes que lá estavam repreenderam-no e ele percebeu que era um 

milagre, arrependendo-se e pedindo perdão ao jogral. Daí em diante o jogral todos os 

anos levou a essa igreja um grande estadal. 

O milagre revela-nos que cada fiel reza da forma que sabe ou consoante os 

seus dons, e neste caso o jogral fazia-o a cantar, o que foi bem visto aos olhos da 

Virgem. Podemos concluir que esta mensagem encerra uma forma de afirmar a 

validação das cantigas marianas.  

 

237 As cantigas que integram este capítulo são: 8, 16, 19, 28, 38, 57, 65, 67, 69, 77, 85, 96,105, 115, 124, 
128, 131, 133, 144, 155, 157, 195, 205, 208, 211, 235, 237, 238, 239, 245, 255, 259, 261, 262, 292, 293, 
295, 304, 30, 343, 362, 367, 368, 382, 389 e 405.  
238 Também há cantigas nas quais surgem clérigos como personagens principais e secundárias, por isso, 
como esses milagres já foram tratados no primeiro capítulo, não serão novamente abordados aqui. As 
cantigas nas quais surgem clérigos protagonistas, mas também com papel secundário são: 2, 7, 24, 54, 
55, 75, 87, 88, 103, 104,123, 125, 127, 141, 151, 164, 195, 222, 241, 251, 272, 274, 284, 285, 299 e 399. 
Remetemos para o tratamento dessas cantigas no capítulo dos clérigos enquanto personagens 
principais, pois aí o milagre já é categorizado e analisado. 
239 São elas as cantigas 8, 128, 208, 211, 261, 292, 295, 304 e 405.  
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O monge, que tentava zelar pelo santuário de Rocamador, só ao fim de retirar a 

vela algumas vezes e ela retornar para a viola do jogral é que se apercebeu de que era 

um milagre, pensando antes que era feitiçaria. O que nos mostra a sua personagem é 

uma falta de sentido místico, que fez com que não acreditasse ser ação da Virgem, 

revelando pouca fé em milagres. No entanto arrependeu-se, pedindo perdão ao jogral.  

O relato 211 conta-nos uma história muito peculiar, que aconteceu no dia de 

Pentecostes, em Elche. Na missa, enquanto o sacerdote fazia a consagração, um 

enxame de abelhas brancas entrou na igreja e começaram a reparar parte do círio que 

tinha a cera muito derretida. As pessoas perceberam que era um milagre e louvaram a 

Virgem.  Deixaram o enxame estar ali e as abelhas estabeleceram-se lá e produziram 

muito mel. 

Neste milagre, o presbítero não tem um papel de relevo, limitando-se a ser 

mencionado. As abelhas são quem se destacam, demonstrando que toda a Natureza 

está submissa à Virgem e a louva. Elas reconstroem o círio para que o culto não deixe 

de ser assegurado de forma digna. Terem os animais aparecido na consagração é um 

pormenor importante, pois é o auge da Eucaristia e igualmente o facto de serem 

brancas associa-se à imagem da Virgem.  

Dois outros milagres contêm a presença de abelhas e têm traços muito 

idênticos, são retratados nas cantigas 128 e 208. Em ambas, os protagonistas colocam 

uma hóstia consagrada, depois de tomarem a comunhão, numa colmeia, um deles 

como um ritual para ter mais produção de mel (aconselhado por uma bruxa) e o outro 

para se desfazer dela, pois era herege. Quando depois foram olhar a colmeia o homem 

da primeira cantiga viu lá dentro a Virgem com o Menino e o segundo viu uma capela 

com um altar sobre o qual estava idêntica imagem. O primeiro foi chamar o sacerdote 

para que ele dissesse o que fazer, enquanto o segundo se converteu logo, confessou-

se e contou o milagre. Nos dois casos as colmeias, que exalavam um cheiro muito 

agradável240, são levadas para a igreja em procissão. Por fim, na cantiga 128 quando o 

 

240 O aroma agradável indica a verdadeira presença da Virgem. Esta sensação olfativa também é 
mencionada no caso de santos que exalam um “odor de santidade”.  
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clérigo estava a celebrar a missa, olhou para a colmeia e não encontrou nada além de 

uma hóstia sagrada. O primeiro milagre deu-se na Flandres e o segundo em Toulouse.  

Como já tivemos oportunidade de verificar na temática religiosa (clérigos 

protagonistas), a hóstia consagrada era muitas vezes utilizada para feitiçarias e outros 

rituais e como amuleto de sorte. Vemos como numa das cantigas, a 128, foi usada para 

tal, mas na 208 foi simplesmente descartada numa colmeia. A própria cantiga nos diz 

que em Toulouse existiam muitos hereges que, para disfarçar, compareciam à missa e 

iam comungar. Os dois relatos retratam milagres eucarísticos, de forma a corroborar a 

transubstanciação. Algo interessante nestas intervenções sobrenaturais é o 

aparecimento da Virgem, já que a hóstia é o corpo do Senhor, por isso não é tão lógica 

a sua presença, contudo estes milagres demonstram que Maria é tão próxima a Jesus 

ao ponto de ela surgir com ele nos milagres que envolvem as espécies eucarísticas.  

Nestes dois últimos relatos os clérigos tiveram o papel de ir reconhecer o 

milagre e trazer a colmeia em procissão para a igreja onde todos puderam observar e 

rezar à imagem da Virgem e do seu Filho.  

Na cantiga 261 uma boa mulher que queria ver os santos, por conselho de um 

bispo, fez jejum e ficou em casa aguardando. Ao fim de nove dias entraram na sua casa 

santos, anjos, Jesus e Santa Maria. A mulher começou a chorar e pediu que a levassem, 

caindo morta logo depois. O santo bispo apercebeu-se da sua morte e foi à casa da 

mulher onde a encontrou morta e com um cheiro muito agradável241. Mandou registar 

por escrito o milagre como forma de louvar Jesus e a sua mãe.   

Notamos que este milagre enaltece a importância do jejum e do afastamento 

do mundo como formas para se conseguir um contacto mais próximo de Deus. O jejum 

permite expurgar todos os pecados, elevando o espírito e tornando a oração mais 

intensa. Ao final do nono dia, a mulher conseguiu ver santos, anjos, Jesus e Maria. O 

número nove é importante, já que é a multiplicação de três (representativo da 

Santíssima Trindade) e surge igualmente variadas vezes na Bíblia, para além disso, 

também é representativo dos dias de uma novena, exercício de piedade que surge 

 

241 Novamente encontramos o “odor sanctitatis” como marca da presença e intervenção de Maria.  
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noutras cantigas. Contudo, não sabemos se a morte da mulher se deu como resposta 

ao seu pedido de estar com Deus ou se a visão e a morte foram decorrentes do seu 

jejum prolongado242. 

O bispo soube aconselhar a mulher, pois verdadeiramente ela conseguiu 

encontrar-se com as pessoas que habitam o Céu e ser levada para lá. A sensibilidade 

do prelado também lhe permitiu saber que a mulher estava morta ao final dos nove 

dias.  

A composição 292 revela-se bastante especial, porque faz parte das cantigas 

biográficas do Rei Sábio. Relata como, depois da morte dos seus pais, Afonso X os 

mandou sepultar na catedral de Sevilha243, em túmulos ricamente elaborados. 

Fernando III foi representado numa estátua, na qual o seu sucessor colocou um anel 

de ouro. Porém D. Fernando apareceu em sonhos ao mestre que fez o anel e disse-lhe 

que fosse oferecido a Santa Maria. Pediu também que a sua imagem fosse colocada de 

joelhos. No dia seguinte encontraram o anel fora do dedo do rei. O milagre foi do 

conhecimento de Afonso X e do arcebispo que deram louvores a Deus. 

Esta cantiga elogia muito São Fernando como devoto da Virgem, e a quem esta 

sempre ajudou como recompensa, e também a beata Beatriz de Suábia. Este milagre 

tem mais como protagonista Fernando III do que Santa Maria, revelando-se uma forma 

de validação da santidade do rei por parte do seu filho, Afonso X.   

Dois elementos que nos apraz destacar desta cantiga são a menção da 

reutilização das mesquitas para igrejas por parte de D. Fernando e que este reconhecia 

que obteve o reino graças a Santa Maria, acreditando ser o seu poder de origem 

 

242 A propósito, na Idade Média surgiram várias mulheres que jejuavam continuamente, procurando em 
Deus o único alimento. Este fenómeno ficou conhecido como anorexia mirabilis, caracterizada por uma 
miraculosa perda de apetite que, nos casos mais extremos, podia levar à possibilidade de viver sem 
comer, ou de viver apenas com a comunhão eucarística. Essa privação absoluta, ou quase, de alimento 
era reconhecida como mostra de santidade. Uma das santas reconhecidas pela privação de alimento é 
Santa Catarina de Sena. Este fenómeno era sobretudo feminino, sendo raros os santos reconhecidos 
pela incapacidade de comer. – Sobre a inédia prodigiosa indicamos a leitura do capítulo “From 
Sainthood to Patienthood” do livro Fasting Girls: the emergence of anorexia nervosa as a modern 
disease, de Joan Jacobs Brumberg.   
243 D. Beatriz faleceu em 1235 e foi primeiramente sepultada em Las Huelgas, em Burgos, e depois 
trasladada para a catedral de Sevilha, em 1279, e sepultada junto ao seu esposo. Já D. Fernando III 
faleceu em 1252 e foi logo sepultado na catedral de Sevilha. - GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el 
Sabio… p. 16, 43-44.  
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divina. O arcebispo D.  Raimundo de Losana, que tinha sido confessor de D. Fernando 

III, juntamente com o clérigo tesoureiro da catedral, tiveram como papel o 

reconhecimento do milagre.   

Outro relato, referente à família real, o 295, tem Afonso X como protagonista. 

O monarca é descrito como grande devoto de Santa Maria, que mandava fazer belas 

imagens da Virgem, ricamente ornamentadas. Outrossim trovava os seus milagres. 

Numa Páscoa, o rei convocou algumas monjas para virem venerar uma dessas imagens 

e orar por ele. A Virgem apareceu-lhes e pediu para ver o rei. Quando este chegou 

encontrou-a de joelhos pedindo-lhe para lhe beijar as mãos. O rei prostrou-se em 

terra, estendido em cruz, e chorando lhe disse que lhe beijaria pés e mãos, porque a 

sua virtude sempre o guardava e dava saúde. A Virgem insistiu que queria ser ela a 

beijar as mãos do rei, pois este muita a honrava e a seu Filho e prometeu levar o rei 

para o Céu quando ele morresse. Depois das monjas terem acordado desta visão 

foram contá-la ao rei. Ele ficou emocionado, chorou diante da imagem, e fez com que 

escrevessem este milagre. Dali em diante serviu e louvou ainda mais a Santa Maria e 

ela deu-lhe grandes graças. 

Merece um pouco mais da nossa atenção este milagre, porque encontramos o 

Rei Sábio como protagonista, ainda que não o diga explicitamente. Neste relato são 

referenciadas as Cantigas de Santa Maria244 e outras formas do monarca louvar a 

Virgem. O fenómeno sobrenatural é vivenciado por um grupo de monjas, 

comprovando o milagre, ou seja, não foi um momento vivenciado apenas pelo rei, mas 

sim por terceiros que se constituem testemunhas desse acontecimento. Para além 

disso, também não parece ter sido ele a escrever a cantiga, já que não se encontra na 

primeira pessoa, além de se afirmar que o rei mandou (a outra pessoa) registar o 

milagre.  

Vemos aqui Maria representada de uma forma única na nossa seleção de 

cantigas. Ela ajoelha-se perante Afonso X, numa pose adequada a prestar-lhe 

homenagem pelo incessante louvor que lhe prestava e ao seu Filho, querendo-lhe 

 

244 Verifica-se uma referência do texto ao próprio texto, é uma interessante referência metatextual. 
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beijar as mãos num gesto de satisfação pelas suas obras e bênção pelas que viriam. 

Claro que, de alguma maneira, a Virgem demonstra que o soberano desempenha 

aquele papel por desejo dela, corroborando a tese da origem divina do poder régio.  

A cantiga 304 revela que em Ribela havia uma igreja com 5 altares, um deles 

dedicado a Santa Maria, onde não podia arder lume que não fosse de azeitonas limpas 

e esmeradas, ao contrário dos outros onde óleos distintos ardiam. O povo de Ribela 

não se atrevia a queimar qualquer outro óleo em frente ao altar da Virgem.   

Esta cantiga pretende exaltar Santa Maria. Diante do seu altar só ardia azeite, 

como forma de ser louvada e honrada de forma ainda mais prestigiante do que os 

outros santos. Nesta composição lírica os clérigos só surgem mencionados245.   

Na cantiga 405 encontramos em Constantinopla uma igreja perto do mar 

chamada Luzerna que tinha sobre o altar uma bonita figura de Santa Maria 

resguardada todo o ano por um pano. Mas às sextas-feiras um anjo erguia-o, vindo as 

pessoas todas adorarem a imagem. Na sexta e sábado havia romaria, o clero ia à igreja 

cantar as horas e as pessoas emocionadas levavam grandes ofertas. Depois que 

passava o sábado, o anjo deixava cair o pano diante da imagem.  

Neste milagre há, mais uma vez, essencialmente a exaltação da Imaculada. 

Destaca-se o sábado como dia dedicado a ela. O pano que a protege todo o ano parece 

transmitir que ali por baixo se encontra um tesouro que quando está à vista merece 

grandes romarias e presentes, com os clérigos a irem ali cantar as horas.  

 

Conversões  

Algumas cantigas dizem respeito a conversões, como a 28, a 85 e a 205.  

A cantiga 28 relata-nos a conversão de um sultão, após tentar cercar e roubar a 

Constantinopla cristã. A Virgem apareceu protegendo a cidade, enquanto que Maomé, 

a quem o sultão pedira auxílio não se manifestou. Face a este milagre, o sultão pediu 

 

245 “(…) Ca non pod´ y arder lume / D´outr´ oyo senon d´olivas mui linpi´ e muit´ esmerado; / ca macar 
ard´ ant´ os outros de linaça, sol penssado / non é que ant´ o da Virgen arça; e est´é provado / muitas 
vezes eno ano, e áno já por costume. / Ca o provan ameude cavaleiros, lavradores, / clérigos, monges e 
frades descalços, pregadores…”  
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ao patriarca D. Germanos para ser batizado, fazendo grandes doações a 

Constantinopla.  

Neste relato miracular captamos diversas mensagens, como uma 

sobrevalorização do cristianismo e suas figuras (nomeadamente a Virgem Maria) em 

relação ao islamismo; Santa Maria sempre auxilia os cristãos em tormenta, sendo que 

o batismo tem uma importância fulcral como forma de renunciar à antiga religião e 

integrar-se no cristianismo.   

D. Germanos desempenhou um papel indispensável neste milagre pois 

encorajou toda a população a orar pelo auxílio de Santa Maria. 

Na cantiga 85 presenciamos a conversão de um judeu, que em Inglaterra foi 

raptado por um grupo de ladrões que queriam receber um resgate por ele. Mas a 

Virgem salvou-o e em visões demonstrou-o como a sua religião o conduziria ao 

inferno, enquanto que, tornando-se cristão, poderia ter acesso ao Céu. Ele foi 

encaminhado para um mosteiro onde encontrou um santo abade com os seus 

companheiros que o batizaram e divulgaram o milagre entre as pessoas. 

Novamente assistimos a uma superiorização do cristianismo face às outras 

religiões monoteístas. A Virgem advertiu o judeu que para se salvar deveria fazer três 

coisas: crer em Deus, comer carne de porco e deixar de sacrificar animais, ou seja, 

abandonar o judaísmo e converter-se genuinamente ao cristianismo. Verificamos a sua 

conversão e a disponibilidade por parte daquele convento em batizar o judeu, 

fazendo-o integrar-se na comunidade cristã.  

Por fim, o relato 205 revela-nos como um castelo mouro na fronteira246 foi 

atacado por tropas cristãs das Ordens de Santiago e Calatrava, dirigidas por D. Afonso 

Teles e D. Gonçalo Eanes. Estas compadeceram-se de uma moura com o seu filho ao 

colo, pois fez-lhes lembrar a Virgem com o Menino e pediram a Santa Maria que 

poupasse a vida daquela mãe e filho. Ambos foram salvos do fogo que ali irrompeu e 

logo batizados.  

 

246 Nuno Silva Campos no capítulo “O senhorio de Alburquerque na fronteira de dois reinos (sécs. XIII-
XIV) refere que este castelo possa ser, cronologicamente, o de Alburquerque. - VILAR, Hermínia 
Vasconcelos ; CUNHA, Mafalda Soares ; FARRICA, Fátima (dir.) – Centros periféricos de poder na Europa 
do Sul (séculos XII-XVIII). Évora: Edições Colibri, 2013. ISBN 9789896892340. p. 18.  
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Este milagre, para além da importância da conversão da moura e do seu filho, 

exalta igualmente a piedade e bondade da Virgem e a grande fé que os cristãos têm 

nela, que são capazes de ter compaixão de uma muçulmana só porque ela traz o filho 

pequeno ao, tal colo como nas imagens da Virgem e o Menino. Esta é uma das poucas 

cantigas que nos surgem as ordens religioso-militares.   

 

Confissão 

Igualmente encontramos seis cantigas nas quais a confissão tem um papel 

central247. 

A cantiga 16 descreve como um cavaleiro apaixonado e não correspondido foi 

confessar-se e pedir a ajuda de Deus para conseguir o amor da dama. O abade, que 

entendeu que aquela paixão era obra do diabo, mandou-o rezar 200 Ave-marias todos 

os dias durante um ano. No final a Virgem apareceu-lhe, pedindo-lhe para escolher 

entre ela e a sua amada. O cavaleiro renunciou à dama e a Virgem disse para ele rezar 

por ela tantas Ave-marias num ano como aquelas que ele rezou pela dama.  Quando se 

passou esse ano o cavaleiro morreu e foi levado por Maria. 

A escolha entre a dama e a Virgem, metaforicamente, faz com que o cavaleiro 

seja convidado a escolher entre os prazeres da Terra e os do Céu. É uma forma de o 

cavaleiro rever o porquê das suas orações. Ao escolher Santa Maria as suas orações 

voltaram-se para um bem maior, fez com que deixasse de orar por um objetivo 

pessoal, egoísta, para se dedicar a um profundo e verdadeiro louvor a Santa Maria. 

