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AIZUL 
S. Paulo, Brasil, 1905 
Poetisa. Contista 
Bibliografia principal: "Antologia de Poetas Matutos" 

São Francisco! São Francisco! 

São Francisco, São Francisco! 
Milionário da Pobreza 
Abrias o teu banquete 
Sem ter nada à tua mesa! 
São Francisco, São Francisco 
Com penas de passarinho 
Traçaste o mapa do mundo 
Onde só há bom caminho 

AIZUL' 

Francisco de Assis 1182-1982 - Testemunhos contemporâneos das letras portuguesas. Org. de Adelino 
Pereira. Vila da Maia: Impressa Nacional - Casa da Moeda, 1982. p. 17. 



SUMARIO: 

Páginas: 

Introdução 4 
Capítulo I - Visão Genérica das Ordens Terceiras 7 

1.1. Definição " 

1.2. Tipologia da Ordem Terceira 9 

1.3. O Nascimento da Ordem Terceira 10 

1.4. História e espiritualidade da denominação Ordem Terceira Secular 16 

1.5. A Ordem Terceira Secular Franciscana 18 

1.6. Ordens Religiosas 21 

Capítulo II - A Instituição da Congregação de Nossa Senhora da Conceição 

de Oliveira do Douro 24 

2.1. A Fundação da Congregação 

António Leite de Albuquerque: O Homem sonha a Obra nasce 26 

2.2. Localização geográfica 32 

2.3. A criação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira 

de S. Francisco de Oliveira 35 

2.4. A forma de governo no Hospital 37 

Capítulo m - A Observância da Regra da Ordem Terceira de S. Francisco 40 

3.1. Norma de Vida 4 2 

3.2. A feitura dos Estatutos 4 3 

3.3. A Reforma dos Estatutos 6 6 

Capítulo IV - Acção Espiritual e Social dos Irmãos 85 

4.1. ARepartição Quotidiana do Tempo 86 

4.2. As Diferentes Categorias 88 

4.3. Aformade sustentação e gestão dos bens 92 

4.4. Elenco dos nomes dos Irmãos 97 

4.5. Apreparação intelectual dos Irmãos 101 

Capítulo V - Construção das Estruturas Sagradas (Perspectiva Diacrónica) 103 

5.1. Introdução 104 
5.2. AEdificação da Igreja da Congregação 106 

5.3. O Claustro do Convento 12° 

Sinopse Histórica 123 



Conclusão 127 
Apêndice Documental 128 
Apêndice Documental I - Testamentos e Descrições 
Apêndice Documental II - Reforma dos Estatutos 
Apêndice Documental III - Os Indivíduos 
Anexos 
Anexo A - Organigrama 
Anexo B - Fundos Monásticos da Congregação de Oliveira 
Anexo C - Tabela com dados relativos aos Irmãos 
Anexo D - Memórias Paroquiais 

Elenco das siglas e abreviaturas usadas 
índice dos Capítulos dos Estatutos 
Bibliografia 



4 

INTRODUÇÃO 

O nosso projecto de investigação, focalizado na Congregação de Nossa Senhora da 

Conceição da Ordem Terceira de S. Francisco de Oliveira, teve início na Primavera de 2002, 

durante o primeiro curso de mestrado em Estudos Locais e Regionais, na Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto. 

A Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira está situada na freguesia 

de Oliveira do Douro, no concelho de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto. As suas balizas 

cronológicas coincidem genericamente com a fundação e a extinção desta Congregação: 

1679-1834. 

De indubitável importância no panorama monumental e histórico português, a 

Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro (concelho de Vila Nova 

de Gaia) veio preencher uma lacuna de outra maneira intransponível, no plano da assistência a 

sacerdotes, cegos e entrevados do Bispado do Porto. 

Como observadores que são da realidade da sua Congregação, os irmãos transmitem-

nos vários aspectos do quotidiano, da realidade da região onde residem e exercem as suas 

funções, os hábitos religiosos, a alimentação, as hierarquias, etc. 

Como base do nosso trabalho iremos apoiarmo-nos nas fontes manuscritas do Arquivo 

Distrital do Porto, designadamente no fundo da Congregação de Nossa Senhora da Conceição 

de Oliveira do Douro, a secção monástica, do cartório do Convento da Congregação de 

Oliveira (Gaia). Salientamos o Livro 2063, de 1805-1830 - Crónica da Congregação e o 

Livro 2028, de 1622-1805 - Estatutos e erecção da Congregação, doações, testamentos, 

privilégios pontifícios, etc.; nos documentos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da 

Biblioteca Pública Municipal do Porto; bem como na bibliografia da Biblioteca Pública 

Municipal de Vila Nova de Gaia, entre outros. 

Também efectuaremos incursões pelo Arquivo Histórico Municipal do Porto, pelo 

Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco da cidade do Porto, pela Associação Cultural 

Amigos de Gaia, pela Junta de freguesia de Oliveira do Douro e pelo Convento de Corpus 

Christi, localizado na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia. 

Importa, salientar que o ponto de partida para o projecto de investigação foi uma 

monografia nomeadamente: Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de 

Oliveira do Douro, de Luís Gomes Alves de Almeida. Seguiremos algumas das pistas 
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bibliográficas indicadas nesse estudo e iremos consultá-las directamente, visto que o trabalho 

do historiador não termina com a leitura e transcrição da fonte, mas sim com a sua própria 

utilização e interpretação. 

O tema proposto implicará um coerente plano de trabalho, onde determinaremos o 

sentido e a importância do tema, o método a utilizar e os estudos essenciais para a nossa 

investigação. Posteriormente, dividiremos o estudo em capítulos e secções. 

O estudo sobre a Congregação compreenderá num primeiro momento, algumas 

considerações gerais sobre as ordens terceiras e sobre a ordem terceira secular franciscana. 

Será focado também, a importância das ordens religiosas. 

Pretendemos, ainda, num segundo capítulo, compreender as origens do fundador -

António Leite de Albuquerque - e analisar detalhadamente o projecto dos terceiros seculares 

de S. Francisco do Porto para a construção de um hospital para os terceiros pobres e 

entrevados do bispado do Porto, cujo «compromisso» datava de 1678, o qual coube ao 

fundador supramencionado. Iremos, também, esclarecer de forma sucinta, a delimitação 

espacial da Congregação através das palavras de alguns autores e a forma de governo no 

hospital da Congregação. 

Portanto, analisaremos a Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição de 

Oliveira do Douro estabelecendo a estreita relação que existe com a Ordem Terceira de S. 

Francisco da cidade do Porto, uma vez que os irmãos congregados professavam a dita terceira 

ordem. Não desejaremos aprofundar a obra assistencial dos Terceiros Portuenses, mas será 

fundamental relacioná-la com a Congregação de Oliveira. 

O terceiro capítulo irá ser o cerne deste projecto de investigação, uma vez que, 

consistirá na análise da Regra e dos Estatutos pelos quais se regiam os irmãos congregados. 

Todos os irmãos observavam à risca a Regra da Ordem Terceira de S. Francisco da cidade do 

Porto. Com o devir dos anos, os Estatutos foram reformados, de forma a adaptarem-se à 

sociedade em constante mutação e também devido às vicissitudes da vida em comunidade. 

O quatro capítulo é dedicado à espiritualidade dos congregados, salientando que havia 

quatro categorias de pessoas: os noviços, os terceiros de fora ou serventes, os entrevados e os 

congregados de pleno direito, podendo estes últimos ser sacerdotes ou leigos. Indicaremos, 

também, a forma de sustentação e gestão dos bens; e a preparação intelectual dos irmãos, 

nomeadamente através das aulas de Teologia e Filosofia. 
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O objectivo do nosso trabalho consistirá ainda na análise das estruturas sagradas, sua 

construção e manutenção ao longo dos tempos, às quais serão tratadas no quinto capítulo. 

Ainda que a parte artística ultrapasse os parâmetros deste mestrado. E também iremos 

determinar, com base documental, as épocas em que foram introduzidas certas importantes 

modificações, não só no templo, mas também nas suas dependências. 

Não se insere, no âmbito do presente estudo, a inventariação de todos os arquitectos, 

pedreiros, carpinteiros, escultores, pintores, entalhadores, douradores, ourives que exerceram 

a sua actividade no convento de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira, durante a segunda 

metade do século XVII e a centúria seguinte. Pretendemos apenas indicar, alguns dos homens 

que estiveram envolvidos na construção desta Congregação sui generis. 

♦ Queremos dirigir algumas palavras de agradecimento e de elevada estima por quem 

nos acompanhou no avanço e composição da tese que agora concluímos. Referimo-

nos ao Prof. Dr. Geraldo J. A. Coelho Dias, OSB pela sua ajuda um bem haja. 

Agradecemos ao Reverendo Padre Avelino Jorge, pároco da paróquia de Santa Eulália 

de Oliveira do Douro que nos recebeu e acompanhou aquando da nossa visita à quinta 

dos frades e ao que resta da antiga Congregação de Nossa Senhora da Conceição de 

Oliveira do Douro. 

Ao Padre Manuel Leão que através das suas referências bibliográficas nos desbravou 

caminhos. 
Aos funcionários dos arquivos e bibliotecas que frequentámos no âmbito deste estudo, 

principalmente ao Arquivo Distrital do Porto. 

À nossa família, pela compreensão revelada. 
A todos os Mestres que nos orientaram e abriram horizontes, particularmente a 

Professora Doutora Inês Amorim que recebeu de braços abertos o tema do projecto de 

investigação, o nosso humilde obrigado. 