Portanto, a suspeita do abade confessor era sensata, já que a própria Virgem fez o 

cavaleiro escolher entre a dama amada ou ela.  

Na cantiga 96 um homem foi atacado e decapitado por um grupo de ladrões 

num monte. Quatro dias depois, dois franciscanos passaram por lá e ouviram o 

cadáver a pedir confissão. Os frades descobriram-no com a cabeça recolocada. O 

homem disse-lhes que ladrões o mataram e demónios tentaram levar a sua alma sem 

confissão, mas a Virgem recolocou a sua cabeça para que ele pudesse confessar-se. 

Então, os frades reuniram uma grande multidão e o homem fez a sua confissão. 

 

247 São as cantigas 16, 96, 124, 155, 237 e 253. 
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Depois, a cabeça dele imediatamente se soltou do corpo e ele morreu. As pessoas 

louvaram a Virgem. 

Esta cantiga realça que o cristão tem de estar sempre avisado dos perigos do 

mundo e precaver-se com a confissão, pois a qualquer altura pode morrer, e partir em 

pecado e não conseguir alcançar a salvação. Os frades, por sorte, ou talvez também 

por milagre, passando naquele local levaram-lhe o conforto da reconciliação e o 

homem morreu, finalmente, em paz.  

Na narrativa 124 observamos como um homem devoto da Virgem foi 

condenado à morte por apedrejamento, como traidor, por ter ido algumas vezes sem 

autorização a Jerez e Sevilha, quando estas cidades pertenciam aos mouros. Antes de 

morrer pediu para se confessar e a tudo resistiu (às pedradas e a um dardo na 

garganta) até que chegasse um clérigo e o confessasse. Então morreu, mas a sua barba 

continuou a crescer e nenhum animal lhe tocou248.  

Esta cantiga tem poucas informações sobre o clérigo. Apenas revela a 

importância da confissão. E a Virgem demonstra, pelo crescer da barba e por não ter 

sido comido por nenhum animal, que ela tinha operado um milagre e que a alma do 

homem foi salva.  

Na cantiga 155 havia, em Alexandria, um cavaleiro malfeitor que ao ficar velho 

se arrependeu e foi confessar-se a um eremita. A sua penitência foi ir em peregrinação 

à Terra Santa, ou jejuar, ou dar esmola. Face à recusa do cavaleiro, o eremita disse-lhe 

para lhe encher um pichel. O cavaleiro pensou ser fácil, mas durante dois anos não o 

conseguiu, porque a água lhe fugia. Rezou chorando a Maria para o ajudar e com duas 

das suas lágrimas encheu o pichel, levando-o ao eremita, que deu louvores à Virgem e 

fez com que este milagre fosse conhecido249. 

 

248 Nesta cantiga também assistimos à dura pena de morte por apedrejamento a que o homem foi 
submetido por se deslocar a locais sob jurisdição muçulmana sem autorização.  
249 José Ribeiro Ferreira vê nesta cantiga paralelismo com o suplício de Tântalo que, como castigo da sua 
insolência, foi condenado a sofrer sede e fome insaciáveis, apesar de estar em água até à cintura e 
rodeado de ramos de frutos, que quase o tocavam, porque uma e outros lhe fugiam, quando os tentava 
colher. - FERREIRA, José Ribeiro - Temas clássicos na obra de Afonso X, Cantigas de Santa Maria e 
Cantigas de Amor. Máthesis [Em linha]. N.º 17 (2008). p. 123-140. [Consult. 05 Out. 2020]. Disponível na 
Internet:<URL:https://digitalis.uc.pt/pt-

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor
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Transparece neste relato uma mensagem de louvor a Santa Maria e ao seu 

poder de intercessão junto de Deus. Quanto ao eremita, faz pensar que ao dar aquela 

penitência ao cavaleiro saberia de antemão a dificuldade que ele encontraria, por isso 

é que logo reconheceu tratar-se de um milagre.  

A cantiga 237 revela-nos um grande nível de violência na morte de uma 

prostituta devota da Virgem que foi violada, roubada e teve a sua garganta cortada 

enquanto viajava, a um sábado, para a sua terra natal. Foi deixada morta no caminho, 

mas a Virgem veio consolá-la, e permitiu que ela pedisse ajuda a um cavaleiro que ali 

passava. Este contou às pessoas o que se passou e elementos do clero foram à sua 

procura para a confessar. Depois disso ela morreu.  

As componentes mais importantes deste milagre são: a confissão como única 

forma da meretriz salvar a sua alma, e o facto de a mulher ser devota da Virgem, 

jejuando no dia da Encarnação e nos seus cinco dias de festa, participando das missas 

todos os sábados, e não pecando nesses dias de Santa Maria.  

O clero demonstrou-se logo disponível em ajudar a mulher a reconciliar-se com 

Deus antes de falecer.  

A história 253 relata-nos como um homem bom de Toulouse foi em 

peregrinação até Santiago levando um bordão de ferro de 24 libras, como penitência 

dada por um abade. Na sua romaria passou pela igreja de Villalcázar de Sirga e orou 

pedindo perdão pelos seus pecados. Nesse momento o bordão quebrou-se em duas 

partes. Todos louvaram Santa Maria pelo milagre e os clérigos entenderam que ele 

estava livre da sua penitência. Foi a Santiago cumprir a sua peregrinação e depois 

voltou à sua terra onde serviu a Virgem durante o resto da sua vida.  

O homem só alcançou o perdão dos seus pecados, simbolizado pela quebra do 

bordão, porque primeiramente se foi confessar a um abade que lhe atribuiu a 

penitência adequada. Após ter alcançado a graça de Santa Maria foi, ainda assim, 

cumprir a sua peregrinação a Santiago. Mais uma vez os clérigos surgem como 

mediadores entre os homens e Deus, no perdão dos pecados.  

 

pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor >. p. 
133.  

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor
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Ressurreição  

Ao contrário do que ocorre na temática religiosa na qual os clérigos eram 

protagonistas, aqui a ressurreição só é tratada numa única cantiga, a 133. Uma menina 

em Elche caiu numa acéquia (canal de irrigação) e morreu. O seu pai, chorando e 

orando, colocou-a na frente do altar da Virgem e confessou-se. Começaram os ritos 

fúnebres e quando o sacerdote consagrou a hóstia, a menina levantou-se subitamente 

e louvou a Virgem. 

 Esta cantiga revela o compadecimento que a Virgem teve dos pais da menina. A 

altura da sua ressurreição tem um significado especial, pois é na consagração das 

espécies, altura substancial da Eucaristia. Neste relato o clérigo apenas tem o papel de 

presidir à missa exequial e de presenciar e constatar o milagre.  

 

Contacto com o diabo 

A cantiga 67 expõe o caso de um nobre generoso e caridoso250 que contratou 

para seu escudeiro o diabo disfarçado de jovem. Um dia, um bispo visitou o nobre e o 

diabo com medo de o encontrar fingiu estar doente e não poder trabalhar. Mas o 

nobre falou do seu melhor servo ao bispo que insistiu em vê-lo. O diabo apareceu 

temeroso, o bispo reconheceu-o e exigiu que ele contasse o que tinha feito. O diabo 

explicou que teria matado o seu mestre se a Virgem não o tivesse protegido. Então 

deixou o corpo do morto e desapareceu. 

O que nos afirma esta cantiga? Que a Virgem protege todos aqueles que 

confiam nela e sempre os defende da manha do diabo. Outro ponto importante é que 

o bispo, santo, de boa vida, enquanto vigário de Deus, teve o poder de reconhecer o 

diabo e a autoridade para o forçar a dizer a verdade e partir.  

Na cantiga 343, em Cahors, uma mãe procurou a ajuda de um capelão, por 

causa da sua filha que estava demoniacamente possuída. Ele foi vê-la, levando água 

benta. O diabo, falando através dela, acusou-o de ser pecador e não ser digno de 

 

250 Este nobre fundou um hospital fora da sua vila, onde os pobres podiam comer (pão, vinho, carne e 
pescado) e dormir durante todo o ano e contratou jovens para servir os necessitados.  Demonstra a 
ação dos leigos na ajuda aos pobres, na assistência, que não era apenas da responsabilidade da Igreja.   
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carregar a água benta. Com medo, o capelão fugiu e o diabo revelou os pecados de 

outras pessoas. Estas ficavam com vergonha e receio dela. A mãe decidiu levá-la a 

Rocamador, rogando à Virgem que livrasse a sua filha do demónio e assim o fez Santa 

Maria.  

Confirmamos por esta cantiga a exaltação da Virgem como pura, imaculada, e 

por isso, capaz de se superiorizar e silenciar o demónio, pois ele nada lhe pode 

apontar. Ao contrário do capelão, a quem as fraquezas humanas fizeram incapaz de 

fazer frente ao diabo que logo o amedrontou. Verifica-se que os pecados tornam o 

homem frágil frente ao demónio.  

Por último, na cantiga 115, um casal honrado e rico vivia em Roma, servindo a 

Deus. Tiveram filhos, aos quais deram tudo aquilo que precisavam e depois fizeram 

voto de castidade. Porém, quebraram-no e dormiram juntos na noite anterior à 

Páscoa. A mulher prometeu dar ao demónio o filho que ela concebesse. Quando este 

atingiu os 12 anos, o diabo veio reivindicá-lo. Para se ver livre dele o menino 

encontrou-se com o Papa Clemente, que o aconselhou a falar com o santo patriarca da 

Síria, e este com um eremita que vivia na Montanha Negra. O menino encontrou-o, 

num eremitério, e ele aconselhou-o a rezar à Virgem e disse-lhe que ele lhe celebraria 

missa na manhã seguinte251. Ao amanhecer, quando o eremita estava a celebrar a 

missa de Páscoa, os demónios vieram e levaram o menino. A Virgem intercetou-os, 

afastando-os e devolvendo o menino em segurança ao eremita. Este ficara muito triste 

porque os demónios tinham levado o menino, mas quando terminou a missa e 

pronunciou as palavras “Pax vobiscum”, ouviu o menino responder “amém”. O eremita 

assegurou ao jovem que agora ele estava inteiramente livre do diabo. 

Revela-se, mais uma vez, a exaltação do poder de Santa Maria frente ao diabo. 

Outro aspeto a considerar nesta cantiga é o facto do eremita, um homem que vivia 

isolado e dedicado a Deus ter sido o único capaz de ajudar o rapaz a ver-se livre do 

diabo. 

 

251 O eremita comia apenas dois pães trazidos por um anjo. Representa a providência divina e faz 
lembrar as histórias de alguns santos, como é o caso do profeta Elias alimentado por um anjo e por 
corvos e o caso de S. Roque, alimentado por um cão que diariamente lhe trazia pão. 
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Excomunhão  

Na cantiga 65, um santo clérigo excomungou um freguês soberbo e arrogante 

que nunca se corrigia. Entretanto o clérigo morreu e o homem adoeceu mais tarde e 

arrependeu-se. Para voltar a comungar teve de ir ao encontro do bispo, e este enviou-

o ao Papa, pois os seus pecados eram grandes. Ele ordenou a um conselheiro que o 

absolvesse. Este pediu algo em troca, mas como o vilão não tinha nada para lhe dar 

não lhe levantou a excomunhão. O homem andou por muitas terras e mares até que 

encontrou na Montanha Negra (Síria) um santo eremita que lhe disse para ir até 

Alexandria onde vivia um homem louco. Deu-lhe uma carta para entregar ao louco e 

disse que se pelo caminho morresse estaria perdoado. Chegou a Alexandria onde 

esteve 15 dias até encontrar o homem que era escarnecido por todos. Ficou com ele 

numa igreja velha e deu-lhe a carta. À meia-noite, os santos e Maria apareceram e o 

louco explicou-lhes o problema do excomungado. Ela disse-lhe para ver se entre os 

santos, encontrava o clérigo que o tinha excomungado. Ele viu o eclesiástico, que o 

absolveu por ordem da Virgem. O louco confessou ao vilão que era são e tinha sido o 

senhor daquela terra. E acrescentou que morreria dentro de 15 dias. Permaneceram 

juntos esse tempo e todas as noites viam a Virgem e, então, o louco morreu. Deus fez 

com que fosse reconhecido como o senhor daquela terra e a população veio prestar-

lhe homenagem. Tornou-se santo e realizou milagres. Já o vilão ficou a guardar o seu 

túmulo. 

Fica clara a importância da excomunhão como pena máxima da Igreja. Se um 

cristão morrer excomungado não tem direito ao Céu. A Virgem aparece como a única 

entidade que conseguiu o impossível: fazer com que o clérigo que lhe impôs o castigo, 

já morto, lho retirasse. O mais simples e pequeno de todos, o homem louco, foi quem 

conseguiu ajudar o vilão, pois vivia em santidade. Já o Papa ao depositar a função no 

seu privado não resolveu o problema, pois este era ganancioso. 

Pela segunda vez é referido um eremita da Montanha Negra (tal como na 

cantiga 115), descrito como santo e que conseguia ajudar em casos complexos como 

este da absolvição e o anterior de libertação de um menino do diabo.  
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2.3.2. Temática da saúde  

Vários casos de milagres relacionados com a saúde surgem também e 

encontramos um caso de doença sem especificação de qual, doenças que afetam os 

sentidos, deficiências físicas, objetos no corpo e casos de ergotismo252.  

 

Doença  

O mestre Pedro de Marselha tinha sido abade, mas tornou-se leigo e teve dois 

filhos, em Sevilha. O mais pequeno ficou muito doente e julgavam-no quase morto. A 

mãe recomendou-o a Santa Maria do Porto, prometendo-lhe que se o filho vivesse 

iriam até lá em romaria, levando ofertas. A Virgem curou-o e quando o mestre Pedro 

soube, deu logo louvores a Santa Maria e celebrou a cura do filho. 

Esta cantiga faz parte do cancioneiro interno das cantigas de Santa Maria do 

Porto, e, dentro da nossa seleção de cantigas, é a única que nos fala de um clérigo que 

abandonou a sua vocação para se casar e viver como leigo.  

 

Deficiências físicas 

Um convento em Soissons, mostra-nos a cantiga 61, possuía um sapato que 

pertenceu à Virgem. Um homem questionou a autenticidade da relíquia e depois ficou 

com a boca torcida e numa grande agonia. Ele foi em romaria ao mosteiro onde se 

encontrava o sapato da Virgem.  Quando chegou deitou-se diante do altar, 

arrependido da sua blasfémia. A abadessa trouxe-lhe o sapato e esfregou-lho no rosto, 

curando-o. A partir de então tornou-se servo naquele mosteiro. 

Retrata o poder das relíquias da Virgem e a repreensão desta sobre aqueles 

que não reconhecem o seu valor. O sapato de Maria deveria ter operado outros 

milagres, já que aquele mosteiro tinha um livro cheio de registos de fenómenos 

miraculosos. A abadessa mostra-se muito prestável em usar prontamente a relíquia 

para ajudar o homem.  

 

252 As cantigas que integram esta temática são: a 38, 61, 69, 77, 105, 131, 144, 157, 235, 259, 262, 293, 
362, 367, 368, 389.    
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Na cantiga 77 uma mulher estava quase inteiramente paralisada, com os 

membros encolhidos e torcidos, e não tinha cura. Fez-se levar à Igreja de Santa Maria 

em Lugo, onde manteve vigília. Na festa da Virgem em agosto, Santa Maria a curou. O 

bispo e as pessoas que testemunharam a cura choraram e deram graças à Virgem. 

Este milagre visa o enobrecimento da Virgem, principalmente de Lugo. O bispo 

teve um papel secundário, apenas o de comprovar o acontecimento do fenómeno.  

Na cantiga 293 refere-se que havia na Lombardia um jogral que fazia imitações 

tão boas que todos gostavam de o ver atuar. Um dia foi incitado pelo diabo a imitar 

Santa Maria. Esse atrevimento ofendeu Jesus que o castigou, torcendo-lhe a boca e a 

parte superior do corpo. Não conseguiu mais manter-se de pé. As pessoas foram 

ajudá-lo a erguer-se e levaram-no à igreja. Aí rezaram muito a Deus para que através 

da sua mãe operasse um milagre. O jogral reconheceu os seus pecados e percebeu o 

porquê do seu castigo. No dia seguinte, quando se iniciou a Eucaristia, o homem foi 

curado por Santa Maria. Todos deram grandes louvores a Santa Maria pelo milagre 

que tinha feito e o bispo da cidade, quando soube deste acontecimento logo foi àquela 

igreja e ali fez um grande sermão. 

Jesus, por amor a sua Mãe, ofende-se quando troçam dela, castigando quem o 

faz. Já Santa Maria sempre perdoa e se compadece, curando o jogral. 

Simultaneamente a cantiga exalta o sacramento da Eucaristia e a sua importância 

como instrumento de união da comunidade e de louvor conjunto a Deus e à sua mãe. 

Os clérigos surgem como celebrantes da missa e o bispo como comprovador do 

milagre.  

 

Surdez, mudez e cegueira  

Na cantiga 69, um homem chamado Pedro de Solarana era surdo-mudo e um 

dia teve uma visão numa igreja em Toledo, em que observou celebrar-se a Eucaristia e 

estar presente a Virgem, que lhe acenou para se aproximar do altar e se ajoelhar. O 

clérigo enfiou o dedo no ouvido de Pedro e extraiu um verme lanoso, recuperando 

aquele a audição imediatamente. Ele foi até a casa do irmão, um monge, e gesticulou 

que podia ouvir. Na manhã de sexta-feira, Pedro viu novamente a Virgem na igreja. Ela 
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instruiu o mesmo clérigo que curou a sua surdez no sentido de restaurar a sua fala. 

Tantas pessoas ouviram falar do milagre que a igreja ficou cheia até transbordar. 

Nesta cantiga verifica-se a piedade da Virgem e da sua proteção àqueles que 

lhe pedem auxílio. Neste caso em particular o milagre dá-se através de um sacerdote e 

durante a Eucaristia, o que resulta no engrandecimento tanto desse sacramento, como 

do grupo dos religiosos. 

No relato 262 refere-se que havia no bispado de Puy, uma igreja onde a Virgem 

realizava muitos milagres. Um dia, na hora das matinas, a Virgem causou uma grande 

tempestade que fez a terra tremer e todos que estavam na igreja fugiram. As portas e 

as janelas fecharam-se e os santos que se tinham reunido lá dentro e colocado a 

Virgem em cima do altar, começaram a cantar a Salve Regina. Uma mulher surda-

muda ficou na igreja, escondida atrás do altar, e começou a ouvir e a falar e os seus 

membros ficaram curados. No dia seguinte, as pessoas foram à igreja para ouvir a 

missa, mas só puderam entrar depois de se arrependerem dos seus pecados. Entraram 

na igreja e a mulher contou como a Virgem a curara e como ouvira os santos. Todos 

cantaram juntos e concordaram que ninguém deveria permanecer novamente na 

igreja durante a noite. 

Santa Maria cura a mulher da surdez e mudez e quando ela conta às outras 

pessoas, todas concordam em não deixar ninguém mais pernoitar no templo e, neste 

sentido, são mencionados os religiosos, assim como os leigos. Ou seja, aqui os clérigos 

não têm qualquer papel relevante. O que podemos deduzir é a insatisfação da Virgem 

quando percebe que a sua igreja não era usada apenas para o culto, mas também, 

talvez, para manifestações profanas.  

Finalmente, a cantiga 362 relata que em Chartres havia um ourives cego que 

tinha feito uma arca de ouro muito rica para trazer as relíquias da Virgem da Sé de 

Lyon em procissão253. A arca passou por Chartres, e o ourives pediu que o levassem até 

ela. Depois de chegar junto da arca, deitou-se e chorando pediu mercê e com a água 

com que lavaram a arca, passaram-lhe pelo rosto e ele voltou a ver. Começou a 

 

253 Esta foi a arca já referida na cantiga 35, na qual se retratava as viagens que o deão da Sé de Lyon fez 
com as relíquias para angariar dinheiro para a igreja, que tinha ficado destruída por um incêndio.  
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chamar por Santa Maria, agradecendo-lhe e pedindo para ela interceder por ele junto 

de Deus. 

Interessante o uso da água que usaram para lavar a arca como elemento 

curativo, demonstrando que o contacto com as relíquias, potenciou a sua capacidade 

miracular.  

Neste relato é apenas mencionado que o deão de Lyon levou as relíquias de 

terra em terra para angariar fundos para a reconstrução da sua igreja incendiada. 

 

Objetos presos no corpo 

No relato 38, o conde de Poitiers queria guerrear com o rei de França e 

juntaram-se em Chateauroux. Nesse local o conde expulsou os monges de um 

mosteiro que ali havia, e que foi tomado por jogadores. Um deles, por perder, insultou 

os santos e a Virgem. Uma mulher veio ao mosteiro rezar a uma estátua da Virgem 

com o Menino. O jogador troçou da devoção da mulher e lançou uma pedra à estátua, 

quebrando um dos braços de Jesus, que começou a sangrar. O jogador acabou morto e 

devorado por demónios. Quando souberam deste acontecimento o conde e os seus 

homens visitaram o mosteiro. Acontece que um dos cavaleiros tinha uma pedra no 

queixo e rezou para que ela fosse removida. Logo cuspiu a pedra e colocou-a no altar. 

Este milagre contém dois fenómenos sobrenaturais, o primeiro relaciona-se 

com a justiça, pois a Virgem castiga com a morte o jogador que feriu o seu Filho. Já o 

segundo é simplesmente a cura de um cavaleiro. Neste relato o mosteiro de 

Chateauroux serve de cenário e os monges apenas são mencionados inicialmente.  

Na cantiga 157 uns peregrinos de Rocamador alojaram-se numa estalagem e 

fizeram filhós. Enquanto estavam ausentes, a proprietária roubou uma parte da 

farinha deles para poder também ela fazer e comer filhós. Tentou comer um, mas a 

faca perfurou a sua mandíbula. Muitos meses se passaram e os médicos não 

conseguiam extrair a faca. A mulher foi a Rocamador rogar a Santa Maria que a 

perdoasse. Confessou o roubo e o clérigo conseguiu remover a faca. A notícia do 

milagre espalhou-se e todos louvaram a Virgem. 

O relato sublinha a importância da confissão. Como o problema da hospedeira 

era de origem divina nenhum médico a conseguiu ajudar, mas depois da confissão, o 
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clérigo, representante de Cristo, teve o poder de a curar, mostrando que não havia 

mais razão de ser daquela punição, uma vez que o seu pecado tinha sido perdoado. 

Uma mulher chamada Maria, que surge na cantiga 368, morava perto de Santa 

Maria a Grande de Córdova. Acreditava que tinha uma cobra dentro dela, e fez uma 

peregrinação, na qual, em sonhos, S. Domingos de Silos lhe disse para ir a Santa Maria 

do Porto. Aí a Virgem lhe disse para ir a Cádis, à Sé de Santa Cruz, pois lá seria curada. 

No dia seguinte ela entrou numa barca e quando avistou a igreja de Cádis abriu a boca 

e expeliu uma cobra vermelha. Todos os que viram ficaram maravilhados e voltaram 

ao Porto de Santa Maria onde foram louvar a Virgem. 

Revela-se a importância da peregrinação e da fé necessária para o crente 

alcançar a cura para os seus males. Há aqui também a exaltação de Santa Maria do 

Porto e da santificação da catedral de Cádis. Tanto a igreja do Porto como a catedral 

de Cádis foram mandadas erigir por Afonso X. Neste caso, o elemento do clero é S. 

Domingos de Silos que ajudou a mulher orientando-a na sua peregrinação. 

 

Ergotismo 

Na cantiga 105 uma jovem de Arras tinha prometido à Virgem manter-se casta 

para ganhar o Céu. Mas os pais forçaram-na a casar com um rico homem de Auvergne. 

Este, durante um ano, nunca conseguiu consumar o casamento. Irado, mutilou a 

mulher nos seus genitais e nenhum médico conseguiu curá-la254. A donzela queixou-se 

ao bispo, D. Bonifácio, que teve pena dela, mas não querendo intrometer-se no 

matrimónio, mandou-a de volta para o marido. Este foi atingido por uma doença que 

tomou toda a cidade, castigados pelo mal que o homem tinha feito. A donzela também 

sofreu com o fogo que consumia a todos. Foi levada para a igreja e chorou à Virgem. 

Adormeceu e Maria apareceu-lhe, curando-a do fogo e da ferida e deu-lhe o poder de 

curar todas as pessoas que ela beijasse. No outro dia as pessoas viram-na curada e ela 

 

254 “Poren tan gran dano / lle fez que a ouvera de matar; / ca lle deu com un cuitel´a engano / en tal 
logar, que vergonna me faz /(…) / De o dizer; / ca tanto foi sem guisa, / que non pod´ome per ren y falar, 
/ que quantos físicos ouv´ end´ a Pisa / non lle poderon a chaga serrar”.  
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contou-lhes o milagre. Os doentes foram beijados por ela e curados e todos louvaram 

Santa Maria. 

O “fogo” de que trata esta cantiga é certamente o fogo de S. Marçal255, ou seja, 

uma doença que atualmente conhecemos como “ergotismo”256. A Virgem ao conceder 

a graça de curar os outros doentes com o seu beijo, está a permitir à donzela ser 

veículo de milagres, santificando-a em vida como recompensa por ter sido sempre fiel 

à sua promessa de manter-se casta. Neste aspeto de lhe ser concedido o poder de 

curar, podemos comparar a donzela à imperatriz Beatriz (cantiga 5) que também teve 

o poder de curar leprosos, uma doença semelhante pois também podia levar a 

amputações de membros e à morte.  

No que diz respeito ao papel do bispo, apesar de ter tido pena da jovem acabou 

por enviá-la novamente para o marido, não a auxiliando, talvez por medo do poder do 

seu esposo. 

Na cantiga 259 dois jograis que se tinham desentendido foram chamados em 

sonhos a comparecerem na igreja de Santa Maria de Arras. Lá chegados tiveram a 

aparição da Virgem que quis que eles fizessem as pazes e lhes deu uma vela com a 

qual salvassem os doentes do fogo de S. Marçal. Salvaram a todos que encontraram no 

seu caminho. O bispo tentou retirar-lhes a vela, tendo como consequência ficado com 

a doença. Então, deram-lhe de beber um pouco da cera da vela e logo ficou curado. 

Desde aquele dia até ao da composição da cantiga, todos os jograis da terra que iam à 

igreja de Arras ficavam com o poder de salvar os doentes do fogo de S. Marçal. 

 

255 Ficou conhecido por fogo de S. Marçal, pois em finais do séc. X a região da Aquitânia foi dizimada 
pelo Mal des Ardents, e as populações pediram auxílio a S. Marçal e dele obtiveram o fim da epidemia. - 
MARTÍN ANSÓN, María Luisa - El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el contexto del arte 
medieval. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte [Em linha]. Vol. 22 (2010).  p. 9-26. 
[Consult. 06 Out. 2020]. Disponível na Internet:<URL: https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2322 
>. ISSN: 1130-5517. p. 10.  
256 Esta doença provém de um fungo parasita do centeio chamado esporão-do-centeio. O centeio era 
um alimento base da população mais desfavorecida e, por isso, a doença afetava muitas pessoas. O 
ergotismo produzia dor intensa e frio, seguido de um enorme calor, dor, alucinações e convulsões, os 
membros enegreciam o que levava a amputações. Se alguma pessoa afetada sobrevivia, por norma 
ficava com amputações. - MARTÍN ANSÓN, María Luisa - El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón 
en el contexto del arte medieval… p. 11; ROMANÍ, J. ; SIERRA, X. ;  CASSON, A.  - Análisis de la 
enfermedad dermatológica en 8 Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Parte I: 
introducción, el monje resucitado «lac virginis», el ergotismo y la lepra… p. 574.  

https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2322
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A Virgem deseja que todos se deem fraternalmente, pois é a única forma de 

apregoarem e viverem o mandamento do amor. Quando Santa Maria lhes ofereceu 

uma vela capaz de curar os doentes, talvez representasse uma metáfora para 

demonstrar como o amor é capaz de curar o pior dos males. Por outro lado, a inveja 

representada pelo bispo só leva à deterioração da alma, visível na doença que o 

assolou. Mesmo assim, o bispo foi curado pela misericórdia da Mãe de Deus presente 

na vela. 

S. Marçal, evangelizador da região francesa de Limousin, era um santo de 

enorme prestígio naquelas terras. Nas Cantigas os milagres curativos do ergotismo são 

atribuídos à Virgem, em vez de a S. Marçal, demonstrando ter um poder acima de 

qualquer outro santo, ainda que esse fosse o santo “especializado” na cura desta 

doença257. 

 

Problemas de saúde de Afonso X    

No relato 235 é dito que Afonso X louvou a Virgem e sempre a serviu, rezando 

para morrer em seu serviço. E Santa Maria o ajudou, em todos os aspetos da sua vida. 

Esta cantiga refere como foi protegido tanto na sua saúde (várias vezes: em Requena; 

em Montpellier depois de se reunir com o Papa; em Castela; e em Valladolid), como na 

política (dos nobres que o queriam destronar para dividir o reino entre si e do ataque 

que o rei de França lhe queria fazer quando Afonso X viveu em Victoria).  

Mais uma cantiga de teor biográfico, na qual vemos a ação da Virgem em toda 

a vida do monarca trovador. Encontramos a menção à sua reunião com o Papa 

Gregório X, que aconteceu em 1275, em Beaucaire, por ocasião da candidatura do rei 

ao lugar de imperador do Sacro Império Romano Germânico. Contudo, este momento 

não é muito destacado na cantiga, apenas é referido como um marco temporal para 

afirmar como Maria cuidou da sua saúde no caminho de regresso a Castela. Esta 

cantiga revela vários milagres, que resumem toda a proteção mariana a que sempre 

esteve sujeito o Rei Sábio.  

 

257 MARTÍN ANSÓN, María Luisa - El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el contexto del arte 
medieval… p. 574-575.  
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Outra cantiga com Afonso X como protagonista é a 367, na qual o rei foi visitar 

a igreja de Santa Maria do Porto viajando por mar e por terra. Quando ia por mar 

ambas as pernas lhe incharam muito, ficaram vermelhas e delas saía água amarela. 

Chegou à igreja numa sexta-feira, e foi diante do altar da Virgem, e quando os clérigos 

começaram a cantar as matinas, logo as pernas lhe desincharam e ficou curado da sua 

doença. O rei e todos os que o acompanhavam e viram o milagre, louvaram a Virgem. 

Esta cantiga, quase como que num complemento da anterior, conta um caso 

em que a sua saúde é preservada por Santa Maria, quando se encontrava com as 

pernas inchadas, decorrente da hidropsia258. Desta vez com a circunstância de se 

pretender uma afirmação da igreja de Santa Maria do Porto como um centro de 

peregrinações e milagres, que, por conseguinte, arrecadava muitas ofertas e fazia 

crescer a região envolvente, estabelecendo população, desenvolvendo o comércio, 

melhorando as vias de comunicação, etc.  

 

Preservação da vida  

Duas cantigas têm lugar nesta temática, não por representarem alguma cura, 

mas por haver uma preservação da vida dos protagonistas por parte da Virgem.  

Na cantiga 131, o imperador Alexios de Constantinopla ficou preso numa mina 

de prata, após o seu túnel desmoronar. Todos morreram exceto ele. A imperatriz 

Jordana, triste, todos os dias rezava à Virgem e mandou celebrar missas e dar ofertas 

durante um ano inteiro. Neste tempo, a Virgem forneceu comida ao Imperador, que 

era seu devoto, e os anjos vinham consolá-lo e ajudá-lo a dormir. Uma noite, a Virgem 

apareceu ao patriarca numa visão, contando-lhe o que tinha acontecido com o 

imperador e, no dia seguinte, ele contou a visão à Imperatriz. Foram, com muitos 

 

258 É um conjunto de causas que conduzem à acumulação de líquido nas pernas, na cavidade abdominal 
ou nos pulmões. Afonso X chegou a Santa Maria do Porto sexta-feira à noite, por isso é possível que o 
descanso do corpo em posição horizontal tenha ajudado a diminuir o inchaço, para além do milagre da 
Virgem. – ROMANÍ, J. ; SIERRA, X. ;  CASSON, A.  - Análisis de la enfermedad dermatológica en 8 Cantigas 
de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Parte II: mutilación genital, escrofulodermia, sarna, erisipela y 
los males del Rey Alfonso [Em linha]. Vol. 107. N.º  8 ( 2016), p. 661-665. [Consult. 07 Out 2020]. 
Disponível na Internet: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016300448 >. 
p. 664.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016300448
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homens, libertá-lo. O imperador aconselhou-os a agradecer à Virgem que tinha 

cuidado dele a pedido de sua esposa. 

Esta cantiga demonstra o poder da oração através de outra pessoa, pois a 

Virgem referiu ao imperador que estava a providenciar tudo o que ele necessitava, 

como lhe tinha pedido a sua mulher. Santa Maria, no entanto, não apareceu 

diretamente à imperatriz, mas ao patriarca, que deveria ter boa índole e ser bom 

prelado e ter fácil acesso aos imperadores, de forma a contar a sua visão à imperatriz.  

Por fim, a cantiga 144 conta-nos a passagem de vida de um homem bom em 

Plasencia, que era generoso e devoto da Virgem. Havia também naquela região um 

cavaleiro que se ia casar e, por isso, fez uma largada de touros. Soltou o touro mais 

feroz para correr numa praça em frente à casa do bom homem. Este não tinha 

interesse no espetáculo, mas saiu para visitar um amigo, um clérigo chamado Mateus. 

Assim que saiu, o touro lançou-se a ele. O clérigo Mateus, que assistia a tudo, rogou à 

Virgem pelo amigo. A Virgem fez o boi prostrar-se, até que o homem chegou à porta 

da casa do clérigo e entrou. Depois, o touro levantou-se e nunca mais magoou 

ninguém. 

De novo nos deparamos com a oração de alguém por outra pessoa e o seu 

desfecho. Neste caso foi um clérigo que pediu à Virgem pelo seu amigo, enquanto 

eclesiástico sabia o poder de clamar pela Mãe de Deus. Neste milagre o touro podia 

representar uma metáfora para a presença de pecados ou tentações para o homem 

bom (lembrando o significado do touro que já vimos anteriormente), mas parece-nos 

que a ideia do milagre é sobretudo realçar essa intercessão imediata de Santa Maria 

pelos homens.  

O milagre 255 retrata o caso de uma burguesa rica, bem casada, bonita e de 

bom senso que vivia em Lyon. Teve uma filha que se casou, mas desde logo surgiram 

rumores de a sogra se ter envolvido com o genro. Para acabar com os rumores, a sogra 

mandou matar o genro. Depois do caso ter sido investigado, o meirinho determinou 

que se prendesse a burguesa, que seria punida com a morte pelo fogo. Levaram-na 

pela rua e passaram pela igreja de Santa Maria onde a burguesa pediu para rezar, 

rogando pela sua vida. Foi depois levada para fora da cidade para uma casa velha que 
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puseram a arder com ela dentro. Depois de tudo ter ardido verificou-se que a mulher 

continuava intacta. Então, a casa foi por duas vezes incendiada e ainda assim a mulher 

permaneceu incólume. Quando o meirinho e a população souberam mandou logo que 

a retirassem do fogo. Tendo este acontecimento sido de conhecimento geral, os 

clérigos começaram a louvar Santa Maria pelos seus milagres. 

Esta cantiga aborda o grande poder e misericórdia de Santa Maria e, sobretudo, 

a sua capacidade de perdoar e de dar uma nova oportunidade para quem agiu de 

forma errada. Caracteriza Santa Maria como tendo um cariz maternal muito vincado, 

capaz de interceder e querer fazer o bem a todos os seus filhos.  

Os clérigos são mencionados somente como testemunhas dos milagres da 

Virgem e elementos de propagação dos seus feitos.  

 

2.3.3. Temática da justiça  

Cinco são os milagres da temática da justiça, compreendendo castigos e 

libertação de um refém259. 

 

Castigos  

Na cantiga 19, três homens perseguiram e mataram numa igreja de Santa 

Maria um inimigo comum. Depois não conseguiram sair da igreja e os seus corpos 

inflamaram-se. Ao verem-se a arder arrependeram-se e imploraram à Virgem por 

misericórdia, e confessaram-se ao bispo que lhes deu como penitência o exílio. 

Ordenou que as espadas com que tinham matado o homem fossem transformadas em 

cintas para que usassem enquanto andavam pela Sicília. 

A pena (judicial) pela morte do homem é já dada pela penitência a que os 

sujeita o abade. E o exílio para a Sicília, uma ilha, transmite a ideia de isolamento, 

confinamento, prisão.  