CAPÍTULO I 

Visão Genérica das 
Ordens Terceiras 





In Frei Jeronymo de Belém - Chronica Seráfica da Santa Província dos Algarves da Regular 
Observância de Nosso seráfico Padre S. Francisco (....). Lisboa; H J ) £ CCt-ViU, Tor>Vo \\j. 
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1. Definição 

As ordens terceiras definem-se como um conjunto de leigos que vivem no mundo, sob a 

direcção de ordens religiosas, em comunhão com elas, de acordo com o seu espírito e segundo 

0 seu género de vida.1 

1.2. Tipologia da Ordem Terceira 

Distinguem-se dois tipos de ordens terceiras. As ordens terceiras seculares que são 

frequentemente agrupadas em fraternidades,3 mas não são "vinculadas" à vida em 

comunidade. As ordens terceiras regulares, levam uma vida em comum seguindo uma regra 

monástica, contudo, os regulares não são religiosos, porque não pronunciam votos. Se o 

fizerem, tornam-se então uma ordem religiosa clássica.4 

Iremos abordar cada uma das ordens supramencionadas. Daremos ênfase à ordem terceira 

secular por se enquadrar no âmbito específico do nosso estudo. 

Avancemos até à época contemporânea, onde o Código de Direito Canónico promulgado 

apenas em 1983, no seu cânon 303, define as ordens terceiras seculares como «associações 

cujos membros participando no século do espírito de algum instituto religioso e sob a sua alta 

orientação, levam uma vida apostólica e tendem à perfeição cristã».5 Portanto, salientamos o 

seu carácter de secularidade a vinculação a alguma ordem religiosa. Não sendo institutos, nem 

os seus membros religiosos, as ordens terceiras seculares não são simples confrarias, 

irmandades, pias uniões ou simples associações de fiéis.6 Aproximam-se das ordens 

religiosas, devido à sua orgânica, com regra aprovada pela Santa Sé; os seus membros fazem 

noviciado e profissão, podendo usar hábito especial, substituível por insígnias, como o 

escapulário, medalha ou cordão. 

O Código de Direito Canónico designa as congregações e as ordens religiosas pelo nome 

de Institutos Religiosos. Estes, por sua vez, constituem junto com os Institutos Seculares (que 

1 GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers : Editions Fayard, 1998, p. 581. 
2 Os terceiros seculares são os que vivem no mundo. 
3 As fraternidades são associações de irmãos animados por um religioso da ordem. 
4 GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers : Editions Fayard, 1998, p. 581. 
Não nos ocuparemos expressamente da ordem terceira regular. 
5 AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001. vol. 1, p. 348. 
6 Idem, Ibid, p. 348. 



10 

é uma forma recente de vida consagrada, em que o consagrado, a teor das constituições do 

instituto, não emitem necessariamente votos públicos e não têm necessariamente vida 

comunitária, para que possam continuar as suas actividades normais in saeculó) aquilo que se 

designa geralmente por Institutos de Vida Consagrada.7 Paralelamente, existem as Sociedades 

de Vida Apostólica, em que «o seguimento de Jesus Cristo não se exprime pela profissão 

religiosa dos três votos mas com outros compromissos, vivendo a própria consagração em 

vida comum e num mesmo espírito», tendo em vista a prossecução de um fim de carácter 

apostólico. 
Nesta sequência, António de Sousa Araújo9 refere ainda que as ordens terceiras seculares 

dependem organicamente da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e das 
Sociedades de Vida Apostólica, gozam de certa isenção e constituem-se em sodalícios ou 
fraternidades,10 participando de muitas das graças e privilégios das ordens respectivas. 

1.3. O Nascimento da Ordem Terceira 

A origem da ordem terceira colocou problemas aos historiadores. Constata-se, de 

forma correcta, a existência de associações de fiéis à volta dos Beneditinos, desde o século XI 
12 

e à volta dos Premonstratenses11, sem que falemos verdadeiramente em ordens terceiras. 

Portanto, detectam-se já nos séculos XI e XII esboços imperfeitos, do que seriam mais tarde 

as ordens terceiras seculares, nos Oblatos de São Bento e de São Norberto. Surgem ainda nos 

finais do século XII os Humilhados e os Pobres Católicos. 
Durante muito tempo pensou-se que São Francisco de Assis (1182-1226) foi o 

fundador de uma ordem terceira para os leigos que viviam no mundo, mas desejosos de servir 
a Deus. Actualmente, essa tese já não é admitida: S. Francisco de Assis e os seus 
companheiros exerceram incontestavelmente uma grande influência sobre os leigos, entre os 
quais difundiram um modelo de vida ao mesmo tempo evangélica e penitencial, mas os 

7 FRANCO, José Eduardo - Congregações Religiosas Masculinas. In AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário 
de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica 
Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, A-C, p. 482. 
8 Idem, Ibid., A-C, p. 482. 
9 Idem, #>/</., p. 348. 
10 Não parece existir, por enquanto, qualquer tipo de estudo de conjunto sobre as fraternidades que tiveram tanta 
repercussão na vida religiosa de largas camadas da população portuguesa. 
11 Ordem fundada por São Norberto em 1121. 
12 GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers : Editions Fayard, 1998, p. 582. 
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movimentos penitenciais existiam bem antes deles.13 São Francisco de Assis e os seus 

primeiros companheiros abraçaram aquele género de vida penitencial. Além disso, não 

dispomos de nenhuma bula papal anterior à de 1289 que permita provar a existência de 

franciscanos da terceira ordem. 

Salientamos que a origem de franciscanos da terceira ordem parece residir nos 

movimentos penitenciais leigos anteriores a São Francisco, os quais se inspiraram depois nas 

suas palavras e na sua vida. O papa franciscano Nicolau IV unificou-os e organizou-os dando-

lhes uma regra onde é dito que São Francisco é o seu fundador (bula Supra montem de 8 de 

Agosto de 1289).14 

Foi pela regra de Nicolau IV, de 1289 alterada com melhoramentos de vários papas, 

que os terceiros franciscanos se regeram até à importante reforma de Leão Xm. Este papa 

social apostaria forte no contributo da Ordem Terceira de S. Francisco para enfrentar os 

problemas sociais de então. Por isso, promoveu e promulgou a reforma da sua regra, através 

da Constituição Misericors Dei Filius, de 30 de Maio de 1883. Vigorou até à data da sua 

revogação e substituição pelo actual texto, aprovado pelo breve Seraphicus Patriarcha, de 

Paulo VI, a 24 de Junho de 1978 que a denomina Ordem Franciscana Secular. 

S. Francisco de Assis nasceu na cidade de Assis no ano de 1181 ou 1182, filho de pais 

abastados, só na idade adulta se sente chamado por Deus e, depois de abandonar tudo e todos, 

começa a sua vida de apostolado infatigável.16 Irá dar um novo rumo à Igreja de Cristo e uma 

lição aos homens. 

Alguns anos após o início do apostolado de S. Francisco constituíram-se as suas 

originais instituições missionárias: a Ordem dos Frades Menores - conventos, verdadeiros 

colégios de Missionários Apostólicos,11 logo seguida pela Ordem das Clarissas - Senhoras 

pobres - freiras enclausuradas, cooperadoras da evangelização franciscana com as suas 

orações e vida penitente n Mais tarde, surge a necessidade de criar uma terceira instituição 

que ofereça as mesmas vantagens espirituais das duas ordens supramencionadas, não exigindo 

13 Idem., Ibid., ,p. 582. 
14 Idem., Ibid., p. 582. 
15 Idem, Ibid., p. 582. 
16 EIRAS, José Aníbal Guimarães da Costa -Algumas observações sobre a vida dos Terceiros Franciscanos da 
cidade do Porto/ org. de Adelino Pereira. Vila da Maia: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982, p. 231-232. 
17 RIBEIRO, Bartolomeu - Os terceiros franciscanos portugueses - sete séculos da sua história. Braga: Tip. 
"Missões franciscanos", 1952, p. 7. 
]8lá.Ibid.,p.l. 
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o abandono da vida secular. Tratava-se da Ordem Terceira da Penitência -frades e freiras 
19 

seculares incumbidos de perpetuar os frutos da pregação com a sua vida cristã austera. 

Consideramos pertinente uma descrição relativa às cinco chagas com que o Senhor 

clarificou e ilustrou o corpo de S. Francisco, as quais foram feitas justamente em três actos 

separados e distintos. Cada um desses actos teve um intervalo de tempo entre um e outro, 

como uma espécie de prémio para as três ordens e seus filhos. O primeiro foi o das Mãos para 

os primeiros filhos; visto que estes haviam de ter sempre as suas mãos cravadas para o 

exercício dos bens temporais. O segundo foi o dos Pés para as filhas segundas; porque estas 

os haviam de ter sempre presos no voto da clausura. O terceiro foi o do Lado, para os filhos 

terceiros; isto porque se no peito reside o amor, só o amor e caridade havia de unir esses filhos 

ditosos.20 

Em relação à Ordem das Clarissas era estritamente necessário rodear as religiosas do 

isolamento considerado indispensável à pureza dos espíritos. A entrada de pessoas estranhas à 

clausura está regulamentado até ao ínfimo pormenor, tanto pela Regra como pelas 

Constituições a ela anexadas: 

«Quoanto ao entrar no Mosteiro, mandamos firme e estreitamente, que nenhua 

Abbadessa nem as outras freiras consistam entrar na clauzura interior do Mosteiro pessoa 

algua rellegioza, ou sicullar, ou de quoalquer dignidade que seja; nem possa outro algum 

entrar salvo aquelles a quem he concedido pella Sé Apostollica, ou pelo Cardeal a quem he 

cometida a ordem destas Irmans, e salvo o medico por cauza de muito grande infermidade, e o 

sangrador, quoando o pedir a nessecidade os quoais não sejam metidos dentro, se não com 

dous companheiros da família do mosteiro, e estando dentro não se apartem huns dos outros. 