No milagre 57, em Montserrat, uma boa dona fazia uma romaria com outras 

pessoas, na montanha. Foram surpreendidas por um grupo malfeitor que lhes roubou 

 

259 São as cantigas 19, 57, 238, 239, 245.   
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todo o dinheiro que tinham. Os peregrinos continuaram o caminho muito tristes. 

Depressa chegaram a Montserrat e a dona gritando pediu à Virgem que os vingasse. Os 

frades ouviram os gritos e o prior cavalgou muito depressa e encontrou o grupo de 

ladrões deitados em sofrimento, cegos, paralíticos, nenhum deles se conseguia erguer, 

um deles inclusive entalado com um pedaço de fiambre. Levaram-nos em animais até 

ao altar para aí melhorarem ou morrerem, conforme fosse a vontade de Deus. Eles 

foram curados e prometeram corrigir o seu comportamento. 

A Virgem deu uma lição aos ladrões, castigando-os pelo roubo aos romeiros. Os 

monges de Montserrat revelam-se piedosos, ajudando os peregrinos, mas também os 

ladrões que estavam muito mal tratados, levando-os para junto do altar e deixando-os 

na mão de Deus.  

A cantiga 238 mostra-nos, em Guimarães, um jogador que viu um capelão levar 

o Corpus Christi a uma pessoa enferma na vila. E todos aqueles pelos quais ele passava 

faziam a genuflexão. O jogador, pelo contrário, cuspiu e ofendeu os crentes. O capelão 

repreendeu-o, falando da importância de Deus e da Virgem e dizendo para fazer 

penitência por causa daquilo que disse. O jogador respondeu que renegava a Deus e a 

Santa Maria e que não tinha medo de ir para o inferno. O clérigo clamou por Maria e 

pediu para que se vingasse do jogador Simão Magos. O diabo veio e apertou o jogador 

torcendo-o todo. Assim quis Deus vingar-se por si e pela sua Mãe. Ele nunca mais 

conseguiu falar e o diabo ficou-lhe com a alma e foi colocá-la no inferno. 

Encontramos o senso de justiça divina para aqueles que desmerecem a 

importância e poder de Deus e sua Mãe. Neste caso, de injúria à divindade e aos 

crentes, não houve misericórdia para o jogador, que foi todo torcido e a sua alma 

enviada para o inferno. Todavia, vemos como o clérigo queria auxiliá-lo, advertindo-o 

primeiramente para que ele se arrependesse e fizesse penitência.   

Na cantiga 239, um homem confiou dinheiro a outro para que ele o 

administrasse e devolvesse quando este o pedisse, mas este não foi sério e não quis 

devolvê-lo, alegando nunca o ter recebido. Jurou em frente à imagem de Santa Maria e 

por isso foi castigado com uma dor no maxilar e não conseguiu falar. Confessou-se a 

um franciscano e foi assolado por outra dor, pois omitiu a questão do dinheiro. 
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Pensando que iria morrer, chamou o franciscano novamente, admitindo que jurou 

falsamente. Ele pediu ao frade para devolver o dinheiro ao seu dono e para que 

rezasse para que ele fosse perdoado. Três dias depois, ele morreu. 

Salienta o carácter repreendedor da Virgem e o seu senso de justiça e proteção 

para com os seus devotos. O franciscano tem o papel de mediador entre Deus e os 

homens, confessando e perdoando o homem que mentiu sobre o dinheiro. Podemos 

perceber que talvez esses casos fossem recorrentes, principalmente quando não 

houvesse provas dessas transações. Por isso, a importância de se jurar em frente ao 

altar, por um lado, para dissuadir a pessoa que jura de o fazer falsamente por medo de 

castigo divino, e por outro lado, exatamente por se  acreditar que Maria e Deus não 

iriam permitir a injustiça e a mentira.  

 

Libertação de cativo 

Na cantiga 245, em São Salvador da Torre, Portugal, vivia um homem bom e 

devoto e conhecido por ter muitos haveres. Foi raptado por um grupo de ladrões que 

o prendeu no castelo de Neiva para pedir um resgate. O homem rezou à Virgem e ela 

entrou no castelo e à vista de todos soltou o homem, levando-o às margens do rio 

Lima. O homem atravessou o rio sem molhar os pés e entrou num mosteiro, 

prostrando-se diante de uma imagem da Virgem. Quando os frades vieram rezar as 

matinas, não acreditaram como ele conseguiu entrar num local tão bem fechado. Ele 

contou o que tinha acontecido e prometeu servir a Virgem mais zelosamente. Depois 

teve uma vida correta e deu muitas esmolas. O alcaide de Neiva e os bandidos 

arrependeram-se e nenhum deles cometeu mais más ações. 

Este relato mostra-nos como a prática de raptar pessoas para pedir resgates 

deveria ser algo comum e neste caso envolveu, inclusive, no grupo de raptores, um 

senhor, o alcaide de Neiva. Mas a Virgem não permitia estas injustiças, socorrendo 

todos aqueles que clamavam por ela.  

Quanto aos religiosos, encontramo-los numa passagem rotineira das suas vidas, 

numa altura em que entravam na igreja para rezar as matinas. Há também a referência 

que seria um local de difícil acesso, pois foi necessário atravessar um rio e os próprios 
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religiosos disseram que o mosteiro estava bem fechado, sublinhando assim a ideia de 

isolamento do mundo. 

 

2.3.4. Temática socioeconómica 

A temática socioeconómica conta apenas com dois milagres, as cantigas 305 e 

382.  

Na cantiga 305 uma mulher pecadora confessou-se a um frade e pediu que o 

seu perdão viesse numa carta. A mulher guardou-a e onde quer que fosse levava-a 

consigo. Ela era muito pobre e pedia comida. Numa cidade viu um cambista e pediu-

lhe qualquer coisa, em nome de Santa Maria. Ele disse que o faria, mas sob penhor. Ela 

deu a sua carta como garantia e ele disse que lhe daria tanto quanto a carta pesasse. A 

mulher colocou toda a sua confiança em Maria e pôs a carta na balança e logo ela se 

fez tão pesada que nada que se colocasse do outro lado podia igualar o peso. O 

cambista prometeu que lhe daria o dinheiro que ela quisesse para viver de forma 

abastada. Todos aqueles que o viram louvaram Maria e emocionados choraram 

ajoelhados. 

É dado ênfase à confissão, através da qual todos têm os seus pecados 

perdoados, inclusive judeus e mouros. Aquela carta era um verdadeiro tesouro, pois 

significava o perdão de Deus pelos seus pecados. Também se revelou fonte de 

providência, fazendo com que a pobre mulher não passasse mais necessidades.  

Na cantiga 382, um nobre, Reimondo de Rocaful, tinha direito a uma 

propriedade e pediu-a ao rei, mas ele já a tinha dado a uns monges, prometendo-lhe 

uma outra, mas o nobre não quis e foi ao palácio várias vezes para pedir ao rei que lhe 

desse a dita propriedade, pois caso contrário, iria para o reino de Aragão. O monarca 

ficou incomodado porque o homem era seu parente. O nobre tentou falar novamente 

com o rei, mas não foi admitido. Ali orou à Virgem para fazer com que o rei lhe desse 

Alvaça (o nome da propriedade) e compensasse os monges que a possuíam. Ele 

prometeu dar dez quilos de cera fina a Santa Maria do Porto, se ela atendesse ao seu 

pedido, indo lá em peregrinação e lá deixando o seu bordão. Enquanto ele rezava esta 

oração, o rei chamou o seu irmão D. Manuel e aconselhou-se com ele, concordando 
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em dar ao nobre o que ele pedia.  O monarca convocou o nobre e disse que lhe dava 

aquela propriedade, porque era a mais adequada para ele e que com pouco esforço 

valia muito. Reimondo ficou extremamente satisfeito, agradeceu ao rei e cumpriu o 

seu voto. 

Trata-se da passagem de uma propriedade de um proprietário para outro, 

enaltecendo Santa Maria do Porto e o próprio Afonso X que é visto como justo e de 

palavra. Os monges são apenas mencionados como os detentores de Alverna, e 

acabam compensados com a troca dos patrimónios.  

 

* * * 

Algumas observações finais permitem-nos recapitular que das cantigas em que 

os clérigos são personagens secundárias, verificamos que 18 ocorreram em Espanha, 

12 em França, quatro em Portugal, três em Itália, duas no Egito, uma em Inglaterra, 

uma na Síria, três em Constantinopla e uma na Flandres.   

Elementos do clero secular surgem em 38 cantigas, do clero regular em 32, 

elementos do mundo monástico feminino em sete, e eremitas em duas260.  

Nestas cantigas em que os clérigos surgem em lugares secundários ou apenas 

mencionados, são sempre representados a executarem tarefas relacionadas com a sua 

função e vocação. Ou seja, surgem a presidir a Eucaristias, a confessarem os fiéis, a 

batizarem os convertidos, a irem fazer a unção aos enfermos, e a cantarem as horas. 

Por norma, passam nestas cantigas uma imagem favorável do clero. Mostram-se 

acessíveis, piedosos, dão bons conselhos e alguns revelam certas faculdades especiais 

(por exemplo, de reconhecer o diabo, como na cantiga 67, ou de saber que alguém 

morreu, como na cantiga 261, ou de ter o conhecimento que o confessado ia ter 

dificuldade em cumprir uma penitência simples, como na cantiga 155; ou conseguir 

ajudar uma pessoa com um problema físico que nunca nenhum médico conseguiu, 

como na cantiga 157).  

 

260 Esta contagem associa também aquelas cantigas que foram analisadas nos clérigos protagonistas, 
mas que também continham personagens de clérigos em papéis secundários.  
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Como referimos, algumas vezes as personagens do clero quase não têm relevo 

algum. Percebemos que muitas vezes a sua presença é importante para atestarem os 

milagres e servirem de testemunhas. A palavra de um elemento da ordem clerical 

deveria conceder maior autoridade na validação de um fenómeno miracular. Para 

além disso, os eclesiásticos eram igualmente grandes difusores destes milagres, pois 

falavam deles nas suas pregações dando-os a conhecer a um número alargado de 

pessoas e alguns deles mandavam-nos registar por escrito.   

Outro aspeto que verificamos é a abordagem de certos elementos utilizados no 

culto, como o círio pascal (na cantiga 211) e os óleos que ardem em frente à Virgem 

(na cantiga 304). Pensamos que nos alertam para a escassez de recursos e, por vezes, o 

desmazelo mais ou menos voluntário a que se assistia nas igrejas medievais. Para além 

disso, e mais grave, a utilização dos templos para fins profanos (como atesta a cantiga 

19 e parece querer transmitir a 262).  

Enfim, apraz-nos também registar, de forma genérica, que as cantigas acima 

analisadas nos permitem aproximar do mundo dos homens medievais. Observamos 

formas de louvar a Virgem, a proteção desta, conversões e também heresias; vemos 

acontecerem roubos, raptos, violações, homicídios e a justiça divina a atuar com 

celeridade (como teoricamente deveria acontecer); assistimos a problemas de saúde; e 

também a desavenças por dinheiro e propriedades. Tudo isto nos facultam as cantigas, 

que retratam a presença da Virgem e a sua atuação em todos os aspetos da vida 

humana.    
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 Considerações Finais 

A primeira observação que devemos sublinhar respeita à variedade e 

quantidade de informação passível de ser recolhida nas cantigas que analisamos, 

relativa à devoção mariana e aos mais diversos aspetos da vida quotidiana. Como ficou 

claro, concentramo-nos no caso dos clérigos que encontramos abundantemente 

representados nas Cantigas de Santa Maria, muitas vezes enquanto miraculados e 

outras como personagens secundárias da história. Pretendemos nesta fase final da 

dissertação, recordar os aspetos mais significativos da presença do clero nas Cantigas, 

lembrando que houve vários dados que surgiram sobre os clérigos, contudo não 

conseguimos abordá-los todos na dissertação, devido ao tempo e espaço 

disponíveis261.  

Das 427 cantigas constitutivas das CSM, encontramos 61 em que constam 

clérigos seculares, 63 em que surgem clérigos regulares, 25 em que aparecem 

religiosas e quatro em que constam eremitas. Algumas repetem-se, ou seja, naquelas 

em que surgem clérigos seculares também podem aparecer eremitas, por exemplo. Os 

elementos do clero presentes nas CSM distinguem-se entre si, não havendo uma ou 

mais imagens pré-estabelecidas. Deparamo-nos com características psicológicas, 

socioeconómicas, nível de instrução, vida devocional e estados sociais muito distintos. 

Não mencionei detalhadamente as características físicas, mas estas naturalmente são 

diferentes para cada uma das personagens, sendo que os traços fisionómicos são 

quase totalmente omitidos, a não ser que tenham grande importância para a narração 

dos milagres, por exemplo, nos casos envolvendo problemas de saúde. Ficamos 

também a conhecer, em poucos casos, dados como a faixa etária e uma descrição 

genérica do aspeto pessoal.  

É sobre as particularidades intelectuais e personalidade que as cantigas 

oferecem mais dados, alguns explícitos e outros suscetíveis de ser interpretados como 

tal. Normalmente as virtudes estão associadas ao desempenho do serviço pastoral, à 

 

261 Alguns dados que quisemos explorar, mas não tivemos como foram aspetos da devoção mariana, 
nomeadamente as orações que as cantigas mencionavam; a relação entre Afonso X e o clero, com um 
contexto histórico apropriado, entre outros.  
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piedade, à caridade, à devoção e também à instrução e sensibilidade; já os defeitos são 

variáveis e, geralmente, estão associados à ganância, à lascívia e à ignorância.  

No que diz respeito às características socioeconómicas, muito sucinta e 

genericamente, alguns clérigos tinham riqueza pessoal, vinham de famílias ricas, e 

alguns tinham origens nobres, sendo que outros viviam remediadamente. Alguns 

escolhiam voluntariamente uma vida de pobreza, e uma parte deles, vivendo a 

caridade, repartia os seus bens com os mais necessitados.  

Quanto à instrução, não era a mesma para todos os clérigos, alguns eram 

mesmo gravemente ignorantes e até quase analfabetos. Todavia este não parece ser 

um problema abordado com a seriedade correspondente, face às outras virtudes que 

os clérigos em questão tinham262. Ou seja, ainda que o nível de formação fosse baixo, 

desde que a sua fé, dedicação à vida sacerdotal e sobretudo devoção à Virgem Maria 

fossem elevados, não constituía qualquer problema aos olhos dela, quase como se eles 

não tivessem culpa da sua iliteracia e desconhecimento263, ou o seu serviço fosse já o 

suficiente para vivenciar os mandamentos de Deus. No entanto, a utilização do saber 

para engrandecer Santa Maria é altamente apreciada por esta. Algo reprovável, muito 

mais do que a simples ignorância, era a crença em superstições e heresias e a 

utilização de magia.   

Em relação à imagem social, percebemos visões distintas. Igualmente porque 

os clérigos tinham eles mesmos, condutas diversas. Alguns deles eram respeitados e o 

seu serviço reconhecido. Eram distinguidos como representantes de Deus e 

mediadores entre ele e os homens, sendo procurados para o sacramento da 

reconciliação, para aconselharem, para levarem o conforto da fé nos últimos 

momentos de vida, etc. Eram requisitados para ajudar em casos desesperados 

 

262 Ver, por exemplo, as cantigas 32 e 56.  
263 Por norma, os estatutos estipulam que os analfabetos não têm direito a entrarem em ordens, 
prevendo-se, algumas vezes, um exame para aqueles que queriam entrar no clero. Mas o ensino 
primário era defeituoso e continuava-se a admitir rapazes e homens incultos para os ofícios sagrados. 
Os estatutos sinodais serviam de guia aos sacerdotes e durante largo tempo constituíam a sua única 
formação.  - AZAIS, Yvonne; THOUZELLIER, Cristina; FLICHE, Agustín – La Cristandad romana. In FLICHE, 
Agustín; MARTIN, Víctor – Historia de la Iglesia. Valencia: Edicep, 1978-1981. ISBN: 84-7050-132-1. p. 
399, 400.  
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(nomeadamente em possessões diabólicas). Nalguns casos as pessoas queriam 

especialmente ouvir a pregação de certos clérigos, alguns eram também conhecidos 

por cantarem muito bem a missa. Igualmente se destacam aos olhos da sociedade por 

serem bondosos e acessíveis. Por vezes desempenhavam tão bem a sua vocação e 

disseminavam a devoção religiosa, sobretudo a mariana, que eram odiados por gentios 

e incrédulos. Contudo, também acontecia a alguns terem comportamentos incorretos 

e isso se refletir na visão que a população tinha deles. Mas também há casos de 

violência injustificada para com os eclesiásticos, sendo estes roubados e/ou 

espancados ou de outra forma agredidos, levando-os a sofrer no mundo como Cristo. 

Na imagem social destacamos, por fim, os eremitas, tidos, em alguns casos extremos, 

como os únicos que podiam resolver os problemas, provavelmente porque se 

acreditava que o seu ascetismo criava um especial canal de comunicação com Deus. 

No que diz respeito à espiritualidade, verifica-se que praticamente todos os 

elementos do clero eram devotos da Virgem, o que os levou a alcançarem o seu 

perdão e auxílio, mesmo quando não tinham um comportamento exemplar. Os 

eclesiásticos das cantigas, as suas recompensas, castigos e aprendizagem, servem de 

exemplo para educar a conduta moral dos clérigos do tempo de Afonso X e fomentar a 

devoção e a importância de Maria no seio das comunidades cristãs.   

Uma das conclusões mais importantes foi a de constatarmos que as cantigas 

têm um fio condutor nos seus ideais e na mensagem que queriam transmitir. À parte 

do louvor da Virgem, percebe-se o cuidado para que a moral do milagre vá de 

encontro às ideias defendidas pela Igreja. As Cantigas de Santa Maria parecem beber 

dos decretos emanados do IV Concílio de Latrão, ocorrido em 1215, presidido por 

Inocêncio III, em vários aspetos, como o do celibato clerical, a afirmação da 

transubstanciação eucarística, a questão das heresias, a afirmação da confissão 

auricular individual, etc.    

Percebe-se que, independentemente, da cronologia em que se verificaram os 

milagres, parece haver nas Cantigas uma uniformização dos costumes à luz dos 

princípios do século XIII. Em alguns pontos fulcrais como o casamento dos clérigos, vê-

se a relevância dada à aplicação do celibato eclesiástico. Nas CSM a incontinência é 
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vista como pecado e censurada pela própria Virgem, autoridade que vem validar e 

introduzir nos costumes a castidade dos elementos do clero, muito inclinados ao longo 

da Idade Média para a vida matrimonial e até libertina.  