(...). Possão entrar os que a nessecidade pedir em perigo de fogo; ou de ruína do ediffiçio (...); 

ou para fazer algua obra que fora do Mosteiro se não pode fazer, os quoais todos, acabada a 

obra, ou secorrida a nessecidade, sajam se logo sem dillação.» 

Portanto, as únicas visitas permitidas e rodeadas de estreita vigilância são as de 

confessores, pregadores, visitadores, capelães, médicos, sangradores e outros seculares de 

19 Id. Ibid., p. 7. 
20 Arquivo Histórico Municipal do Porto - Estatutos e Regra da Ordem terceira do Serafim Humano o Glorioso 
Patriarcha S. Francisco da cidade do Porto. Lisboa: Oficina de Manoel Soares Vivas, MDCCLI, Proloquio. 
21 No dia 11 de Junho de 1639 reuniu o Capítulo Geral da Ordem Franciscana, em Roma, o qual aprovou as 
Constituições Gerais para todas as religiosas da sua ordem, tanto observantes da Primeira Regra como da Regra 
Segunda de Santa Clara (estas designadas por «urbanistas», recolectas, concepcionistas, etc.). 
22 A.N.T.T. - Regra Segunda de Santa Clara ..., acrescentada das respectivas Constituições Gerais, fis. 15-15v. 



13 

ambos os sexos. Destacamos que apenas os religiosos que pertencessem à Ordem de S. 

Francisco podiam pregar nos conventos de Clarissas (o ideal seria que estas comunidades 

nunca recebessem pregadores que não fossem os das Províncias respectivas). 

Os irmãos da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro 

também viviam em comunidade dentro de clausura. Apresentamos o seguinte exemplo. 

Provará que na dita Congregação estavão professando com a ajuda de prezente à 

regra da Terceira Ordem de Som Francisco, e vivendo em commum dentro de enclauzura 

com a Igreja própria, dormitórios, serca e portaria sem da clauzura poderem sahir sem 

licença do Ministro da Congregação que he o seu superior andando os leigos com o mesmo 

habito que custumão trazer os mais Terceiros Seculares e os sacerdotes com o seu bentinho e 

cordão e todos estão sujeitos ao Provincial de Sam Francisco, que todos os annos vezita. 

No século XVII os próprios depositários do poder consideravam excessivo o número 

de casas monásticas e de seus religiosos, e anunciavam e decretavam restrições à sua 

multiplicação, de forma a evitar a ruína moral e económica. Contudo, surgiram ainda novas 
25 

casas religiosas e introduzem-se no remo institutos novos. 
Um desses novos institutos foi a Congregação, objecto de estudo, a qual além do 

convento de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro, teve no Porto um hospício, 
na Rua das Flores. 

Uma das causas da ruína económica e da miséria de muitas casas religiosas era o 

número exagerado de conventos e de religiosos. De acordo, com João Baptista de Castro, 

existiam em Portugal, em 1763, os seguintes conventos de homens e mulheres: 
Frades Freiras 

Agostinhos calçados 18 4 

Agostinhos descalços 11 ' 

Agostinhos (hospícios) 6 

Arrábidos 22 

Arrábidos (hospícios e enfermarias) 9 

Beneditinos ^2 ** 

Bernardos *° '* 

23 Id. Ibid., fis. 15-lSv. 
24 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 101. 
25 ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Porto - Lisboa: ed. Livraria Civilização,, 1970, 
3°v., p. 93. 
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Brígidas - 2 

Brunos 3 

Capuchos 33 

Capuchos Franceses e Italianos 2 

Carmelitas calçados 12 4 

Carmelitas descalços 16 

Carmelitas descalços Alemães 1 

Claristas (freiras) - 13 

Conceição (ditas) - 6 

Cónegos Regrantes 14 1 

Cónegos Seculares do Evangelista 9 

Clérigos Agonizantes 4 -

Congregados de S. Filipe de Néri 7 -

Congregados das Covas de Monfurado 1 

Congregados da Boa Morte 1 

Congregados da Missão 1 

Congregados de Oliveira 1 

Congregados de Oliveira (hospício) 1 

Congregados Marianos Conceicionistas 1 

Dominicanos 27 18 

Franciscanos 30 28 

S. João de Deus 2 

Entre outros perfazendo o número total de 538 conventos para o dito ano de 1763. 

No período que decorreu desde 1600 até 1763 fundaram-se de novo no reino 167 

conventos de frades e 38 mosteiros de freiras, representando o total de 205 casas religiosas. 

Depois de obter licença para construir um Hospital na sua propriedade em Oliveira do 

Douro, o fundador desta Congregação (António Leite de Albuquerque) formou, aí, uma 

comunidade de Terceiros que acolhia pobres e entrevados. Dependia, inicialmente, do 

Comissário da Fraternidade da Ordem Terceira do Porto passando depois a obedecer ao 

26 Id. Ibid., p. 138 e 139. 
27 Id. Ibid., p. 139. 
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Guardião do convento de S. Francisco da mesma cidade. Em 20 de Novembro de 1688 foram 

aceites à obediência da Província de Portugal por patente do Ministro Provincial, Frei João da 
28 

Apresentação e assim permaneceram até à sua extinção em 1834. 

Salientamos que a Província de Portugal da Ordem Franciscana (cujo nome oficial é 

Ordem dos Frades Menores - de onde deriva o nome de Menoritas; é também chamada 

Ordem Seráfica), fundada em 1517, tem uma história muito complexa.29 Os franciscanos 

estabelecidos em Portugal em 1216 ou 1217 dependiam desde 1219 da Província Franciscana 

da Hispânia. Esta província foi dividida em três a partir de pelo menos de 1239 ficando 

incluídos na Província de Santiago ( por vezes, chamada de Portugal). Desta forma, formaram 

uma «custódia», isto é, um conjunto de casas ou subdivisão geográfica da Província, com 

sede em Lisboa. Em 1272, automatizou-se a custódia de Coimbra e, em 1331, a custódia de 

Évora. Portanto, a parte portuguesa da Província ficou dividida em três custódias. 

Em 1384, tendo os franciscanos de Leão, Castela e Galiza optado pela obediência ao 

papa de Avinhão, e os de Portugal, ao papa de Roma, passaram estes a obedecer, de facto, ao 

Ministro - Geral romano. Esta situação foi sancionada oficialmente em 1417 e a Província de 
-31 

Portugal reconhecida canonicamente em 1421. 

Existiam em Portugal desde 1392, comunidades oriundas de Castela que interpretavam 

a vida religiosa de forma mais austera, a que se chamaram «Observantes», por oposição aos 

primeiros designados por «claustrais» ou «conventuais». Além dos conventos por eles 

fundados, começaram a «reformar» alguns dos antigos. Em 1447, formaram uma vigararia. 

Depois de um período de oscilação, de obediências e de tensões, as duas famílias separaram-

se claramente em duas províncias independentes (1517): a Província da Observância de 

Portugal, dos Claustrais , com sede em S. Francisco do Porto e a Província de Portugal da 

Regular Observância, com sede em S. Francisco da cidade de Lisboa. 

Contudo, a primeira foi extinta oficialmente em 1567 e os conventos entregues à 

obediência dos Observantes. A perturbação daí resultante prolongou-se até 1584, data em que 

o ramo claustral terminou de facto. Nesta época já a Província de Portugal (Observante) se 

28 ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO - Inventário das Ordens Monástico / Conventuais. Lisboa: 
A.N.T.T., 2002, p. 195. 
29 Id. Ibid., p. 190. 
30 A.N.T.T. -Inventário das Ordens Monásticas/Conventuais - Ordem dos Frades Menores. Lisboa: T.T., 2002, 
p. 190. 
31 Id. Ibid., p. 190. 
32 Id. Ibid., p. 190. 
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tinha dividido em duas, a de Portugal, cuja sede continuou em S. Francisco da cidade de 

Lisboa, e a dos Algarves, com sede em S. Francisco de Xabregas, sendo esta constituída por 

conventos situados a sul do Tejo (1532). Os conventos da Madeira, que em 1584 passaram 

também à Província da Observância de Portugal, constituíram-se como custódia independente 

em 1683, por patente do Ministro Geral executada em 23 de Setembro de 1702.33 

A Província de Portugal da Regular Observância, herdeira de toda a tradição 

franciscana, foi extinta em 1834. 

Os Observantes que entraram em Portugal em 1392 ( observantes «antigos») não 

devem ser confundidos com outras famílias franciscanas também chamadas «observantes», 

mas fundadas em Portugal a partir de 1500 ( e por isso classificados como «observantes 

modernos» ou da «mais estreita observância») A estes chamaram-se popularmente 

«Capuchos». A Província de Portugal possuía, ainda, jurisdição sobre alguns conventos de 

religiosas franciscanas, uns seguidores da regra de Santa Clara, aprovada em 1253, e outros da 

regra de Urbano r v (urbanistas), publicada em 1263. Tal como os conventos masculinos, 

também as casas femininas foram progressivamente passando à Observância.34 

1.4. História e espiritualidade da denominação Ordem Terceira Secular (outras 

ordens terceiras) 

Várias foram as ordens terceiras seculares que tomaram como tipo a Ordem Terceira 

Franciscana. 

- Ordem Terceira Secular Agostiniana (Agostinhos) 

Em 1401 destinava-se a devotas. Os papas Martinho V, Eugénio IV e Sisto IV 

alargaram-na a homens. 

- Ordem Terceira Secular Carmelita (Carmelitas) 

As suas origens são mal conhecidas. A regra é a adaptação da de Santo Alberto. 

Aprovada em 1452, Sisto IV confirmou-a em 1475 e destinou-a a ambos os sexos. Foi revista 

em Novembro de 1977. 

Id. Ibid., p. 190. 
Id. Ibid., p. 190. 
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- Ordem Terceira Secular Dominicana (Dominicanos) 

A terceira ordem dominicana nasce da mesma forma que a sua homóloga franciscana. 

Foi organizada pelo mestre - geral Múnio de Zamora em 1285 e aprovada apenas em 1406 por 

Inocêncio VII. Em número foi sempre inferior à ordem franciscana secular. Na origem, 

destinava-se a viúvas, muitas das quais se constituíram em Manteladas ou Mantelatas.35 

Segundo o "Catalogus Generalis Ordinis Praedicatorum "36 a fraternidade era de 1186 

para um total de 90.545 membros (dos quais 12.573 eram homens e 77.972 eram mulheres). 

Em 1989, segundo fonte da Cúria Geral da Ordem, os membros da ordem terceira secular 

eram cerca de 70.000; enquanto, contrariamente, segundo o "Conspectos Generalis Ordinis 

Fratum Praedicatorum"37 a fraternidade era pouco mais de 1.000, dos quais 308 no Vietnam. 

No mesmo Catálogo são enumerados as denominações das fraternidades sacerdotais de S. 

Domingos, com regra aprovada pela Santa Sé por um septénio.38 

- Ordem Terceira Secular de Nossa Senhora das Mercês (Mercedários) 

Estava ligada, como a ordem anterior, à redenção dos cativos. Bento XIII, em 1728, 

transmitiu-lhes os privilégios dos terceiros franciscanos. 

- Oblatos de S. Bento 

São Bento (e a regra cenobítica,39 cuja autoria lhe é atribuída) é considerado o 

fundador do monaquismo cristão organizado no Ocidente, paradigma que vai inspirar ou pelo 

menos vai ser tido em conta pela proliferação das mais diversas formas de vida religiosa que a 

história da Igreja vai registar.40 

AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, p. 349. 
36 Roma, 1967, p. 704-705. In DIZIONARIO DEGLIISTITUTI Dl PERFEZIONEI dir. de Guerrino Pellicia 
(1962-1968) e de Giancarlo Rocca (1969-). Ed. Paoline: Roma, luglio 1997, IX vol., p. 1111-1112. 
37 Roma, 1992, p. 642-669. In Idem., Ibid., p. 1111-1112. 
38 DIZIONARIO DEGLI ISTITUTI DI PERFEZIONEI dir. de Guerrino Pellicia (1962-1968) e de Giancarlo 
Rocca (1969-). Ed. Paoline: Roma, luglio 1997, IX, p. 1111-1112. 

Os cenobitas experimentavam uma vida de desprendimento do mundo, não de forma isolada como os 
eremitas, mas comunitariamente, partilhando o trabalho e a oração. « No monge cenobita, disse S. Bento, 
encarna-se a mais genuína raça de monges». 

AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, A-C, p. 483. 



18 

Os Oblatos de S. Bento não sendo terceiros, gozam dos seus privilégios. Estiveram em 

decadência desde os fins do século XVIII até que, em 1891, Leão III os restaurou e lhes 
41 

aprovou os estatutos. 
Portanto, outras ordens, todas mendicantes, nomeadamente os ermitas de Santo 

Agostinho, os carmelitas, os servitas, os minoritários têm igualmente a sua terceira ordem. 

- Ordem Terceira Secular de S. Francisco de Paula (Mínimos) 

Apresentava características nitidamente franciscanas. A sua regra foi aprovada em 

1502 e 1506. São Francisco de Sales foi o seu membro mais ilustre. 

- Ordem Terceira da Santíssima Trindade (Trinitários) 
Como nas anteriores, também nesta surgiram Congregações da Ordem Terceira da 

Santíssima Trindade. Dispôs de uma regra impressa, em 1584, mas aprovada apenas em 1751. 

- Ordem Terceira dos Servitas 
A sua origem foi semelhante à ordem terceira secular dominicana. Foi Leão XDT que 

em 1883 a adaptou aos tempos modernos. 

1.5. A Ordem Terceira Secular Franciscana 

O nascimento da ordem terceira inscreve-se indubitavelmente no movimento dos 

leigos que desejavam praticar uma vida religiosa sem pertencer a uma ordem religiosa. 

Os terceiros seculares começaram cedo a reunir-se, vivendo vida comum em 

conventos, colégios ou eremitérios, sem prejuízo da existência de irmãos terceiros que 

levavam vida ordinária em sociedade.42 Portanto, como refere o Padre Bartolomeu Ribeiro,43 

os terceiros franciscanos eram desde o princípio, considerados franciscanos que viviam em 

suas próprias casas. 

41 AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, p. 349. i n / : o o o 
42 ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. 2a ed. Barcelos: ed. Livraria Civilização, 1968, 2. 
43'<9s terceiros franciscanos portugueses - sete séculos da sua história. Braga: Tip. "Missões franciscanos", 
1952, p. 46. 
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José Eiras, acrescenta que os terceiros da Penitência, apesar de viverem secularmente 

eram vistos como pessoas eclesiásticas gozando dos respectivos foros e isenções. O mesmo 

historiador, salienta que nos privilégios transcendentais que conferia aos seus membros e na 

protecção sócio - política que lhes dispensava, deve estar a razão profunda que determinou a 

sua enorme expansão.45 

Foi prodigiosa a expansão e indiscutível o prestígio da ordem terceira secular 

franciscana, tanto entre o povo, como entre os nobres. A entrada da ordem terceira em 

Portugal é devida em grande parte às piedosas filhas de el-rei D. Sancho que a protegeram 

com a sua influência e riqueza.46 Muitos outros membros da primeira nobreza, príncipes e reis 

estavam filiados na ordem terceira. Pertenceram à ordem D. Constança de Noronha, primeira 

duquesa de Bragança; D. Afonso IV; D. Pedro I; D. Fernando; D. Afonso V; as rainhas Santa 

Isabel; D. Brites; mulher de Afonso IV; D. Leonor, mulher de D. João U; D. Constança, filha 

de D. Dinis; D. Leonor e D. Maria, filhas de D. Afonso IV, D. Isabel, mulher do Infante D. 

Pedro; D. Catarina, filha de D. Duarte; D. Teresa Martins, mulher de Afonso Sanches, filho de 

D. Dinis. Desta forma, dá-se um maior realce e admiração à instituição de S. Francisco de 

Assis. 

De acordo com António Araújo,48 chegou-se a aferir, não certamente sem exagero,49 o 

prestígio das ordens terceiras seculares pelo facto de nelas estarem incorporados membros da 

primeira nobreza, principalmente príncipes e reis. 

A Ordem de S. Francisco foi uma das ordens religiosas que recebeu a «isenção» que se 

trata de um privilégio recebido da Santa Sé. Consiste, essencialmente, em não se estar sob a 

tutela da autoridade episcopal. Chamam-se «isentas» todas as comunidades religiosas, 

seculares ou regulares, que se encontram livres da jurisdição dos bispos das respectivas 

dioceses. Ao conceder este privilégio, o Papa procurou manter e acentuar a coesão das ordens 

religiosas, fortalecendo a sua união, bem como os laços que as ligavam à Cúria Romana. 

Algumas observações sobre a vida dos Terceiros Francsicanos da cidade do Porto/ org. de Adelino Pereira. 
Vila da Maia: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982. As imunidades e foros acabaram por ser revogados por 
Leão X em 1495. 

A Obra Assistencial dos Terceiros Franciscanos Portuenses. In Revista de História. Porto: Instituto Nacional 
de Investigação Científica. Centro de História, 1980, vol. Ill, p. 21. 

BRANCO, Manuel Bernardes - História das Ordens Monásticas em Portugal. Lisboa: Livraria Editora 
Tavares Cardoso & Irmão, MDCCCLXXVIII, vol. I, p. 110. 
47 ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. 2a ed. Barcelos: ed. Livraria Civilização, 1968, 2.° 
v., p. 334. 

AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, p. 350. 
49 Expressão utilizada por Carlos Moreira de Azevedo. 
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Além disso, como estavam dependentes, de forma directa, da Santa Sé, as comunidades 

religiosas sentiam-se mais protegidas e menos sujeitas às arbitrariedades locais. 

Eram vários os privilégios e as isenções temporais reconhecidas aos terceiros, 

nomeadamente as imunidades eclesiásticas do foro ( ser julgado em tribunais privativos, salvo 

no crime), do cânon (isenção do serviço militar), além da isenção do senhorio secular e da 

satisfação de encargos públicos ou municipais, ocorrências que não ficariam sem reparos. 