Desta forma, seguindo os ideais da Igreja, mas retratando-os de uma forma 

mais acessível à compreensão da população, as cantigas acabam por ter um pendor e 

teor educativo, didático, respondendo às dúvidas dos crentes, como, por exemplo, o 

que acontecia a uma alma não confessada quando morria, qual o elemento central da 

Eucaristia, o que era e a veracidade da transubstanciação, o que acontecia às espécies 

consagradas quando usadas profanamente, o que eram comportamentos e ideias 

heréticas, como se devia rezar, e até como se devia educar as crianças, entre muitas 

outras matérias.   

Muitas vezes este objetivo de ensinar não teria como público apenas os leigos, 

mas também os eclesiásticos que não cumpriam os preceitos da Igreja, ou por falta de 

convicção ou por ignorância. Por exemplo, reparamos que as Cantigas se centram 

muito nas questões do culto, dignificando as vestes religiosas, os outros elementos 

litúrgicos e os templos, certamente porque na Idade Média se assistia, não raro, ao seu 

desmazelo destes (por mero descuido ou por falta de recursos) e à profanação das 

igrejas.  

De uma forma geral, o clero regular parecia ter uma melhor reputação, ou pelo 

menos oferecer um nível mais elevado de espiritualidade e proximidade com Deus, 

que levaria mais certamente à salvação da alma. Esta afirmação advém de termos 

verificado que quando alguém se arrependia de pecados graves (homens e mulheres) 

ou como forma de agradecer a intercessão de Maria na sua vida, ingressava em ordens 

religiosas como maneira de servir a Virgem e, de alguma forma, de se penitenciar (no 

primeiro caso). Inclusive, alguns elementos do clero secular, após pecados expressivos, 

para mostrarem o seu arrependimento, entraram em ordens religiosas. Estas 

apresentavam um modo de vida, à partida, mais rigoroso do que aquele que teriam os 

clérigos seculares. A Ordem cisterciense surge como aquela que parece ser a mais 

apreciada por Afonso X, e exaltada em algumas das cantigas.  
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Contudo, apesar dos benefícios do mundo monástico, encontramos muitas das 

monjas miraculadas a quererem abandonar os mosteiros para se casarem. Este facto é 

muito revelador do ingresso em conventos femininos sem qualquer vocação, mas por 

constrangimento de terceiros, nomeadamente da família, que tinham destinado as 

jovens à vida religiosa, donde resultava que o voto de castidade não fosse assumido 

com genuína convicção. Porém, não seria apenas essa a justificação, mas também a 

relaxamento das regras, que permitia uma maior proximidade das monjas com o 

mundo exterior, através de constantes visitas masculinas ao mosteiro, realidade 

propiciadora de várias “transgressões”.  

Outro problema no seio da Igreja que as Cantigas, de alguma forma, denunciam 

é a eleição de pessoas pouco vocacionadas para cargos hierárquicos importantes na 

instituição, visando mais os interesses temporais do que espirituais e pastorais264.  

No que concerne aos sacramentos, vemos nas CSM um grande destaque 

conferido à Eucaristia e à reconciliação. Refere-se muitas vezes a “missa de Santa 

Maria” e o hábito do eclesiástico se confessar regularmente é aconselhado, assim 

como a todos os crentes, para salvação da alma. Para além destes, também surge o 

batismo (principalmente associado a conversões de pessoas adultas), o matrimónio, a 

ordenação e a unção dos enfermos.  

Igualmente são muitas vezes referenciadas formas de penitência ou, 

simplesmente, de uma vivência religiosa mais intensa, como a oração (incluindo as 

novenas), o jejum, a peregrinação, o afastamento do mundo, e, também, a entrega de 

ofertas e esmolas. São formas de mostrar aos cristãos a necessidade de alimentarem a 

fé através de práticas religiosas que os conduzam à reflexão, ao silêncio, à doação ao 

outro. Muitas destas práticas são aconselhadas aos crentes por clérigos e também 

vivenciadas pelos próprios eclesiásticos.  

Este ir ao encontro das ideias transmitidas pela Igreja, deve-se, por um lado, à 

assimilação que os próprios cristãos foram fazendo delas, e por outro lado, porque 

entre os redatores das CSM deveriam estar, com grande probabilidade, clérigos. Para 

 

264 A cantiga 87 parece querer suscitar essa reflexão no leitor / ouvinte.  
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além disso, muitos milagres são colhidos de outras compilações que traziam já bem 

plasmado este ideário. Contudo, um elemento muito importante é que ao longo do 

tempo em que se elaboravam as Cantigas também se processava a candidatura de 

Afonso X ao trono imperial, por isso, pode dizer-se que houve o cuidado de toda a sua 

obra mariana estar em conformidade com as convicções da Santa Sé, já que o Papa 

tinha um papel fulcral na eleição do imperador. Nas cantigas, não há a transmissão de 

ideias pessoais, que eventualmente podiam destoar um pouco do que é pregado pela 

Igreja, ou então conceder maior ou menor importância a certos aspetos. Parece-nos, 

pelas cantigas analisadas, que há uma fidelidade rigorosa aos princípios e valores da 

Igreja.  

Mas, se não há interferência no teor e moral dos milagres, há a utilização das 

CSM por parte de Afonso X para exaltar a sua figura e a sua família. Por isso, parentes 

próximos seus surgem nos milagres, e até como miraculados, como é o caso de sua 

irmã Berengária e do seu pai, D. Fernando III. Outrossim, novos milagres são 

adicionados à obra mariana tendo como palco territórios recentemente adicionados a 

Castela e Leão, o caso mais importante é o cancioneiro de Santa Maria do Porto (à qual 

está associada a Ordem da Estrela, também presente nas Cantigas), local de vários 

milagres surgidos e propagandeados nas CSM, levando aquele ponto geográfico a 

tornar-se centro de peregrinações. Estes e outros territórios surgem nos milagres, 

trazendo a devoção e proteção de Maria para eles, como se ela aprovasse os feitos do 

monarca e o protegesse tanto a si, como à sua família, como ao seu reino. Esta 

custódia revela a imagem do monarca como alguém com um contacto próximo da 

divindade, apto para estar à frente de um reino e de um império, pois assim o parecia 

conduzir Santa Maria ao apoiá-lo em todos os empreendimentos políticos. Claro que 

Afonso X pretendia que esta convicção fosse disseminada pelo público e chegasse 

também ao Sumo Pontífice, que o olharia com agrado como defensor da Igreja e seu 

braço secular, e mais facilmente o auxiliaria a alcançar o título de imperador do Sacro 

Império Romano-Germânico.  

Voltando aos clérigos, vimos que quando não são miraculados, o seu papel 

costuma ter igualmente grande valor, se não for para a história em si, normalmente é 
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como confirmantes e propagadores dos milagres. Por um lado, testemunham o 

fenómeno sobrenatural e por outro, contam-no nas suas pregações.   

Por fim, chegamos à conclusão de que não há uma imagem idealizada ou 

pejorativa dos clérigos, pois demonstra-se a grande diversidade dos homens de Deus, 

parecendo a coletânea mariana aproximar-se da realidade. Através das Cantigas 

conseguimos perceber algumas motivações para a entrada no clero265, 

comportamentos, rotinas, carácter, devoções, dúvidas dos eclesiásticos… É visível a 

presença de clérigos com mau temperamento, mas, genericamente, encontra-se um 

número superior deles com virtudes do que com graves defeitos. Passa-se uma 

imagem de homens de fé, sobretudo, mesmo quando erravam. Não vemos nenhum 

dos clérigos condenados ao inferno, ainda que alguns sejam castigados. Pelos milagres 

a que aparecem sujeitos, verificamos que tal como o homem medieval comum duas 

grandes preocupações dos clérigos eram a saúde e o alcance da salvação da alma após 

a morte, pelo que sempre recorriam a Santa Maria para que ela lhes abrisse as portas 

do Céu.  

 

 

  

 

265 Ou saída dele, pelo menos na cantiga 389, na qual mestre Pedro que tinha sido abade tomou a 
condição de leigo para se casar.  



180 

Referências Bibliográficas 

Fonte  

AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. Edição literária por Walter Mettmann. 
Vigo: Edicións Xerais de Galícia, 1981. ISBN 84-7507-023-x.  
 

Bibliografia  

A vestição dos paramentos litúrgicos e as respectivas orações. In Departamento das 
celebrações litúrgicas do Sumo Pontífice [Em linha]. [Consult. 16 set. 2020]. Disponível 
em WWW: <URL: 
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100216_vestizione
_po.html >. 

 

ALEGRIA, José Augusto – Música Religiosa. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de 
História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000.  ISBN 972-42-2459-7. 
vol. 3.  
 

ALVAR, Carlos; BELTRÁN, Vicente (seleção, estudo e notas) - Antologia de la poesía 
gallego-portuguesa. Madrid : Editorial Alhambra, 1985. ISBN 84-205-1037-8. 

 

ÁLVAREZ DÍAZ, Cristina – Espiritualidad y monacato feminino en las Cantigas de Santa 
Maria. In FERNÁNDEZ DE SEVILLA, Francisco Javier Campos y (coord.) - La clausura 
femenina en España: actas del simposium [Em linha] San Lorenzo del Escorial: Real 
Centro Universitario Escorial-María Cristina, 2004. p. 141-166. [Consult. 11 ago. 2020]. 
Disponível em WWW: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6347 >. 
ISBN 84-89942-38-2. vol. 1. 
 
ANDRADE CERNADAS, Jose Miguel - En el refectorio: la alimentación en el mundo 
monástico de la Galicia medieval. SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades [Em linha]. 
vol. 21 (2009), p. 45-64. [Consult. 21 ago. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentac
ion_en_el_mundo_monastico_de_la_Galicia_medieval >. ISSN 1137-9669. 

 

ANTOLIN FERNÁNDEZ, José E. – Villasirga. Publicaciones de la Institución Tello Téllez 
de Meneses [Em linha].  Nº. 30 (1971), p. 157-223. [Consult. 25 ago. 2020]. Disponível 
na Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2489872>. ISSN 
0210-7317. 

 

AZAIS, Yvonne; THOUZELLIER, Cristina; FLICHE, Agustín – La Cristandad romana. In 
FLICHE, Agustín; MARTIN, Víctor – Historia de la Iglesia. Valencia: Edicep, 1978-1981. 
ISBN: 84-7050-132-1. 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100216_vestizione_po.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20100216_vestizione_po.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6347
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentacion_en_el_mundo_monastico_de_la_Galicia_medieval
https://www.researchgate.net/publication/269093673_En_el_refectorio_la_alimentacion_en_el_mundo_monastico_de_la_Galicia_medieval
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2489872


181 

AZEVEDO, Carlos A. Moreira – Eucaristia. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) - Dicionário 
de história religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2001. ISBN 972-42-2459-7. 
vol. 4. 

 

BEIRANTE, Ângela – Eremitismo. In AZEVEDO, Carlos Moreira – Dicionário de História 
Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. ISBN 972-42-2383-3. vol. 2. 

 

BERNAZZANI, Amélie - L’hostie et le retable: la contemplation comme rite de passage 
vers Dieu à la fin du Moyen-Âge. Acta Iassyensia Comparationis [Em linha].  N.º 10 
(2012), p. 30-41. [Consult. 22 set. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=524&lang=fr >. ISSN (on-line) 2285 – 3871. 

 

BREA, Mercedes – As Cantigas de Santa Maria. In BREA, Mercedes (coor.) – H. Idade 
Media. [Em linha]. Corunha: Hércules de Ediciones, 2000. Cap. 6, pp. 324. [Consult. 4 
Mai. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/39747901/As_Cantigas_de_Santa_María>.   
 

BREA, Mercedes – Tradiciones que confluyen en las `Cantigas de Santa Maria`. 
Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha], nº. 4 (2004-2005), p. 269-292. 
[Consult. 25 Mai. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1389301 >.  ISSN 1579-0576. 

 

BRUMBERG, Joan Jacobs - Fasting Girls: the emergence of anorexia nervosa as a modern 
disease. [Em linha]. Cambridge: Harvard University Press, 1988. [Consult. 05 out. 2020]. 
Disponível em WWW: <URL: 
https://libgen.lc/ads.php?md5=83e8c627b8074e77eb86f92b0d2110b3 >. ISBN 
9780674295018.  
 

CASH, Annette Grant - Los clérigos, las Cantigas y las Siete Partidas. In CIVIL, Pierre 
;  CRÉMOUX, Françoise (coord.) - Nuevos caminos del hispanismo...: actas del XVI 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. [Em linha]. Paris, 2010.  Vol. 2, 
2010. [Consult. 20 ago. 2020]. ([CD-ROM]). Disponível em WWW: <URL:  
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_040.pdf >.  ISBN 978-84-
8489-539-8. 
 

COELHO, Maria Helena da Cruz; HOMEM, Armando Luís de Carvalho (coor.) – Portugal 
em definição de fronteiras (1096-1325), do Condado Portucalense à Crise do Século 
XIV. In SERRÃO, Joel; MARQUES, A. H. de Oliveira – Nova História de Portugal. Lisboa: 
Editorial Presença, 1996. vol. III. 

 

COTARELO Y VALEDOR, Armando – Una cantiga célebre del Rey Sabio. Fuentes y 
desarrollo de la leyenda de Sor Beatriz, principalmente en la literatura española [Em 
linha]. Madrid: Imprenta de Antonio Marzo, 1904. [Consult. 13 ago. 2020]. Disponível 
em WWW: <URL: 
https://archive.org/details/unacantigaclebr00vallgoog/page/n7/mode/2up >. 

http://literaturacomparata.ro/aic/?page_id=524&lang=fr
https://www.academia.edu/39747901/As_Cantigas_de_Santa_María
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1389301
https://libgen.lc/ads.php?md5=83e8c627b8074e77eb86f92b0d2110b3
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_040.pdf
https://archive.org/details/unacantigaclebr00vallgoog/page/n7/mode/2up


182 

 
 

FERREIRA, José Ribeiro - Temas clássicos na obra de Afonso X, Cantigas de Santa Maria 
e Cantigas de Amor. Máthesis [Em linha]. N.º 17 (2008). p. 123-140. [Consult. 05 Out. 
2020]. Disponível na Internet:<URL:https://digitalis.uc.pt/pt-
pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantiga
s_de_amor >.  

 

FERREIRA, Manuel Pedro - Alfonso X, compositor. Alcanate: Revista de estudios 
Alfonsíes [Em linha], N.º 5 (2006-2007), p. 117-137. [Consult. 22 Mai. 2020]. Disponível 
na Internet: <URL: https://www.academia.edu/2380714/Alfonso_X_compositor >. 

 

FIDALGO, Elvira - As Cantigas de Santa Maria. Galiza: Edicións Xerais de Galicia, 2002. 
ISBN 84-8302-787-9. 
 
 

FIDALGO, Elvira; MUÍÑA, Milagros – Cantigas de Santa María - Proposta de Explotación 
Didáctica [Em linha]. Galiza: Xunta de Galicia, 2005. [Consult. 22 Mai. 2020]. Disponível 
em WWW: <URL: http://www.cervantesvirtual.com/obra/cantigas-de-santa-maria-
proposta-de-explotacion-didactica/.> ISBN: 84-453-. 
 

FIDALGO, Elvira – La gestación de las Cantigas de Santa Maria en el contexto de la 
escuela poética galego-portuguesa. Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha]. 
Nº. 8 (2012-2013), p. 17-42. [Consult. 10 Out. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4258731>. ISSN 1579-0576. 

 
 

FIDALGO FRANCISCO, Elvira - Los animales de las Cantigas de Santa Maria.  Una lectura 
en clave simbólica. Revista de Literatura Medieval [Em linha]. N.º 29 (2017), p. 107-
127. [Consult. 25 ago. 2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6261408>.  ISSN 1130-3611.   

 

FIDALGO, Elvira – El público de las ´Cantigas de Santa Maria´. Algunas hipóteses acerca 
de su difusión. In AVENOZA, Gemma ; SIMÓ, Meritxell; ROBLES, M. Lourdes Soriano 
(ed.) – Estudios sobre pragmática de la literatura medieval [Em  linha]. Valência: 
Universitat de València, 2017. [Consult. 2 jun. 2020] Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/35478332/El_publico_de_las_Cantigas_de_Santa_Maria 
>. ISBN: 978-84-9133-089-9. 

 

FIDALGO FRANCISCO, Elvira - «Bestias e animalias de muchas maneras»: animales en 
las Cantigas de Santa María.  In PÉREZ BARCALA, Gerardo (ed.) – «Cui tali cura vel 
remedio subvenitur» De animales y enfermedades en la Edad Media europea. [Em 
linha]. Avelino: Edizioni Sinestesie, 2019. [Consult. 25 ago. 2020]. Disponível em 
WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los
_animales_en_las_Cantigas_de_Santa_María >. ISBN 978-88-31925-40-2.   

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/temas_clássicos_na_obra_de_afonso_x_cantigas_de_santa_maria_e_cantigas_de_amor
https://www.academia.edu/2380714/Alfonso_X_compositor
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cantigas-de-santa-maria-proposta-de-explotacion-didactica/
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cantigas-de-santa-maria-proposta-de-explotacion-didactica/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4258731
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6261408
https://www.academia.edu/35478332/El_publico_de_las_Cantigas_de_Santa_Maria
https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los_animales_en_las_Cantigas_de_Santa_María
https://www.academia.edu/40329272/Bestias_e_animalias_de_muchas_maneras_Los_animales_en_las_Cantigas_de_Santa_María


183 

 
 

FRANCISCO FIDALGO, Elvira – Consideracion social de los judíos a través de las Cantigas 
de Santa Maria. Revista de Literatura Medieval [Em linha]. Nº 8 (1996), p. 91-104. 
[Consult. 29 set. 2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150863>. ISSN 1130-3611.  

 

GARCIA AVILÉS, Alejandro - Imágenes vivientes, idolatria y herejía en las Cantigas de 
Alfonso X el Sabio. Goya: Revista de arte [Em linha]. Nº 321 (2007), p. 324-342. 
[Consult. 22 set. 2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://www.biblioteca.org.ar/libros/134770.pdf >. ISSN 0017-2715.  

 

GARCÍA RIOL, Daniel Jesús – Las Órdenes Militares en tiempos del rey Sabio: estrategia 
política y táctica militar [Em linha]. Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, N.º 2 
(2000-2001) p. 185-192 [Consult. 17 set. 2020] Disponível em WWW:<URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=259573>.  