Constatando que todas as Ordens Terceiras gozavam de muitas indulgências e que a 

Congregação de Oliveira não era contemplada em algumas delas, o Fundador requereu ao 

núncio Marcelo Duratio, o qual lhe concedeu amplamente todas as indulgências concedidas 

aos terceiros de S. Francisco e para tal mandou passar Breve Apostólico aos 17 de Maio de 

1684.52 

Portanto, os monges de Oliveira do Douro, irmãos terceiros da Ordem de S. Francisco 

e vinculados em comunidade gozavam de alguns privilégios, tais como a concessão de 

dimissórias aos seus súbditos a fim de se ordenarem, assim como licença aos respectivos 

sacerdotes para confessarem e pregarem.53 

Da parte da Igreja houve sempre o cuidado de garantir ao clero o privilégio do foro e 

obstar quanto possível a falsas acusações. Nas suas Constituições dispunha D. Diogo de 

Sousa, bispo do Porto54 (1496-1505) que no tribunal eclesiástico se não recebesse querela de 

nenhum leigo contra clérigo, sem que o primeiro o acusador, apresentasse fiadores idóneos, 

que perante o bispo ou seus vigários respondessem por todo o conteúdo da querela. Se o 

queixoso jurasse aos Santos Evangelhos que não tinha tal fiador nem o podia conseguir, devia 

renunciar o seu foro secular e submeter-se à jurisdição eclesiástica. 

A terceira ordem secular franciscana conheceu um desenvolvimento enorme nos 

séculos XIII e XIV e exerceu uma influência considerável sobre a sociedade laica, à qual 

serviu de modelo.56 Davam importância à sua vida interior, nomeadamente praticando retiros 

50 A.N.T.T. - Regra Segunda de Santa Clara ..., acrescentada das respectivas Constituições Gerais, fis. 15-15v. 
51 AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, p. 350. 
52 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 28. 
53 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 247. 
54 Arcebispo de Braga - 1505-1532. 
55 ALMEIDA Fortunato de - História da Igreja em Portugal. 2a ed. Barcelos: ed. Livraria Civilização, impr. 
Companhia Editora do Minho, 1968, 3.° v., p. 227-228. 
56 GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers: Editions Fayard , 1998, p. 582. 
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espirituais e meditação, os membros da terceira ordem recebiam frequentemente os 

sacramentos e dedicam-se aos pobres. 

A partir do século XIV, os membros da ordem terceira evoluem quase todos seguindo 

uma forma de organização próxima do das ordens religiosas. Esta influência é provocada pela 

desconfiança do papado em relação à vida religiosa laica: a sua vontade de controlar termina 

na constituição de ordens religiosas clássicas. As regras de que são dotados nos séculos XIV e 

XV mostram o impacto do modelo religioso sobre o que é uma forma de vida original. 

O ramo laico da ordem terceira franciscana apaga-se para renascer no século XVI, 

sobretudo em Espanha, e desaparecer definitivamente no século XVITI. Em contrapartida, a 

ordem terceira regular constitui-se, tal como nos dominicanos. No fim do século XV, a ordem 

terceira regular representa a família mais numerosa da ordem franciscana. 

A ordem terceira franciscana masculina recebe o estatuto de ordem em 1447, quando 

Nicolau V lhe dá a permissão de ter capítulos generosos. Leão X tenta unificar o mundo dos 

da ordem terceira promulgando uma nova regra em 1521: impõe-lhes a todos votos solenes. 

As religiosas são submetidas ao retiro.59 

1.6. Ordens Religiosas 

Entre as grandes instituições que o espírito do Cristianismo introduziu no decorrer dos 

tempos, as ordens religiosas ocupam um dos lugares mais distintos. 

Primitivamente, a criação de uma ordem nova e a fundação de um convento/mosteiro 

exigia o consentimento do bispo competente; mas desde o século XIII estabeleceu-se o 

princípio que nenhuma ordem nova poderia ser fundada, sem uma autorização especial do 

Papa,60 ne nimia religionum diversitas gravem in Ecclesiam Dei confusionem inducat. 

Como já referimos, a partir do século XIV, os membros da ordem terceira evoluem 

quase todos seguindo uma forma de organização próxima do das ordens religiosas. As ordens 

religiosas tratam-se de agrupamentos de religiosos, nos quais os membros emitem votos 

solenes (os três votos são a obediência, a pobreza e a castidade). 

57 Idem., Ibid, p. 582. 
58 Idem., Ibid, p. 582. 
59 Idem., Ibid., p. 583. 
60 DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE LA THEOLOGIE CATHOLIQUE, rédigé par les plus savants 
professeurs et docteurs en théologie d'Allemanhe Catholique Moderne, Tomo XVINABAJOTH-OZIAS. Paris -
Gaume Frères et J. Duprey éditeurs, 1862, p. 406 
61 Seguramente muito consciencioso das divergências graves no Templo de Deus que levam a confusões. 
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A ordem distingue-se da associação ou da companhia, na qual os membros não 

emitem os três votos públicos, ou somente os votos privados ou temporários, ou ainda não 

conduz à vida comunitária. Distingue-se também da Congregação, na qual só são emitidos 

votos simples.62 

De acordo com o género de vida das diferentes ordens, podemos distinguir as ordens 

contempladoras, vocacionadas essencialmente para a reza (como por exemplo os cistercienses 

e os beneditinos ou os carmelitas para as mulheres), e as ordens activas, fundadas para exercer 

uma missão particular, temporal ou espiritual (ordens militares, hospitalares, missionárias ou 

de ensino). Algumas são mistas e unem a vida activa e a contemplação ( ordens mendicantes, 

notavelmente franciscanas, dominicanas, clero regular).63 

É no século XIII que a vida religiosa conhece um significativo avanço, com a 

fundação das ordens mendicantes. As duas principais ordens mendicantes são os Dominicanos 

e os Franciscanos. 

O critério da pobreza permite distinguir as ordens mendicantes e não mendicantes. São 

classificadas de mendicantes, porque além da pobreza individual, ainda temos a pobreza 

colectiva. A sua regra não permite possuir colectivamente nem terras, nem imóveis, nem 

outros tantos bens, à excepção dos seus conventos e suas igrejas. A sua fonte de rendimento 

são o trabalho, as doações espontâneas e, se tal for necessário, os pedidos. Têm o direito de 

mendigar em locais públicos, daí a sua designação de "ordens mendicantes."64 

Os Irmãos Pregadores são mais conhecidos por Dominicanos (Ordem dos Pregadores) 

e os Irmãos Menores, mais conhecidos por Franciscanos. Os Mendicantes não são monges 

propriamente ditos, mas irmãos (frates) que procuram viver entre os homens, de modo a 

convertê-los pelo testemunho e pela palavra, e não pela solidão, retirados do mundo.65 

Portanto, recusam o voto da clausura e não vivem na solidão. Saem do claustro por 

necessidade e por escolha. 

As ordens mendicantes, sobretudo as dominicanas e as franciscanas, designam o seu 

ramo masculino de "ordem primeira", e o seu ramo feminino criado no seguimento da ordem 

masculina de "ordem segunda". Existe também uma "ordem terceira"; trata-se de um conjunto 

GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers: Editions Fayard , 1998, p. 442. 
63 GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers: Editions Fayard , 1998, p. 442. 
64 Idem., Ibid., p. 442. 
65 AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, A-C, p. 484. 
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de fiéis que vivem no mundo sob a direcção de uma ordem religiosa, de acordo com o seu 
espírito, o seu modo de vida e seguindo as suas regras.66 

Os irmãos da ordem terceira que vivem no mundo são conhecidos como os 
"seculares"; os que seguem uma regra monástica são os "regulares". A primeira verdadeira 
ordem terceira foi a dos franciscanos. Depois foram criadas as ordens dos Dominicanos 
(1285), dos Ermitas de Santo Agostinho (1409) e dos Carmelitas(1450).67 

As origens, o carácter e a organização das ordens variam, mas certos traços são 
comuns. Uma ordem compreende necessariamente várias casas. Nos beneditinos, as casas são 
autónomas. Fora são agrupadas em províncias, dispondo cada província de um superior e de 
um superior geral (em que a designação varia) que governa toda a ordem. Os membros de 
uma ordem devem também levar uma forma de vida idêntica que simboliza o hábito e seguir 
um ideal, definido por um norma.68 

Em suma, existem duas tipos de ordens terceiras: as ordens terceiras seculares e as 
ordens terceiras regulares. Cada uma delas apresenta as suas características. Abordamos a 
história e a espiritualidade da ordem terceira secular, em geral , e da ordem terceira secular 
franciscana, em particular. No final do capítulo referimos ainda, de forma sucinta, a 
importância das ordens religiosas. 

GERHARDS. Agnès - Dictionnaire Historique des Odres Religieux. Poitiers: Editions Fayard , 1998, p. 443. 
Idem., Ibid., p. 443. 
Idem., Ibid., p. 443. 
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2.1. A Fundação da Congregação 

António Leite de Albuquerque: o Homem sonha a Obra nasce ... 

No âmbito da história religiosa as diferentes congregações surgiram, à semelhança das 

ordens, pelo protagonismo de um ou mais indivíduos que, sentindo-se inspirados pelo espírito 

Santo, enfatizaram um dos ideais de vida propostos por Cristo nos Evangelhos e constituíram-

no como carisma, que é a referência fundamental e a razão de ser, existir e agir das 

comunidades que fundam. 

A Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro2 foi fundada 

em 1679, sob os auspícios do Príncipe D. Pedro, futuro D. Pedro II. Foi seu fundador António 

Leite de Albuquerque, filho legítimo de António do Amaral Albuquerque e D. Maria Pereira 

Leite, prima direita do senhor D. Nicolau Monteiro, Bispo do Porto, de gloriosa memória, 

naturaes da cidade do Porto, e pessoas dos principaes da mesma cidade, fidalgos muito 

distinctos, assistentes na Rua das Flores nas mesmas cazas que de presente serve de Hospício 

aos Padres desta Congregação. 

Em 12 de Julho de 1632 foi baptizado António Leite de Albuquerque, pelo Padre 

Manuel do Vale, cura da freguesia de Oliveira do Douro. O padrinho foi o seu irmão João do 

Amaral,4 que serviu na praça forte de Caminha no ano de 1640 e ali se manteve durante 6 

anos. Foi capitão de Infantaria no Porto em 1646 e alcançou para si o foro de fidalgo, 

passando a servir no Paço por determinação de D. João IV. 

A sua irmã, D. Isabel de Albuquerque, casada com António Pinto Freire, morgado de 

Paramos,6 da Vila da Feira, quando enviuvou, legou todos os seus bens, por não ter herdeiros 

1 AZEVEDO, Carlos Moreira - Dicionário de História Religiosa de Portugal. Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa: Círculo de Leitores, 2001, p. 484 e p. 485. A-C. 
2 É esta a designação da Congregação no início da Crónica. Arquivo Distrital do Porto, secção mon., cart, do 
Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, página 1. 
3 A.D.P., sec. mon. , cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 6 e v. p. 7. 
4 A.D.P. - Registo de baptismo. Livro m-n°l, 1589-1861, bobina n°515, folha 93. Tinha também uma irmã, D. 
Isabel de Alburquerque. A monografia de Luís Alves de Almeida refere, provavelmente devido a um lapso 
tipográfico, que o fundador da Congregação nasceu em 1652, p. 173. 
5 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 173 e A.D.P., sec. mon., cart, da 
Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 8. 
6 O cronista referia-se a Paramos , apesar da monografia supracitada apontar o topónimo de Paranhos. Achamos 
que seria Paramos localizado, no século XVII, entre Silvade e Esmoriz (condado da Feira). 
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directos, à Congregação de Oliveira do Douro. 
Encontramos, além de outros testamentos, o testamento8 do seu marido, que era 

Senhor da honra e morgado de Paramos, que legou todos os seus bens livres, como a Quinta 
da Macieira, na freguesia de S. Miguel do Souto, no termo da Vila da Feira, à sua mulher D. 
Isabel d' Albuquerque. O dito senhor foi enterrar a Santo Eloy na cidade do Porto. O seu 
testamento ocupa quatro folhas. 

Através da análise de um Tombo, que contém tudo quanto pertence à fundação desta 
Congregação™ rubricado pelo Padre Procurador Teotónio José Maria Queirós, foi possível 
pesquisar estatutos; breves apostólicos, provisões episcopais e patentes de ministros gerais da 
ordem seráfica, de confirmação dos estatutos; doações e testamentos do fundador; testamentos 
e outros títulos dos pais, avós e irmão do fundador; entre outra documentação. Alegamos a 
título de exemplo, o dote que fizeram os avós paternos do fundador António Leite da Costa e 
D. Leonor d' Albuquerque e maternos António Pereira e D. Luísa Nunes aos pais do fundador 
António do Amaral Albuquerque e D. Maria Pereira.11 

Em 1592 António Leite da Costa ( avô paterno do cónego António Leite de 
Albuquerque) era o proprietário da Quinta de Febros ( hoje chamada Quinta dos Frades). Este, 
tinha levantado uma capela em honra de Santo António, seu onomástico, na sua Quinta de 
Febros. O neto construiu a igreja em local próximo, dando-lhe a invocação de Nossa Senhora 
da Conceição.12 

Salientamos que o dote de seu pai foi precisamente a Quinta de Oliveira e suas 
pertenças. É esta a razão pela qual veio a ser pertença desta Congregação. 

7 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia; Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p, 173 e A.D.P., sec. mon., cart, do 
Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2030, 1701, folha 1, no qual refere que se trata do Livro 
Primeiro dos bens de raiz e foros perpétuos pertencentes à Congregação, o qual foi feito em 21 de Novembro de 
1701. 
8 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 107. 
9 Vide Apêndice Documental I - Testamentos e Descrições. 
10 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 54. Tem um 
index bastante completo que facilita a pesquisa (cinco folhas em tamanho A4). 
11 Vide Apêndice Documental I - Testamentos e Descrições. 
12 LEÃO, Manuel - O Arcediago de Oliveira do Douro. In Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 
Vila Nova de Gaia: Associação Cultural Amigos de Gaia, n.° 46.., Dezembro, 1998, p. 37. 
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António Leite de Albuquerque nasceu na casa e quinta de Oliveira a 13 de Julho de 

1632,13 onde os seus pais se divertiam e descansavam dos cuidados e fadigas do Século, como 

era, e he costume entre os grandes.14 O seu pai era cidadão do Porto, fidalgo da casa real. Foi 

procurador às cortes de 1641. A sua residência na cidade era na Rua das Flores, onde 

actualmente está a secretaria da Misericórdia.15 Portanto, pertencia a uma família ilustre e 

abastada.16 

O padre Teotónio José Maria Queirós, na crónica, destaca a genealogia do fundador. 

Começa por apresentar os seus avós paternos: António Leite da Costa, fidalgo, cidadão e D. 

Leonor de Albuquerque, ambos assistentes na Rua das Aidas na cidade do Porto. Quanto aos 

seus avós matemos eram António Pereira fidalgo, cidadão e D. Luiza Nunes, assistentes, por 

sua vez, na Rua dos Banhos na dita cidade. Eram todos pessoas distintas da cidade do Porto, 

da Casa de Azevedo. O cronista também acrescenta que dizem ter correlaçõens de Parentesco 

com o Morgado de Campo Belo de Vila Nova de Gaia, o certo he que todos tiverão o foro de 

fidalgo17 A fidalguia e nobreza procediam de João Rodrigues do Amaral; o pai d' António 

Leite da Costa; filho de Pedro Rodrigues do Amaral Conde Palatino e Protonolario de Sua 

Santidade Alexandre 6o, comendatário de S. Pedro das Águias e Acipreste de Santa Maria de 

Almeida.18 

Foi educado pelos seus pais na religião católica, a qual professavam e seguiam à 

risca.19 Mais tarde, enveredou pela carreira eclesiástica e no ano de 1670 foi eleito 

beneficiado na cidade de Évora e depois cónego da Sé do Algarve. 

Recuemos ao ano de 1630. Foi nesse ano que se deslocou a Roma para acompanhar o 

seu tio, D. Nicolau Monteiro20 numa embaixada em nome do clero por ordem de D. João IV, 

13 Os registos paroquiais transmitem-nos que o nascimento ocorreu no dia 12 , enquanto que a crónica já 
mencionada remete-nos para o dia posterior, o dia 13. Talvez por isso, o Dr. Cândido dos Santos aponte uma 
data e senhor Luís Alves de Almeida outra, respectivamente. O baptismo realizava-se normalmente 2 ou 3 dias 
após o nascimento, em qualquer dia da semana, devido essencialmente a duas razões: as hipóteses de 
sobrevivência eram poucas e prevalecia a crença de que uma criança morta sem baptismo não alcançaria o céu. 
14 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 7. 
15 LEÃO, Manuel - Quintas antigas de Oliveira do Douro. In Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia. 
Vila Nova de Gaia: Associação Cultural Amigos de Gaia, Dezembro de 1997. N.° 44, p. 18. 
16 Vide Apêndice Documental I - Testamentos. 
17 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 8. 
18 Id. Ibid., p. 8. 
19 Id. Ibid. p. 8. 
20 Era tio do fundador da Congregação - Antonio Leite de Albuquerque e Prior da Colegiada de Cedofeita no 
ano de 1630. Foi nomeado Bispo de Portalegre a fim de ir a Roma. Faleceu a 20 de Dezembro de 1672, com 91 
anos de idade. ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Porto: Portucalense Editora, 1967. v. 
II, (edição de Damião Peres), p. 650-651 e FERREIRA, José Augusto - Memorias archeologico-historicas da 
cidade do Porto (séc. Vl-séc. XX). Braga: Cruz e Comp.a Editores, 1923. Tomo I, p. 259. 
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rei de Portugal, com o intuito de confirmar Bispos eleitos para as dioceses vagas (em número 

de dezassete). Após a morte de D. João IV, D. Nicolau Monteiro21 foi eleito Bispo da cidade 

do Porto. 

Quando concluiu o negócio em Roma, o referido Bispo transitou para a Sé do Porto e 

o seu sobrinho permaneceu em Roma, só regressando a Portugal, devido à infausta notícia do 

falecimento do seu irmão mais velho, João do Amaral na cidade de Lisboa. 

Como o seu sobrinho lamentava inconsolavelmente a morte do seu irmão e sempre 

demonstrou virtude, rectidão e inteireza, D. Nicolau Monteiro nomeou D. António de 

Albuquerque Visitador Geral do Bispado do Porto. Mas, nada o consolava e vivia somente 

entregue às macerações e cilícios. 

Entretanto, na cidade do Porto, os Terceiros Seculares de S. Francisco pretendiam 

edificar um hospital para recolherem os Terceiros pobres e entravados, mas devido à falta de 

meios não foi possível, inicialmente, construir o dito hospital. Contudo, permanecia a 

esperança, de que algum devoto, movido pelo zelo e caridade, lançasse mão à tal empresa. 

Esse devoto foi António Leite de Albuquerque, o qual teve conhecimento da triste situação 

em que se achava a ordem terceira da cidade do Porto e, prontamente mete ombros à obra, 

recebe os primeiros Estatutos, e logo sem hesitação alguma, dá dota, e doa tudo quanto 

possuía para o dito Hospital e sustento daqueles que quiserem deixar o Mundo, e viver com 

ele em uma nova Congregação a que ia dar princípio. 

Portanto, um novo alento surgiu na sua vida e, como a propriedade em que nascera 

sempre pensou em dedicá-la a Deus, instituiu nessa mesma propriedade a Congregação de 

Oliveira, para que nela se lhe ficasse fazendo algum serviço em satisfação de meus pecados e 

fosse louvado todos os dias pelas misericórdias que comigo tem usado». Tal propriedade 

localiza-se na freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, a pequena distância da cidade 

do Porto, com seus Estatutos confirmados por breve do núncio Francisco Nicolino passado a 

21 BASTOS, Artur de Magalhães - Estudos Portuenses. 1962-1963. II vol. 
considera-o um dos mais ilustres Bispos do Porto. 
22 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 8 v. 
23 Cinto áspero de corda ou arame que se traz sobre a pele para mortificação ou penitência. MORENO, Augusto 
- Dicionário Complementar da Língua Portuguesa. 8a ed., Porto: Editora Educação Nacional, [ 1971]. 
24 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p.9. 
25 Id. Ibid., p 9. 
26 Como escreve no seu testamento datado de 8 de Outubro de 1694. Id. Ibid., p. 285v. 
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1 de Maio de 1689.27 Nessa mesma Congregação funcionava o Hospital da Ordem Terceira de 

S. Francisco. 
Assim, António Leite de Albuquerque fundou em sua casa e quinta à beira do rio 

Douro, uma Congregação para o clero afectado pela pobreza, pela doença ou pelo 
desconforto; privado de boa e cristã assistência.28 Iniciou essa obra de caridade em 1679, 
aconselhado e dirigido pelo missionário varatojano, o venerável Frei António das Chagas. 

Frei António das Chagas, chamado no Século António da Fonseca Soares, seguiu 
primeiramente a vida militar, só depois, renunciando ao mundo e às pompas, professou a 
Regra de S. Francisco no convento de Évora, a 19 de Maio de 1663.29 Foi Missionário 
Apostólico e instituidor do Seminário do Varatojo em 6 de Maio de 1680.30 Nesta sequência, 
consideramos pertinente referir que a venerável Ordem Terceira da Penitência foi fundada na 
cidade de Elvas. Nessa cidade viviam alguns Terceiros, filhos de diversas Ordens, onde 
receberam o santo hábito.31 Tal como, os congregados de Oliveira do Douro, considerando, 
que para lucrar as indulgências, sufrágios e participação nos benefícios espirituais, a primeira 
e segunda Ordem, necessitavam, como condição indispensável, viverem unidos em corpo 
espiritual, debaixo de uma cabeça, que os dirigisse, e governasse. Em 1663, os irmãos da 
cidade de Elvas escolheram para seu comissário Visitador, o Padre Fr. Luís de S. Filipe. 

Em relação à Venerável Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência do Seráfico 
Patriarca S. Francisco da cidade do Porto fundou-se em 1633 numa das capelas do claustro 

33 

do convento dos frades devotos do referido santo. 
Salientamos que, a Ordem Terceira de S. Francisco da cidade do Porto preocupava-se 

com a assistência aos irmãos pobres e doentes, prestando socorro domiciliário aos enfermos 
ou recolhendo-os num hospital. O mesmo procedimento teve para com os irmãos entrevados e 

28 RIBEIRO, Bartolomeu - Os Terceiros Franciscanos Portugueses - Sete Séculos da sua História. Braga: Tip. 
"Missões Franciscanos," 1952, p. 274. , , 
29 SILVA, Inocêncio Francisco - Dicionário Bibliográfico Português. Estudos ... Aplicáveis a Portugal e ao 
Brasil. Lisboa: Imprensa Nacional, 1858-1922, Tomo I, p. 110. 
31 Frei Jerònymo de Belém - Chronica Seráfica da Santa Província dosAlgarves da Regular Observância de 
Nosso Seráfico Padre S. Francisco (...). Lisboa: M.DCCC.LVTII, Tomo quatro, p. 459. 
33 BARREIRA Aníbal José de Barros - A Assistência Hospitalar no Porto - 1750-1850. Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea, p. 
56. Apud. Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco, Livro de termos, 1782-1810, p. 198. 
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incuráveis. Além disso, no combate à pobreza a instituição distribuía também dotes a órfãs, de 

acordo com as disposições testamentárias dos beneméritos. 

A Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira destinava-se 

precisamente a prestar hospitalização médica e espiritual aos eclesiásticos, vítimas de doenças 

crónicas e incuráveis, não contagiosas. Assim, recolhiam os sacerdotes do Bispado do Porto, 

que fossem « (sic) segos ou entrevados, ou de alguma doença habitual achaquados, contando 

que não fosse contagiosa» 

O fundador sobreviveu 19 anos à sua grandiosa obra. Adoeceu no Hospício da Rua das 

Flores,36 no Porto, departamento da Congregação de Oliveira do Douro, vindo a falecer na 

manhã de 10 de Novembro de 1698. Partiu com 66 anos de idade e o seu corpo foi conduzido 

para a Congregação numa barca , magnificamente armada, sempre acompanhado até ao Cais 

da Ribeira da Cidade do Porto pelas Comunidades e Confrarias da mesma cidade (...) 

sepultou-se na capelinha de Santo António que servia de capela-mor à nova Igreja, donde ao 

depois foi trasladado^1 
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Q(UE) FUN 
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Inscrição tumular do fundador da Congregação de Oliveira (Altar- mor da Igreja do Convento de 
Oliveira do Douro).38 

34 Id. Ibid., p. 100-101. 
35 A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 13. 
36 Na sala dos reservados da B.P.M.P. descobrimos que no Hospício Senhora da Conceição da 3 a Ordem de S. 
Francisco havia 11 religiosos de coro, nenhum leigo, 13 creados e empregados. CORPORAÇÕES REGULARES 
DO SEXO MASCULINO QUE EXISTIAM EM PORTUGAL E ALGARVES, B.P.M.P. Porto: rypographia 
commercial portuense, 1843. 
37 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 58. 
38 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos - A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.N.G., 1995. Fase. 10, p. 420. 
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2.2. Localização Geográfica 

Consideramos adequada uma abordagem geográfica da Congregação de Nossa 

Senhora da Conceição de Oliveira do Douro. 

Américo Costa39 descreve Oliveira do Douro da seguinte forma: povoação e freguesia 

de Santa Eulália; concelho de Vila Nova de Gaia; comarca; distrito administrativo; bispado do 

Porto e província do Douro. 
A obra de João Baptista de Castro,40 contemporânea da Congregação esclarece-nos 

que existiu uma Congregação de Terceiros Sacerdotes no destricto da freguezia de Santa 

Eulália de Oliveira, meya légua distante da cidade do Porto, a qual fundou o Reverendo 

Padre Antonio Leite de Albuquerque, Cónego do Algarve, no anno de 1679, dando-lhe 

estatutos, que fez com o venerável Padre Fr. Antonio das Chagas. 

A quinta da Congregação confrontava com o rio Douro. O cronista informa-nos que a 

Congregação situava-se quase nos subúrbios do Porto e pegada ao couto dos condes de 

Avintes,41 

É pertinente, e de certo modo, atractiva a descrição através da Crónica que um dos 

irmãos do Convento apresenta relativamente à situação em que se encontrava a Congregação, 

à qualidade e rendimento do seu terreno. 

Transcrevemos o seguinte: Está situada esta Congregação quasi nos subúrbios da 

cidade do Porto, donde dista com pouca diferença meia légoa, (...) concelho de Vila Nova de 

Gaia, pegada ao coutto dos condes de Avintes, em hum alto debaixo do qual se deixa ver esta 

aprazível, insigne e Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do 

Douro, no mais delicioso sítio e saudável, lavado dos ventos norte, e assistido do sol (...). 

Na crónica são descritas as árvores de fruto, como por exemplo, o laranjal. E 

referido, de igual modo, que havia excelentes e saborosas frutas de toda a qualidade que 

39 COSTA Américo - Dicionário Chorografico de Portugal Continental e Insular. Hydrographico, Histórico, 
Orographico, Biographico, Archeologico, Heráldico, Etymologico. Vila do Conde: Tipografia de Vila do Conde, 
1943, vol. VIII, p. 782. 
40 CASTRO, João Baptista de - Mappa de Portugal Antigo e Moderno. 2.a ed. Lisboa: [s.n.], 1763.1 ombo 11, p. 

41 Actualmente o que resta do Convento dos Frades e da sua quinta encontra-se na posse de uma família inglesa. 
As vistas desta quinta, situada junto dos limites de Oliveira do Douro com Avintes, continuam a ser admiráveis. 
42 Vide Apêndice Documental 1 - Testamentos e Descrições. 
43 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 5. 
5. Vide Apêndice Documental 1 - Testamentos e Descrições. 
44 Vide Apêndice Documental 1 - Testamentos e Descrições. 
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serviam para as quotidianas sobremesas dos padres e que, pela sua abundância, duravam de 

um ano para o outro. 
A cerca desta quinta, de uma grande extensão, de acordo com Pinho Leal, chegando 

pelo norte ao Douro, pelo nordeste e este ao esteiro de Avintes, e pelo sudeste até junto da 

igreja matriz da freguesia, era uma das mais formosas, ricas e pitorescas deste reino, e não 

conheço nenhuma que se lhe pudesse comparar em beleza de situação, e em formosura de 

disposição, enquanto foi dos cónegos, que aproveitaram todas as ondulações e acidentes do 

terreno, para a transformarem em uma encantadora estância de fadas. 