 

 

GONZÁLEZ, Déborah - E fisica que fezesse nulla prol non lle fazia. médicos e medicina 
nas Cantigas de Santa Maria. Estudios Románicos [Em linha]. Vol. 24 (2015), p. 157-
171. Disponível na Internet: <URL: https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/22006 
>. ISSN 0210-4911.  

 

GONZÁLEZ, Déborah - Perigos e medos nas Cantigas de Santa Maria do mar e dos seus 
tormentos. Revista de Literatura Medieval. [Em linha]. Nº 28. (2016), p. 203-224. 
Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5841146 >. ISSN 1130-3611 

 

GONZÁLEZ, Déborah - O léxico da enfermidade nas Cantigas de Santa Maria. Estudis 
Romànics [Institut d’Estudis Catalans] [Em linha]. Vol. 39 (2017), p. 23-42. Disponível 
na Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877225 >. 
ISSN 0211-8572. 

 

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel – Alfonso X el Sabio. Barcelona: Ariel, 2004. ISBN: 84-344-
6758-5.   
 

GREGORIO, Daniel - Simbolismo animal y teratología en las Cantigas de Santa Maria. 
Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha]. nº. 5 (2006-2007), p. 267-292. 
[Consult. 25 ago. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2363320 >. ISSN 1579-0576.  
 

GUERREIRO, Jacinto Salvador – Vestes litúrgicas. In AZEVEDO, Carlos Moreira – 
Dicionário de História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000.  ISBN 
972-42-2459-7. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1199
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=150863
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=627
https://www.biblioteca.org.ar/libros/134770.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=259573
https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/22006
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5841146
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5877225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2363320


184 

GUERRERO LOVILLO, José - Las Cantigas. Estudo Arqueológico de sus miniaturas. 
Madrid: Instituto Diego Velásquez, 1949. 
 

KELLER, John E. ; CASH; Annette Grant - Daily Life Depicted in the Cantigas de Santa 
Maria.  Kentucky: The University Press of Kentucky, 1998. ISBN 0-8131-2050-0. 

LEITE, Mariana - “E porend’un gran milagre direi”: vozes da linhagem de Afonso X nas 
Cantigas de Santa Maria. In RAMOS, Maria Ana; BRANDENBERGER, Tobias -  Vozes e 
letras: polifonia e subjectividade(s) na literatura portuguesa antiga. Editor LIT, 2019. 
ISBN 978-3-643-14458-4. p. 13-31.  

 

LIMA, Mariana Ramos de - Santa Maria de Terena nas Cantigas de Santa Maria: 
aspetos históricos, políticos e musicais. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas Universidade Nova de Lisboa, 2018. Tese de mestrado. [Em linha] [Consult. 
27 set. 2020] Disponível em WWW: :<URL: https://run.unl.pt/handle/10362/51110 >. 
 
 

LORENZO, Ramon – Limiar. In AFONSO X, O Sábio – Cantigas de Santa Maria. Edição 
literária por Walter Mettmann. Vigo: Edicións Xerais de Galícia, 1981. ISBN 84-7507-
023-x. Vol. 1. 
 
MACKAY, A.; MCKENDRICK, G. - Confession in the Cántigas de Santa María. Reading 
Medieval Studies [Em linha]. N.º 5 (1979), p. 71-88. [Consult. 17 set, 2020]. Disponível 
na Internet: <URL: http://centaur.reading.ac.uk/84224/ >. 

 

MARQUES, A. H. de Oliveira – Portugal na crise dos séculos XIV e XV. In SERRÃO, Joel ; 
MARQUES, A. H. de Oliveira – Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 
1987. vol. IV. 

 

MARTÍN ANSÓN, María Luisa - El fuego de San Marcial y el fuego de San Antón en el 
contexto del arte medieval. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 
[Em linha]. Vol. 22 (2010).  p. 9-26. [Consult. 06 out. 2020]. Disponível na 
Internet:<URL: https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2322 >. ISSN: 1130-5517. 

 

MARTÍN ANSÓN, Mª Luisa - El culto de las reliquias en las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X el Sabio. Espacio, Tiempo y Forma [Em linha].  Serie III, H.a Medieval, t. 24 
(2011), p. 185-218. [Consult. 29 set. 2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751721>.  ISSN 0214-9745. 

 

MARTÍN ÁVILA, Pablo – Livro de Horas, Preces e Orações. Lisboa: Didáctica editora, 
2016. ISBN 978-989-756-096-5. 

 

MARTINS, Cardeal José Saraiva – Eucaristia. Lisboa: Universidade Católica Editora, 
2002. 

https://run.unl.pt/handle/10362/51110
http://centaur.reading.ac.uk/84224/
https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2322
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3751721


185 

MARTINS, Mário – Das ´Cantigas de Santa Maria´ ao ´Flos Sanctorum´ em português de 
1513. Didaskalia [Em linha]. Vol. 2, N.º 8 (1978), pp. 175-186. [Consult. 5 jul. 2020]. 
Disponível na Internet:<URL: 
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13719/1/V00801-175-185.pdf >. 

 

MATTOSO, José – Clero. In PEREIRA, José Costa (coord.) – Dicionário Enciclopédico da 
História de Portugal. Portugal: Publicações Alfa, 1991. ISBN 972-609-028-8. Vol. 1. 
  
MATTOSO, José – Clero. In SERRÃO, José (coord.) – Dicionário de História de Portugal. 
Figueirinhas, 1985. Vol.2.  

 

MENDES, Augusto de Carvalho – Os animais nas Cantigas de Santa Maria. Eikón Imago 
[Em linha]. Vol. 4, N.º 2 (2015), p. 15 – 166. [Consult. 25 ago. 2020]. Disponível na 
Internet: <URL: http://capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/view/152 
>. ISSN 254-8718. 

 

MIGUEL SESMERO, José Ramón de - La salud reproductiva en las Cantigas de Santa 
María de Alfonso el Sabio: una visión desde el ámbito médico. Santander. Estudios de 
Patrimonio. [Em linha]. N.º 2 (2019), p. 317-348. [Consult. 26 ago. 2020]. Disponível na 
Internet: <URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7154821>.   ISSN 
2605-5317. 

 

MITRE FERNÁNDEZ, Emilio - Muerte y modelos de muerte en la Edade Media Clásica. 
Edad Media. Revista de Historia. [Em linha]. N.º 6 (2003-2004), p. 11-31. [Consult. 26 
ago. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=958032>.  ISSN 1138-9621. 

 

MITRE FERNÁNDEZ, Emilio - Los «sacramentos sociales». La óptica del medievalismo. In 
Ilu. Revista de ciencias de las religiones [Em linha]. [Madrid]: Publicaciones Universidad 
Complutense de Madrid. nº 19 (2014), p.147-171 [Consult. 16 ago 2020]. ISSN 1135-
4712, ISSN-e 1988-3269. Disponível em WWW: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4960916 >.  

 

MONTERO SANTALHA, José-Martinho - Cantigas trovadorescas (edição digital): 
Apresentação geral: a poesia trovadoresca galego-portuguesa. [Em linha], 2004. 
[Consult. 04 mai. 2020] Disponível em WWW:<URL: 
https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Aprese
ntação_geral_a_poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_>. 

  

MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús - El cuadro «La muerte de Juliano el Apóstata», del pintor 
granadino Juan de Cieza, y la cantiga nº 15 de Alfonso X. Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada [Em linha].  N.º 23 (1991), p. 261-267. [Consult. 29 set. 2020]. 

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13719/1/V00801-175-185.pdf
http://capire.es/eikonimago/index.php/eikonimago/article/view/152
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7154821
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=958032
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4960916
https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Apresentação_geral_a_poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_
https://www.academia.edu/15441770/Cantigas_trovadorescas_edição_digital_Apresentação_geral_a_poesia_trovadoresca_galego-portuguesa_2004_


186 

Disponível na Internet:<URL: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/10925 >. 

 

 

MONTOYA MARTÍNEZ, Jesús – La literatura caballeresca en la obra de Alfonso X. 
Revista de Filologia RoMÁNICA [Em linha]. Vol. II, N.º 14 (1997), p. 299-313. [Consult. 
17 set. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_l
a_obra_de_Alfonso X >. 

 

MONTOYA, Jesús (ed.) – Alfonso X el Sabio: Cantigas. 2.ª ed. Madrid: Catedra, 1997. 
ISBN: 84-376-0786-8. 
 

 

MORENTE PARRA, Maribel - La imagen de la lepra en las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X El Sabio. Anales de Historia del Arte. [Em linha]. N.º. 17 (2007), p. 25-45.  
[Consult. 27 ago. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2532078>. ISSN: 0214-6452. 

 

O´CALLAGHAN, Joseph – The Learned King: The Reign of Alfonso X of Castile. 
Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1993. ISBN 0-8122-3226-7. 

 

OLIVEIRA, António Resende de - Na casa de Afonso X: o rei, a corte e os trovadores: 
(abordagem preliminar). Revista de História das Ideias [Em linha]. Vol. 31 (2010), p. 53-
76. [Consult. 2 Mai. 2020]. Disponível na Internet: <URL: https://digitalis-
dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/41504  >. ISSN: 2183-8925. 

  

PARKINSON, Stephen – As Cantigas de Santa María: estado das cuestións textuais. 
Anuario de Estudios Literarios Galegos [Em linha], (1998), p. 179-205. [Consult. 18 Mai, 
2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://www.academia.edu/29463625/As_cantigas_de_Santa_María_estado_das_cue
stións_textuais>.  

 

PARKINSON, Stephen; JACKSON, Deirdre - Collection, Composition, and Compilation in 
the ‘Cantigas de Santa Maria’. Portuguese Studies [Em linha]. Vol. 22, N.º 2 (2006), p. 
159-172. [Consult. 26 Mai. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.academia.edu/38387435/Collection_composition_and_compilation_in_t
he_Cantigas_de_Santa_Maria  >. ISSN 0267-5315. 

 

PARKINSON, Stephen - The Miracles Come in Two by Two: Paired Narratives in the 
Cantigas de Santa Maria. In CARLOS CONDE,  Juan; GATLAND, Emma (eds.) - Gaude 
Virgo Gloriosa: Marian Miracle Literature in the Iberian Peninsula and France in the 
Middle Ages. London. Queen Mary University of London, 2011. 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/caug/article/view/10925
https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_la_obra_de_Alfonso%20X
https://www.researchgate.net/publication/27571464_La_literatura_caballeresca_en_la_obra_de_Alfonso%20X
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2532078
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/41504
https://digitalis-dsp.uc.pt/jspui/handle/10316.2/41504
https://www.academia.edu/29463625/As_cantigas_de_Santa_María_estado_das_cuestións_textuais
https://www.academia.edu/29463625/As_cantigas_de_Santa_María_estado_das_cuestións_textuais
https://www.academia.edu/38387435/Collection_composition_and_compilation_in_the_Cantigas_de_Santa_Maria
https://www.academia.edu/38387435/Collection_composition_and_compilation_in_the_Cantigas_de_Santa_Maria


187 

 

PARKINSON, Stephen – How to Eat a Spider. Alfonso X: Cantiga de Santa Maria 225. In 
PAZOS ALONSO, Cláudia ;  PARKINSON, Stephen -  Reading Literature in Portuguese. 
Commentaries in Honour of Tom Earle. [Em linha]. Cambridge: Legenda, 2013. 
[Consult. 25 ago. 2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://www.academia.edu/37994388/How_to_Eat_a_Spider_Alfonso_Xs_Cantiga_22
5 >.   

 

PAZOS-LÓPEZ, Ángel - Culto y vestimenta en la Baja Edad Media: ornamentos clericales 
del rito romano. Revista digital de iconografía medieval [Em linha]. Vol. 7, Nº. 14 
(2015), p. 1-26. [Consult. 10 ago. 2020]. Disponível na Internet:<URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5334323 >.   ISSN 2254-7312.   

 

PIZZORUSSO, V. Bertolucci – Cantigas de Santa Maria. In LANCIANI, Guilia; TAVANI, 
Giuseppe (coord.) –Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: 
Editorial Caminho, 1993. ISBN 972-21-0871-9.  

 

POZO COLL, Patricia Sela del - La devoción a la hostia consagrada en la Baja Edad 
Media castellana: Fuentes textuales, materiales e iconográficas para su estúdio. Anales 
de Historia del Arte [Em linha].  Vol. 16 (2006), p. 25-58. [Consult. 22 set. 2020]. 
Disponível na Internet:<URL: 
https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110025A >. e-ISSN 
1988-2491. 

  

REGLERO DE LA FUENTE, Carlos M. – Las “señoras” de las Huelgas de Burgos: infantas, 
monjas y encomenderas”.  e-Spania [Em linha]. 24 (2016) [Consult. 2 out. 2020]. 
Disponível na Internet: <URL:   http://journals.openedition.org/e-spania/25542>. e-
ISSN 1951-6169.   

 

RODRIGUES, Ana Maria S. A. – Clero. In AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.) - Dicionário de 
História Religiosa de Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 2000. vol. 1.  
 
RODRIGUES, Maria Idalina Resina - Estudos Ibéricos da Cultura à Literatura. Séculos XIII 
a XVII. [Em linha]. Lisboa: ICALP, 1987. [Consult. 22 set. 2020]. Disponível em 
WWW:<URL: https://bit.ly/3mN1CwP>. 

 

ROMANÍ, J. ; SIERRA, X. ;  CASSON, A.  - Análisis de la enfermedad dermatológica en 8 
Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Parte I: introducción, el monje 
resucitado «lac virginis», el ergotismo y la lepra. Actas Dermo-Sifiliográficas [Em linha]. 
Vol. 107. N.º 7 (2016), p. 572-576. [Consult. 22 set. 2020].  Disponível na Internet: 
<URL:https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-
articulo-S0001731016300436 >. 

 

https://www.academia.edu/37994388/How_to_Eat_a_Spider_Alfonso_Xs_Cantiga_225
https://www.academia.edu/37994388/How_to_Eat_a_Spider_Alfonso_Xs_Cantiga_225
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5334323
https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/ANHA0606110025A
http://journals.openedition.org/e-spania/25542
https://bit.ly/3mN1CwP
https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-articulo-S0001731016300436
https://www.actasdermo.org/es-analisis-enfermedad-dermatologica-8-cantigas-articulo-S0001731016300436


188 

ROMANÍ, J. ; SIERRA, X. ;  CASSON, A.  - Análisis de la enfermedad dermatológica en 8 
Cantigas de Santa María del Rey Alfonso X el Sabio. Parte II: mutilación genital, 
escrofulodermia, sarna, erisipela y los males del Rey Alfonso [Em linha]. Vol. 107. N.º  8 
( 2016), p. 661-665. [Consult. 07 Out 2020]. Disponível na Internet: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016300448 >. 

 

SARAIVA, Anísio Miguel de Sousa - Nepotism, illegitimacy and papal protection in the 
construction of a career: Rodrigo Pires de Oliveira, Bishop of Lamego (1311–1330†). e-
JPH. Vol. 6, N.º 1 (Verão 2008). [Em linha]: [Consult. 19 ago. 2020]. Disponível em 
WWW:< http://www.scielo.mec.pt/pdf/ejph/v6n1/v6n1a01.pdf >. 

 

SCHNEIDER, Maria Cristina; SANTOS-BURGOA, Carlos - Tratamiento contra la rabia 
humana: un poco de su historia. Rev. Saúde Pública [Em linha]. Vol. 28, n.º 6 (1994), p. 
454-463. Disponível na Internet: <URL: 
https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_h
umana_un_poco_de_su_historia >. ISSN 1518-8787. 

 

SEGURA GRAIÑO, Cristina – Semblanza humana de Alfonso el Sabio. In Alfonso X el 
Sabio, obra y época I. Actas del Congresso Internacional. Madrid: Sociedad Española de 
Estudios Medievales, 1989. ISBN 84-4044379-X. 
 
 

SEIJAS SARCEDA, Maria Carmen - A Figura da «Donzela» nas Cantigas de Santa Maria 
[Em linha]. In NASCIMENTO, Aires A. ; RIBEIRO, Cristina Almeira (org.) - Actas do IV 
Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval. Lisboa; Edição Cosmos, 
1993. p. 41-44. [Consult. 12 ago. 2020]. Disponível em WWW:<URL: 
https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-
senhor-do-corpo.html >.  ISBN: 972-8081-07-3. Vol. IV.  

 

SILVEIRA, Josilene Moreira - O perfil das mulheres religiosas em Cantigas de Santa 
Maria e miniaturas: estudo da relação entre texto e imagem. Maringá: Universidade 
Estadual de Maringá, 2009. Dissertação de mestrado. 
 

SNOW, Joseph T. - The poetry of Alfonso X, el Sábio: a critical bibliography. Londres: 
Grant & Cutler, 1977. ISBN 07293 0042 0. 

 

SNOW, Joseph T. – Alfonso X y la cuestión de la autoría de las Cantigas de Santa Maria 
(otra vez). In BOTTA, Patrizia (coord.) Rumbos del hispanismo en el umbral del 
cincuentenario de la AIH [Em linha]. Roma: Bagatto Libri, 2012. Vol. 2. [Consult. 29 Mai. 
2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_2_018.pdf  >. ISBN 978-88-
7806-194-1. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0001731016300448
http://www.scielo.mec.pt/pdf/ejph/v6n1/v6n1a01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_humana_un_poco_de_su_historia
https://www.researchgate.net/publication/26344120_Tratamiento_contra_la_rabia_humana_un_poco_de_su_historia
https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-senhor-do-corpo.html
https://document.onl/documents/literatura-medieval-volume-iv-ahlm-asociacion-senhor-do-corpo.html
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_2_018.pdf


189 

SNOW, Joseph T. - The Poetry of Alfonso X. An annotated Critical Bibliography. 
Woodbridge: Tamesis, 2012.  

 

SNOW, Joseph T.  – La utilización política de la devoción mariana en el reinado de 
Alfonso X, el Sabio (1252-1284).  Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes, [Em linha], 
N.º 10, (2016-2017), p. 61-85. [Consult. 9 Jun. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6296596  >. 

 

TORRES JIMÉNEZ, Raquel – La devoción mariana en el marco de la religiosidade del 
siglo XIII.  Alcanate: Revista de estudios Alfonsíes [Em linha], N.º 10 (2016-2017), pp. 
23-59. [Consult. 22 Mai. 2020]. Disponível na Internet: <URL: 
https://idus.us.es/handle/11441/79473;jsessionid=48E6B81C490C9CCA2E8D8899F230
554A? >.   

 

VENTURA, Joaquim - Les Cantigues de Montserrat d'Alfons el Savi. In PAMPÍN BARRAL, 
Mercedes; PARRILLA GARCÍA, Carmen (coord.) - Actas del IX Congreso Internacional de 
la Asociación Hispánica de Literatura Medieval : (A Coruña, 18-22 de septiembre de 
2001) [Em linha].  Coruña: Toxosoutos, S.L., 2005.  Vol. 3. p.  631-639. [Consult. 02 Out. 
2020]. Disponível em WWW: <URL: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417046 >. ISBN 84-96259-75-7. 

 

VILAR, Hermínia Vasconcelos ; CUNHA, Mafalda Soares ; FARRICA, Fátima (dir.) – 
Centros periféricos de poder na Europa do Sul (séculos XII-XVIII). Évora: Edições Colibri, 
2013. ISBN 9789896892340. p. 18.  
 
 

VITERBO, Fr. Joaquim de Santa Rosa de – Elucidario das palavras, termos e frases que 
em Portugal antigamente se usaram e que hoje regularmente se ignoram. Lisboa: A. J. 
Fernandes Lopes, 1865. 2.ªed.  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6296596
https://idus.us.es/handle/11441/79473;jsessionid=48E6B81C490C9CCA2E8D8899F230554A
https://idus.us.es/handle/11441/79473;jsessionid=48E6B81C490C9CCA2E8D8899F230554A
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1417046


190 

ANEXOS 

Levantamento de dados do clero secular  

Ctg. Nome Função religiosa Local do milagre Data  Relevância  Resumo do papel do clérigo na cantiga 

2 Sto. 

Ildefonso 

Arcebispo de 

Toledo 

Toledo [18-12-665] Protagonista Sta. Maria ofereceu-lhe uma alva. 

2 D. Siagro  Arcebispo de 

Toledo 

Toledo  P. Secundária Vestiu a alva de Sto. Ildefonso, sendo proibido e foi punido.  

7  Bispo Oña  P. Secundária Fiscalizou o modo de vida da abadessa da ordem de Oña.  

12  Arcebispo de 

Toledo 

Toledo 15 de agosto P. Secundária Ouviu a voz da Virgem e incitou a população a revoltar-se contra os judeus.  

19   Bispo   P. Secundária Penitenciou três cavaleiros assassinos.  

24  Clérigo  Chartres  Protagonista Morreu sem confissão, e empecado, e não foi enterrado em solo sagrado.  

24  Clérigo Chartres  P. Secundária Recebeu a aparição da Virgem para enterrar o clérigo morto em solo sagrado.  

28  Germanos I  Patriarca de 

Constantinopla 

Constantinopla Patriarcado de 
Germanos I (715 a 
730) 

Protagonista Apelou à população de Constantinopla para pedir auxílio a Sta. Maria quando estavam a 
ser cercados. Baptizou depois o rei mouro a seu pedido. 

32  Clérigo    Protagonista O clérigo só sabia rezar a missa de Santa Maria, por isso foi afastado das suas funções.   

32  Bispo   Protagonista Recebeu a aparição de Santa Maria para repor o clérigo sem instrução nas suas funções. 

35 Bernardo Mestre; Deão em 
Lyon 

Mar da Bretanha  Protagonista Utilizou as relíquias de Sta. Maria para salvar a embarcação onde ia dos piratas.  

42  Alemanha   Protagonista Promete à Virgem abandonar os prazeres terrenos e servi-la, mas esqueceu-se dessa 
promessa e casou. A Virgem repreendeu-o e ele estabeleceu-se numa ermida onde serviu 
Sta. Maria durante toda a vida. (No entanto é chamado de “crerizon”).  

65  Clérigo   P. Secundária Excomungou um homem pecador.  
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65  Clérigo   P. Secundária Aconselhou um homem a pedir o levantamento da excomunhão ao Papa. 

65  Papa   P. Secundária Acedeu em levantar a excomunhão a um homem pecador.  

65  Conselheiro do 

Papa 

  P. Secundária Pediu dinheiro em troca de uma excomunhão. O homem não tinha posses e continuou 
sem a absolvição.  

66  Bispo Auvergne   Protagonista  Recebeu vestes litúrgicas de Sta. Maria.  

67  Bispo   P. Secundária Reconheceu o Diabo e afastou-o de um nobre que tentava matar.  

69  Clérigo  Toledo No reinado imperial 
de Afonso VII (1135 
-1157)   

P. Secundária Sta. Maria fez com que através do clérigo um homem pudesse ouvir e falar. 

75  Clérigo   Protagonista  Absolveu uma velha prestes a morrer.  

77  Bispo  Lugo 15 de agosto P. Secundária Verificou, juntamente com outras pessoas, que aconteceu um milagre (uma mulher 
contorcida foi curada).  

87 Gerónimo Bispo de Pavia  Pavia  Protagonista A Virgem indicou Gerónimo para bispo de Pavia.  

92  Clérigo    Protagonista Um clérigo cego passou a conseguir ver na celebração das Eucaristias.  

102  Clérigo   Protagonista Um clérigo foi roubado e lançado num poço para morrer, mas invocou a Virgem e foi salvo. 

104  Clérigo Caldas de Reis, 
Galiza 

 P. Secundária O clérigo que comungou e confessou a concubina do escudeiro que usou uma hóstia para 
fazer um feitiço e esta começou a sangrar.  

105  Bispo Arras  P. Secundária Consolou uma mulher cujo marido tinha-lhe ferido brutalmente.  

111  Clérigo Paris  Protagonista Clérigo pecador que morreu sem confissão afogado no rio Sena. Quando os demónios 
vieram buscá-lo, a Virgem protegeu-o, por ser seu devoto, e ressuscitou-o.  

115 Clemente  Papa   P. Secundária Aconselhou o menino prometido ao Diabo a ir procurar a ajuda do Santo Patriarca na Síria. 

115  Patriarca da Síria Síria  P. Secundária Enviou o rapaz prometido ao Diabo a um eremita da Montanha Negra (Síria) que lhe 
poderia ajudar. 

124  Clérigo   P. Secundária Confessou um homem prestes a morrer. 

125  Clérigo (mordomo 
do bispo) 

Auvergne  Protagonista Clérigo que usou magia para fazer com que uma donzela se apaixonasse por ele e se 
cassassem. A Virgem censurou-o e ele entrou numa abadia como penitência.  
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125 Félix  Bispo  Auvergne  P. Secundária Encaminhou o casal para a vida monástica como forma de penitência.  

127  Clérigo   P. Secundária Confessou o rapaz que deu um pontapé na mãe. 

127  Clérigos da catedral 
de Notre-Dame du 
Puy-en-Velay 

  P. Secundários Aconselharam um homem que foi em romaria com a mãe, por penitência de lhe ter dado 
um pontapé, à catedral de Notre-Dame du Puy-en-Velay, na qual não conseguia entrar. Os 
sacerdotes aconselharam-no a amputar o pé para poder entrar na igreja.  

128  Clérigo  Flandres   P. Secundária Um homem, para conseguir ter muitas abelhas para produção de mel colocou uma hóstia 
dentro de uma colmeia. Essa hóstia tomou a imagem da Virgem com o Menino. O homem 
chamou o clérigo que levou a hóstia em procissão para a igreja.  

131  Patriarca de 
Constantinopla 

Constantinopla  P. Secundária Através de uma visão salvou o imperador Alexios de Constantinopla de uma mina onde um 
grande túnel tinha desmoronado.  

132  Clérigo Pisa  Protagonista O clérigo tinha prometido à Virgem a sua virgindade, mas por pressão dos parentes casou-
se. Na noite de núpcias a Virgem repreendeu-o e ele renunciou às suas riquezas e viveu na 
pobreza guiado pela Virgem.  

133  Clérigo  Elche (Espanha)  P. Secundária  Clérigo que realizou o funeral de uma menina.  

138 João 
Crisóstomo 

[arcebispo de 
Constantinopla] 

  Protagonista Por causa dos seus sermões a elogiar a Virgem, foi cego e enviado para o exílio pelos 
pagãos. No caminho caiu a uns silvados e Sta. Maria foi ao seu auxílio. 

144 Mateus  Clérigo Placência  P. Secundária Auxiliou um seu amigo a fugir de um touro, ao invocar Santa Maria. 

145 João Patriarca de 
Alexandria 

Alexandria Séc. V/VI (ou João I, 
João II ou João III) 

Protagonista Dava esmolas aos pobres e quando houve uma grande fome deu tudo, menos as roupas 
que trazia vestidas. Um rapaz apareceu-lhe e trouxe-lhe muito ouro enviado por Deus. 

162  Bispo de Cuenca Cañete, Cuenca  Protagonista Mandou retirar a imagem de Sta. Maria do altar-mor. Depois que a imagem regressou 
milagrosamente para o local inicial louvou a Virgem.  

162  Capelão da igreja de 
Cañete 

Cañete, Cuenca  Protagonista Cumpriu a ordem do bispo e retirou a imagem da Virgem do altar principal. Depois do 
milagre louvou a Virgem.   

164  Bispo de Huesca Salas  Reinado de Jaime I 
(1213-1276) 

P. Secundária Veio à igreja de Salas e viu o estado em que estava a imagem de Sta. Maria, comprovativo 
do milagre.  

202  Arcediago Paris  Protagonista Pediu ajuda à Virgem para terminar um hino em seu louvor. 

206 Leão Papa Roma  Protagonista É curado pela Virgem após ter cortado a sua mão por uma mulher a ter beijado e ele ter 
pensado demasiado nela.  

208  Bispo Toulouse Páscoa P. Secundária Confessou o homem herege. 

211  Clérigo Elche Dia de Pentecostes P. Secundária Presidia à missa quando abelhas entraram na igreja e refizeram o círio pascal derretido. 
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219  Bispo Siena  Protagonista Mandou fazer um púlpito em mármore branco, com imagens esculpidas, inclusiva a do 
diabo que se tornou preta por milagre, 

225  Clérigo Cidade Rodrigo 15 de agosto Protagonista Consumiu uma aranha, caída no cálice, que lhe saiu pela unha. 

235 Gregório X Papa Vários locais 

(Requena; 

Montpellier, 

Vitória, Castela, 

Valladolid ) 

Reinado de Afonso 
X (1252-1284) 

P. Secundária Encontrou-se com Afonso X, em Beaucaire, em 1275.  

237  Clérigos Santarém  P. Secundárias Confessaram e comungaram uma prostituta. 

238  Capelão Guimarães  P. Secundária Repreendeu um jogral que não tinha fé em Deus e em Santa Maria. 

241  Clérigo Provença  P. Secundária Casou dois jovens. 

251  Papa  21 de setembro P. Secundária O Papa canta missa como forma de livrar uma menina da suposta influência do diabo.   

255  Clérigos Lyon  P. Secundárias Depois de terem conhecimento do milagre que a Virgem tinha operado na salvação da vida 
da burguesa, louvaram-na. 

259  Bispo Arras  P. Secundária Tentou retirar a candeia dos jograis e acabou doente, sendo curado através dela. 

261  Bispo   P. Secundária Confessou e aconselhou uma mulher que queria ver os santos a permanecer em casa e 
jejuar de forma a alcançar o seu desejo. 

272  Clérigo Roma  P. Secundária Confessou uma mulher.  

283  Clérigo Perto de Terena  Protagonista Foi castigo por Sta. Maria por ter proibido os fiéis da sua igreja de irem servir e dar ofertas 
à igreja de Terena. 

292 Raimundo 

de Losana 

Arcebispo Sevilha 1279 P. Secundária Soube do milagre operado por Fernando III.  Ficou muito feliz com o sucedido e louvou 
muito ao rei. 

292  Tesoureiro da 
catedral 

Sevilha 1279 P. Secundária Abriu as portas da igreja ao mestre Jorge para que pudesse ver a sepultura de Fernando III. 
Também constatou que o anel sai do dedo da imagem do rei. 

293  Bispo Lombardia  P. Secundária Quando soube de um milagre veio à igreja no qual ele ocorreu e fez aí um grande sermão. 
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309  Papa Roma 15 de agosto Protagonista Durante o sono viu Sta. Maria que lhe disse que deviam construir uma igreja a ela dedicada 
no local em que nevasse na festa de agosto. 

313  Clérigo Villalcázar de 

Sirga 

 Protagonista Fez com que um navio onde viajava conseguisse escapar de uma grande tempestade ao 
exortar todos os tripulantes a rezarem a Santa Maria. 

316 Martim 

Alvites 

Prior Alenquer  Protagonista Foi castigado por ter mandado incendiar uma ermida dedicada a Sta. Maria, pois pela sua 
fama de milagres atraía mais pessoas e mais ofertas do que a sua igreja. 

318   Clérigo Hita  Protagonista Roubou a própria igreja e foi castigado com uma deformidade no rosto. 

327  Clérigo Odemira  Protagonista Roubou um pano que estava sobre o altar, que uma mulher tinha oferecido à igreja, para 
fazer roupa interior. 

343  Capelão Rocamador  P. Secundária É chamado pela mãe de uma menina endemoninhada para a libertar do diabo. 

362  Deão Chartres Cerca de 
1112/1113 

P. Secundária É mencionado que levou as relíquias de terra em terra para angariar fundos para a 
reconstrução da sua igreja incendiada em Lyon. 

367  Clérigos Santa Maria do 

Porto 

Reinado de Afonso 
X (1252-1284) 

P. Secundária Cantaram as matinas na igreja de Santa Maria do Porto na altura em que Afonso X estava 
diante do altar e foi curado da sua doença. 

404  Clérigo   Protagonista Foi castigado por praticar más ações, mas a Virgem compadeceu-se dele e curou-o. 

405  Clero Constantinopla  Mencionados Iam à igreja da Luzerna quando a imagem da Virgem estava descoberta para cantarem as 
horas. 

 
 
 
 

Levantamento de dados do clero regular  

 

N.º  Nome Função religiosa Local do milagre Data  Relevância  Resumo do papel do religioso na cantiga 

8  Monge tesoureiro Rocamador  P. Secundária Monge acusou um jogral de feitiçaria quando estava em presença de um milagre.  

9  Monge Damasco  Protagonista  Monge foi em peregrinação à Terra Santa e prometeu trazer uma imagem de Sta. Maria 
para a dona de uma hospedaria, na qual ficou alojado.  
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11  Monge; Sacristão; 
Tesoureiro  

  Protagonista O monge tinha uma amante com a qual se encontrava todas as noites, mas antes cumpria 
sempre as suas orações à Virgem. Certo dia a passar o rio para se encontrar com a sua 
amante morreu afogado. Maria interveio pela sua alma e ressuscitou-o.  

14  Monge de S. Pedro  Perto de Colónia  Protagonista Um monge de S. Pedro morreu em pecado, após ter tomado uma mezinha. S. Pedro 
intercedeu pela sua alma junto a Deus, mas só através do apelo da Virgem é que Jesus 
acedeu em salvar a alma do monge.  

15 Basílio Monge Cesareia [363] Protagonista S. Basílio incentivou as pessoas de Cesareia a fazerem sacrifícios para a Virgem os ajudar 
contra o imperador Juliano que queria destruir o local.  

16  Abade    P. Secundária Personagem que aconselhou o protagonista (um cavaleiro) a devotar parte do seu tempo a 
orar a Santa Maria, para se curar de uma paixão não correspondida.  

36  Abade Mar da Bretanha  Protagonista Um abade a bordo de um navio que tinha sido atingido por uma tempestade, aconselhou 
os tripulantes a invocar a Virgem. Eles seguiram o conselho, o vento acalmou-se e o navio 
logo chegou ao porto. 

38   Monges ordenados Mosteiro de 

Châteauroux 

 P. Secundárias Monges foram despejados do local onde costumavam viver. O seu mosteiro tornou-se um 
local de jogos e maus vícios.  

45  Frade   Protagonista Cavaleiro muito rico e cruel que se apercebeu que precisava de ser absolvido dos seus 
pecados, tendo mandado construir um mosteiro para se redimir, e viveu em castidade.  

47  Monge ordenado   Protagonista Um bom monge foi impelido pelo Diabo a embebedar-se, tendo-lhe depois aparecido em 
forma de touro e ferindo-o também noutras formas. A Virgem apareceu em seu auxílio. 

48  Monges  Montserrat  Protagonistas Os monges de um mosteiro em Montserrat não tinham uma fonte de água, tinham de a 
pagar a um cavaleiro ganancioso. Por certa vez não terem como pagar ficaram a morrer à 
sede. A Virgem deslocou a fonte para dentro dos limites do mosteiro.  

52  Monges Montserrat  Protagonistas  Todas as noites, algumas cabras da montanha desciam a montanha em Montserrat e iam 
para a porta da igreja, alinhando-se para serem ordenhadas, durante quatro anos, tendo 
os monges sempre muito leite. Um clérigo roubou um cabrito do rebanho e comeu-o. Os 
monges nunca mais conseguiram ordenhar as cabras.  

54  Monge cisterciense Mosteiro 

cisterciense de 

Nuestra Señora 

 Protagonista Um bom monge teve uma doença que o deixou sem fala e com o rosto e garganta 
inchados. Os outros monges pensavam que morreria. A Virgem curou-o ao jorrar leite dos 
seus peitos sobre ele.  
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de la Espina 

(Valladolid) 

55  Abade Espanha  P. Secundária Viveu algum tempo com uma monja de quem teve um filho, mas rejeitou-os. 

56  Monge    Protagonista Um monge devoto de Sta. Maria mesmo não sabendo ler bem recitava-lhe 5 salmos 
 para alcançar o Paraíso.  

57   Frades e prior  Montserrat  Protagonistas Ajudaram um grupo de ladrões, que roubaram um grupo de peregrinos, a curarem-se do 
castigo divino e a modificar o seu comportamento. 

69       

73  Monge tesoureiro  Mosteiro de S. 

Michael de Clusa 

Dia de Natal Protagonista Um monge devoto da Virgem levava, no dia de Natal, uma casula branca e o vinho 
sacramental para o altar quando caiu e derramou o vinho sobre a casula. Envergonhado e 
chorando teve o auxílio da Virgem que removeu a mancha da veste.  

75  Monge e clérigo    P. Secundária O clérigo recusou-se a ir confessar uma velha no leito de morte, ficando junto a um 
homem rico e moribundo para lhe deixar riquezas no testamento.  

82  Monge Cantuária  Protagonista Um bom monge da Cantuária estava deitado quando foi incomodado por demónios em 
forma de porcos e pelo próprio Diabo. O monge invocou a Virgem que os afastou.  

84  [Monge]    Protagonista Um cavaleiro casado era tão devoto da Virgem que todas as noites lhe ia rezar através de 
uma porta do seu quarto que dava diretamente a uma igreja. A esposa pensando que o 
marido a traía suicidou-se. A Virgem ressuscitou-a e os dois tomaram ordens sagradas.  

85  Abade  Inglaterra  P. Secundária O abade batizou o judeu que se converteu após uma aparição da Virgem.  

88  Monge ordenado  Abadia de 

Claraval 

 Protagonista O monge estava insatisfeito com a comida da abadia e tentou convencer o resto do 
convento a melhorar as refeições. Certa vez viu a Virgem a dar de beber a todos os monges 
um líquido nobre, mas para ele o tomar teria de emendar o seu comportamento.  

96  Frades menores    P. Secundárias Os frades confessaram um homem morto para que ele pudesse ir para o Paraíso. 

103  Monge   Protagonista Um monge, querendo saber o que era o Paraíso ainda em vida, foi levado pela Virgem a 
um jardim onde ouviu um passarinho cantando num momento que se traduziu em 300 
anos.  

103  Prior e convento    P. Secundárias Eram os novos monges e abade que estavam no mosteiro depois de 300 anos, que 
compreendem e acolhem o monge.  

113  Monges  Montserrat  Protagonistas Uma pedra soltou-se em Montserrat e caiu da montanha, ameaçando esmagar a igreja 
dedicada à Virgem. Os monges, ouvindo o barulho enquanto assistiam à missa, rezavam 
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266 Pensamos que este clérigo pode ser um dos monges de Rocamador.  
267 Acreditamos tratar-se do mosteiro de S. Salvador, em Cornellana, que adotou a ordem cluniacense desde 1122.  

para que as suas vidas fossem poupadas. Eles saíram e viram a pedra que tinha sido 
desviada por Deus.  

123  Frade menor Vitoria 
 

 Protagonista Um bom monge quando estava prestes a morrer viu demónios e ficou com o seu rosto 
feio. Um monge colocou-lhe uma vela na mão para o proteger, mas o monge acabou por 
morrer dias depois.  

123  Frades menores Vitoria  P. Secundárias Os frades rezaram pelo defunto para saberem se a sua alma foi para o céu e conseguiram 
falar com o seu espírito e saber que quem confia na Virgem não tem porque temer.  

141  Monge ordenado   Protagonista Um monge ajoelhava-se sempre que ouvia o nome da Virgem, mas por estar já velho não 
se conseguia levantar. Uma vez ficou estendido no chão por não ter forças. A Virgem 
restaurou-lhe a juventude.  

141  Abade   P. Secundária  Tentou ajudar o monge, concedendo-lhe dois monges para o auxiliarem.   

143  Frade menor  Jerez de la 
Frontera 

 Protagonista Um franciscano convenceu as pessoas de Jerez a não abandonarem o local num momento 
de seca, mas a orarem por chuva. Então a chuva chegou depois das orações.  

149  Clérigo e monge  Alemanha Sábado  Protagonista Um clérigo alemão amava a Virgem e cantava a sua missa todos os dias, mas tinha dúvidas 
sobre o sacramento da Eucaristia. A Virgem demonstrou-lhe que Jesus era a hóstia 
consagrada.  

151  Clérigo e monge   Protagonista Após reconhecer que pecava ao relacionar-se com mulheres, entrou para um mosteiro e 
tornou-se monge. Lá foi acusado de furto, mas ilibado por Santa Maria.  

151  Abades   P. Secundárias Reuniram-se vários abades para julgar o monge acusado de roubo. 

154  Monge Catalunha  Protagonista Um jogador após desrespeitar Deus e a Virgem e receber um sinal deles, mudou a sua vida 
e entra numa ordem religiosa. 

156  Clérigo e monge 
cluniacense 

Cluny  Protagonista Um clérigo foi torturado por hereges e ficou com a língua cortada, mas a Virgem 
restaurou-a e ele ingressou no mosteiro de Cluny.  

157  Clérigo266 Rocamador  P. Secundária Confessou a hospedeira e retirou-lhe a faca da mandíbula. 

164  Monge cluniacense 
e prior 

Salas267 Reinado de Jaime I 
(1213-1276) 

Protagonista Foi acusado de mandar fazer moeda e inocentado pela Virgem.  
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268 Período temporal entre a fundaço da Ordem dos Pregadores e da morte de S. Domingos.  
269 Tempo de duração do mestrado de D. Gonçalo Eanes da Nóvoa.  

164 D. Fernando Abade do Castelo-
abadia 
Montearagón. 

Salas Reinado de Jaime I 
(1213-1276) 

P. Secundária Prendeu o monge acusado de mandar fazer moeda. 

187  Monges e abade Jerusalém  Protagonistas Santa Maria lhes providenciou pão e ouro. 

204 S. Domingos Frade dominicano  Entre 1216 e 
1221268 

Protagonista Um dos frades que entrou para a Ordem dos Pregadores ficou gravemente doente e S. 
Domingos pediu auxílio à Virgem. 

204  Arcediago 
dominicano 

 Entre 1216 e 1221 Protagonista Ficou doente e foi salvo por Santa Maria.  

205 D. Gonçalo 

Eanes 

Mestre de Calatrava Na fronteira entre 
Portugal e Castela 

Entre 1218 e 
1238269  

P. Secundária Participou de um ataque a um castelo onde se encontravam mouros. Mas compadeceu-se 
de uma moura com um menino que lhe fez lembrar Santa Maria. 

222  Capelão e Cónego 
Regular de Santo 
Agostinho 

Chelas  Protagonista Consumiu uma aranha que lhe saiu pelo braço.   

226  Monges Inglaterra Dia de Páscoa Protagonistas Foram alvos de um milagre da Virgem, no qual ela soterrou o mosteiro dos monges e fez 
com que voltasse à face da terra dali a um ano. 

237  Abade  Santarém  P. Secundária Confessou a prostituta e fez com que prometesse não pecar nos dias de Santa Maria. 

239  Franciscano Múrcia  P. Secundária Confessou o homem que recusou a devolver o dinheiro de outro. 

241  Monge  Provença  Protagonista Morreu no dia do seu casamento, mas foi ressuscitado pela Virgem e ingressou numa 
ordem religiosa.  

245  Frades Neiva  P. Secundária Encontraram dentro do seu mosteiro um homem que tinha sido feito refém e foi libertado 
pela Virgem.   

253  Abade Villalcázar de 
Sirga 

 P. Secundária Confessou o homem pecador e deu-lhe como penitência ir de peregrinação até Santiago 
de Compostela levando um bordão de 24 libras. 

253  Frade Villalcázar de 
Sirga 

 P. Secundária Respondeu ao peregrino que a igreja pela qual ele perguntava era a igreja de Santa Maria 
de Villalcázar de Sirga, na qual Santa Maria sempre realizava milagres e que toda a 
herdade era também pertencente à igreja. 
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254  Monges França  Protagonistas Pela intercessão de Santa Maria foram libertados dos diabos e das suas almas irem para o 
inferno. 

265 João 

Damasceno 

Monge Roma Entre os séculos VII 
ou VIII 

Protagonista Foi vítima de uma injustiça, tendo como castigo ficar sem a mão, mas Santa Maria 
devolveu-lha. 

274  Frade Burgos  Protagonista Saiu da sua ordem por obra do diabo, mas Santa Maria reencaminhou-o para o mosteiro e 
dali a um ano ele morreu sem dores. 

274  Frades Burgos  P. Secundária Cada frade escreveu o dia em que o frade disse que a Virgem lhes afirmou que ele iria 
morrer. E estiveram vigilantes para o aparecimento de Santa Maria. O frade que recebeu a 
visita da Virgem aconselhou-os a sempre a louvarem. 

275  Freires da Ordem 
do Hospital 

Terena  Protagonistas Foram curados da raiva por Santa Maria de Terena.  

275  Freires da Ordem 
do Hospital 

Terena  P. Secundárias Levaram os freires raivosos ao santuário de Terena.  

284  Frade   Protagonista Foi tentado pelo diabo, mas com a ajuda de um outro frade e com a intercessão da Virgem 
conseguiu livrar-se e viu Santa Maria. Confessou-se, comungou e morreu, indo a sua alma 
para o Céu. 

284  Frade   P. Secundária Percebeu que o companheiro estava a ser tentado pelo diabo e incitou-o a dizer com ele 
uma oração a Santa Maria para afugentar do demónio. 

285  Monge   P. Secundária Apaixonou-se por uma monja e convenceu-a a sair do mosteiro para casar com ele. Mas 
Santa Maria apareceu em sonhos à mulher querendo que ela regressasse para o mosteiro. 
Ele também entrou num e aí serviu a Deus. 

296  Monge Cantuária  Protagonista Recebeu a aparição de Santa Maria, que lhe ensinou como este a devia servir melhor. 

297  Frade   Protagonista Foi castigado por Deus por descrer do poder e significado das imagens. 

299  Freire da Ordem de 
Santa Maria de 
Espanha 

 Entre 1270 e 1289 
(início e fim da 
Ordem) 

Protagonista Recebeu visões de Santa Maria que lhe disse para oferecer a imagem que tinha dela ao rei. 

299  Freires da Ordem 
de Santa Maria de 
Espanha 

 Entre 1270 e 1289 
(início e fim da 
Ordem) 

P. Secundárias Aconselharam o freire a não levar a aparição a sério, confundindo-a com um sonho banal. 

299  Mestre   Entre 1270 e 1289 
(início e fim da 
Ordem) 

P. Secundária Aconselhou o freire a dar ao rei a imagem, pois ele saberia bem honrá-la. 



200 

 

 

 

304  Clérigos, monges, 
frades descalços e 
pregadores 

Ribela  Mencionados  Com esta cantiga ficamos a saber que vários clérigos e religiosos passavam pela igreja de 
Sta. Maria de Ribela e ficaram a saber que diante do seu altar nenhum óleo ardia se não o 
de oliva. 

305  Frade    P. Secundária Confessou uma mulher pobre e deu-lhe uma carta com a absolvição e as recomendações 
de conduta de uma vida cristã. 

353 Feliz Abade  Veneza  Protagonista O menino que o abade criara no mosteiro começou a alimentar uma imagem de Jesus, até 
que este o convidou para ir comer consigo e com seu pai. O abade sabendo disto pediu ao 
menino para ir com ele e no dia seguinte morreram os dois. 

365  Monge cisterciense Frontfroide  Protagonista Por obra do diabo duvidava da alma, mas apareceu-lhe Sta. Maria mostrando como a alma 
é eterna. O monge cessou a sua dúvida e viveu com humildade na sua ordem. 

368  Abade Cádis Século XIII P. Secundária Apareceu em sonhos a uma mulher que tinha uma cobra dentro dela e aconselhou-a a ir a 
Silos e de lá a Santa Maria do Porto. 

382  Monges Sevilha Reinado de Afonso 
X (1252-1284) 

Mencionados O rei trocou uma propriedade que lhes tinha dado por outra, de forma a dar a primeira a 
Reimondo de Rocaful. 

384  Monge clérigo    Protagonista Escreveu o nome de Santa Maria em três cores, e cumpriu todos os seus deveres. Certa vez 
ficou doente e a Virgem veio buscar a sua alma. 

384  Abade e monges   P. Secundária Foram visitar o monge doente e o abade destacou um frade para ficar com ele. Depois que 
se operou o milagre o abade mandou que o registassem.  

384  Frade   P. Secundária Ficou junto do monge e teve uma visão na qual a Virgem levou a alma do monge.  

389 Pedro Ex-abade Sevilha Depois de 
1268/1270 - 
construção da 
igreja-fortaleza de 
Sta. Maria do 
Porto. 

P. Secundária O seu filho ficou doente e foi curado pela Virgem. O mestre Pedro louvou Santa Maria e 
celebrou. 

399  Monge Elvas  P. Secundária Santa Maria aconselhou a protagonista a ir-se confessar a um monge, pois em contrário a 
sua alma estaria condenada. 
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Levantamento de dados das religiosas 

 

270 Data de fundação do mosteiro de S. Salvador de Oña que foi um mosteiro dúplice até 1033, passando depois a ser exclusivamente masculino.  

Ctg.  Nome Função religiosa Local do milagre Data  Relevância  Resumo do papel da religiosa na cantiga 

5 Beatriz [Monja] Roma  Protagonista Foi condenada à morte injustamente, mas a Virgem protegeu-a. Também lhe deu uma 
erva capaz de curar os leprosos. 

7  Abadessa 
beneditina 

Burgos A partir de 1011 e 
1033270   

Protagonista A abadessa estava grávida e seria repreendida pelo bispo, mas a Virgem veio em seu 
auxílio, retirou-lhe a criança e fez com que fosse criada noutro lugar. 

7  Monjas beneditinas Burgos Entre 1011 e 1033  P. Secundárias Descobriram que a abadessa estava grávida e denunciaram-na ao bispo do local. 

55  Monja Espanha  Protagonista A Virgem tirou-lhe o bebé e criou-o, não deixando que a monja caísse em vergonha. 

55  Abadessa e monjas Espanha  P. Secundárias Não se aperceberam da ausência da monja, por intercessão da Virgem.  

58  Monja   Protagonista Foi repreendida pela Virgem por ir fugir do mosteiro com um cavaleiro e viu o inferno, 
para onde iria caso abandonasse o mosteiro.   

59  Monja beneditina Fontevrault  Protagonista Foi repreendida por Cristo, que lhe deu uma bofetada, por querer fugir do mosteiro com 
um cavaleiro. 

61  Abade Soissons  P. Secundária Esfregou o sapato da Virgem na cara do homem que duvidou da relíquia, curando-o da 
boca torcida. 

71  Monja   Protagonista Recebeu a aparição da Virgem a explicar-lhe como deve rezar. 

76  [Monja]   Protagonista A Virgem ressuscita o seu filho e ela entrou numa ordem religiosas como agradecimento.  

84  [Monja]   Protagonista Foi ressuscitada pela Virgem e juntamente com o seu esposo ingressaram em ordens 
religiosas.  

94  Monja tesoureira   Protagonista Enquanto viveu com um cavaleiro, a Virgem assumiu as responsabilidades da monja no 
mosteiro até que ela regressou.  

104  [Monja] Caldas de Reyes.  Protagonista Ficou com uma hóstia consagrada para fazer um feitiço de amor, mas ela começou a 
sangrar. Perante o milagre a mulher arrependeu-se  

122 Berengária [Abadessa] Toledo A partir de 1228 - 
nascimento de 
Berengária 

Protagonista Foi ressuscitada pela Virgem a pedido da sua mãe, D. Beatriz.  
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125  [Monja] Auvergne  Protagonista Foi tentada pelo demónio a casar-se com um clérigo. Mas a Virgem repreendeu-a e disse 
para se tornar monja. 

195 Maria [Monja] Toulouse  Protagonista É salva de ser desonrada e entra numa abadia, na qual a Virgem a protege da abadessa 
arrogante. 

195  Abadessa Toulouse  P. Secundária Foi escolhida pela Virgem para se deslocar ao campo em que o cavaleiro foi enterrado e 
mandar o seu corpo ser enterrado mais dignamente. 

201  [Monja]   Protagonista Foi curada e perdoada pela Virgem por ter matado os seus três filhos. Depois entrou numa 
ordem religiosa. 

222  Cónegas de Santo 
Agostinho 

Chelas Depois de 1154 P. Secundárias Sangraram (ou mandaram sangrar) o capelão para sair a aranha de dentro dele. 

241  [Monja] Provença  P. Secundária Depois do seu noivo ter ressuscitado decidiram os dois entrar numa ordem religiosa. 

251  [Monja] Provença 21 de setembro Protagonista A estátua da Virgem deu-lhe o Filho para a menina segurar no colo. A jovem morreu 
quando viu a hóstia consagrada e reconheceu nela Jesus. 

251  Monjas e abadessa Provença 21 de setembro P. Secundárias Estavam preocupadas com a sanidade mental da menina. 

262  Freira Le Puy en Velay  Mencionada Apenas mencionada a palavra "freira" para designar todos os religiosos.  

285  Monja   Protagonista Foi repreendida pela Virgem por ter fugido do mosteiro para se juntar ao sobrinho da 
abadessa. 

285  Abadessa   P. Secundária Devido às virtudes da monja, a abadessa fez dela seu braço direito. O sobrinho da 
abadessa quando viu a monja apaixonou-se por ela.  

295  Monjas  Reinado de Afonso 
X (1252-1284); 
Páscoa 

P. Secundárias Tiveram uma visão de Santa Maria com o rei e contaram-lhe. 

303  Freira cisterciense Las Huelgas, 

Burgos 

A partir de 1187, 
data da fundação 
do mosteio 

Protagonista Era tia de uma menina travessa que pediu ajuda à Virgem para a tia não a castigar. A partir 
daí a tia ensinou-a com amor e não com castigos.  

332  Monjas 
cistercienses 

Carrizo de la 

Ribera. 

 Protagonistas A Virgem protegeu as monjas do fogo que iria consumir o mosteiro. 

361  Monjas 
cistercienses 

Las Huelgas, 

Burgos 

Reinado de Afonso 
X (1252-1284); 24 
de dezembro 

Protagonistas Viram a imagem da Virgem mudar a cor da face e revirar-se na cama. 



203 

 

 

Levantamento de dados dos eremitas 

 

 

399  [Monja] Elvas   Protagonista A Virgem impediu que a mulher matasse o seu filho e aconselhou-a a entrar numa ordem 
religiosa. 

Ctg.  Nome Função religiosa Local do milagre Data  Relevância  Resumo do papel do eremita na cantiga 

65  Eremita Alexandria  P. Secundária Numa ermida, na Montanha Negra (Síria) aconselhou o vilão excomungado a ir ter com um 
eremita que vivia na Alexandria. 

65  Eremita Alexandria  P. Secundária Ajudou um vilão a ficar livre da excomunhão.  

95 Conde 

Abran  

Eremita Portugal  Protagonista Foi raptado por um navio de mouros, mas a Virgem salvou-o, por causa da sua devoção e 
serviço que lhe prestava. 

115  Eremita Montanha Negra, 

Síria 

Páscoa P. Secundária Ajudou o menino a livrar-se do jugo do diabo. 

155  Eremita Alexandria  P. Secundária Confessou e deu a penitência ao cavaleiro arrependido. 