Pormenor do jardim da Congregação de Oliveira. 

Esta Congregação seria certamente um local muito apetecido para viver em 

comunidade. Contudo, tudo tem um fim esta Congregação não foi excepção. 

O historiador Pinho Leal,47 descreve de forma sublime, o fim do convento. Mas o 

destino tinha marcado no seu fatídico livro a hora fatal, o termo desgraçado de tantas 

formusuras! A ilustração, palavra bombástica, que tem servido de máscara a tanta miséria, 

decretara a expulsão dos frades, dos seus mosteiros, pelo crime atroz de orarem ao 

Omipotente; de conservarem a religião do Crucificado em toda a sua pureza; de pregarem o 

Evangelho nos selváticos palmeirais da América, nas perigosas cidades e aldeias da Ásia e 

nos ardentes sertões da Africa 

45 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 5 e p. 

46 LEAL Augusto Barbosa de Pinho - Portugal Antigo e Moderno: Dicionário Geographico Estatístico 
Chorographico, Heráldico, Archeologico, Histórico, Biographico e Etymologico de todas as cidades, villas e 
freguezias de Portugal. Lisboa: Livraria Editora, 1875, vol. sexto, p. 275. 
47 Id. Ibid., p 276. 
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Com a extinção das ordens religiosas, após a Convenção de Évora - Monte de 27 de 
Maio de 1834, foram confiscados todos os bens do convento, revertendo o seu produto para o 
Estado. No decurso desse facto, o convento com todos os seus pertences foi arrematado, em 
25 de Novembro de 1836, ao Dr. Marcelino Maximiano de Azevedo Melo, Visconde de 
Oliveira e Administrador Geral do Porto. 
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2.3. A criação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de 

S. Francisco de Oliveira 

Como já referimos, o projecto dos terceiros seculares de S. Francisco do Porto para a 

construção de um hospital para os terceiros pobres e entrevados do bispado do Porto, cujo 

«compromisso» datava de 1678, coube ao cónego António Leite de Albuquerque, também 

professo da terceira regra de S. Francisco do Porto, concretizá-lo no ano seguinte, de 1679 

com outros professos que se lhe juntaram. 

A Congregação foi canonicamente instituída em 1682 com a designação de 

Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de S. 

Francisco de Oliveira. A enfermaria da casa, estatuariamente exigida, destinava-se a recolher 

" clérigos pobres, aleijados ou entrevados" do bispado do Porto. 

A construção do Hospital e da Congregação iniciou-se no dia 15 de Dezembro de 

1679, anexo à capela já existente na vasta quinta de Oliveira, quando o fundador contava 47 

anos e 5 meses de idade, tendo presentes as palavras do salmo 126:4 Nisi Dominus 

edificaverit Domum in vanum laboraveruni qui edificant earn. 

Deste modo, formaram-se logo nas casas da mesma quinta quatro cubículos para a 

recepção de alguns que se lhe juntaram. O fundador formou mais cubículos para os irmãos 

que quisessem viver com ele religiosamente. Assim, forma um pequeno dormitório contíguo 

ao que tinha erigido nas cazas da Quinta, fechado com huma pequena porta; o que ainda hoje 

se conserva, como também o mesmo dormitório, porém reedificado, obra ligeira, e he este o 

que faz frente para Valebom.50 

Os terceiros seculares de S. Francisco da cidade do Porto pretendiam edificar um 

hospital para nele se curarem os terceiros pobres e entrevados. Por isso, formaram um 

compromisso que lhes serviu de estatutos para o regime do seu hospital, o qual foi feito aos 

15 de Dezembro de 1678. Esses estatutos foram aprovados pelo breve do núncio apostólico 

Marcelo Duratio em 27 de Fevereiro de 1679 e posteriormente confirmados pelo Príncipe 

48 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 9. 
49 Esta expressão bíblica significa o seguinte: Se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os 
construtores, Salmo 126,1. 
50 A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 51. 
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Regente D. Pedro II ( futuro D. Pedro II ) em 20 de Outubro de 1679,51 o qual protegeu a 
Congregação eonsignando-lhe na alfândega do Porto a renda anual de cinquenta mil réis. 

A dita ordem terceira da cidade do Porto tinha tudo pronto na forma sobredita para 
iniciar a edificação do hospital, contudo, suspenderam a sua execução devido à falta de 
meios.53 Mas, mantiveram a esperança que pelo tempo adiante algum devoto movido pelo 
zelo e caridade lançasse mão a essa obra. Esse devoto foi António Leite de Albuquerque, o 
qual teve conhecimento da triste situação em que se achava a ordem terceira da cidade do 
Porto.54 

Esta Congregação foi fundada pelo padre António Leite de Albuquerque em 1681, 
com o nome oficial de "Congregação de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de 
S. Francisco de Oliveira".55 

D. Pedro II aprovou por seu alvará de 27 de Julho de 1681 os Estatutos que 
governavam a Congregação e o seu hospital.56 

Portanto, esta instituição mereceu a protecção e simpatia de D. Pedro II, o qual por 
alvará de 11 de Junho de 1689, lhe concedeu mil cruzados para as obras de uma nova capela e 
para a conclusão da enfermaria.57 

A Congregação não foi só fundada com a riqueza do fundador, mas também com 
esmolas dos devotos e com a ajuda monetária da Câmara do Porto. Desta forma, António 
Leite de Albuquerque continuou a aceitar mais indivíduos que o ajudassem no exercício das 
suas virtudes. 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 9. 
52 CASTRO, João Baptista de - Mappa de Portugal Antigo e Moderno. 2." ed. Lisboa: [s.n], 1763. Tombo n, p. 96. 
53 Subentende-se que se trata de meios financeiros. 
54 A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, 
p.9. 
55 A.N.T.T. - Inventário das Ordens Monástico / Conventuais. Lisboa: A.N.T.T., 2002, p. 195. 
56 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985, p. 174. 
57 A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 54. 
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2.4. A forma de governo no Hospital 

Nesta Congregação do Hospital de Nossa senhora da Conceição de Oliveira do Douro, 

onde guardava-se a dita Regra Terceira por profissão e a caridade de servir aos enfermos por 

Estatuto, cada um dos irmãos estava sujeito a normas rígidas. 

Os oficiais e outros assistentes do Hospital que não cumprissem a sua obrigação, 

deviam ser depostos dos seus ofícios e despedidos do Hospital. Mas, somente com o parecer 

da maior parte dos votos do Ministro do Hospital e seus assistentes se excluiria o irmão 

considerado culpado. De acordo com os Estatutos da Casa, se algum dos Irmãos não puder 
C O 

acudir ao Hospital, ou por rezão de achaques, ou por causa de ocupações, o Irmão 

Ministro do Hospital deveria preencher o seu lugar todas as vezes que fossem necessárias. 

O referido Hospital iniciou-se sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição e 

estava com as portas abertas para recolher e sustentar os irmãos sacerdotes pobres e seculares 

entrevados. O Ministro do Hospital, o Capelão, o Confessor, o Enfermeiro e o Procurador 

deviam assegurar-se que no Hospital tudo estaria pronto para receber os sobreditos irmãos.59 

Qual seria o processo de selecção? 

É curioso constatar que os oficiais que assistiam no Hospital eram seleccionados 

através de uma dupla vertente. Caso fossem irmãos pobres e necessitados, o Hospital lhes 

daria tudo o que fosse necessário para o seu sustento, como aos mais irmãos pobres e 

entrevados; mas se fossem irmãos abonados que quisessem servir a Deus ocupando os ditos 

ofícios dariam de esmola para o dito Hospital aquillo que pouco maiz ou menos poderão fazer 

de despe za ne lie enquanto ahi assistirem60 

Salientamos que o Comissário, o Ministro e mais Irmãos da Mesa da Ordem Terceira 

da Penitência de S. Francisco da cidade do Porto apresentaram uma petição ao Príncipe D. 

Pedro. Pretendiam a confirmação dos Estatutos para governar o Hospital que fundaram. A 

resposta do Príncipe não tardou: 

Hey por bem e me praz de lhes confirmar, como este confirmo, os estatutos referidos, 

que vam aqui juntos, e contem treze capítulos (...) e com protesto que em nenhum tempo 

A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, de 1622-1805, Cap. XI, 
p. 133. 
59 Id. Ibid., Cap. VI, p. 133. 
60 Id. Ibid., Cap. VI, p. 133. 
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prejudicarão estes estatutos a jurisdição real neste alvará se registara no Livro de 

Provedoria da dita cidade (...). 

Ministro do Hospital: 

Primeiramente havia um Irmão escolhido entre os mais zelosos da ordem, com o título 

de Ministro do Hospital, a quem pertencia todo o governo do Hospital. Todos os irmãos que 

assistissem no Hospital deviam obedecer-lhe, quer fossem sacerdotes ou seculares. Faziam o 

possível para que o Ministro do Hospital fosse um sacerdote de virtude e bom exemplo.62 O 

cargo duraria três anos e no fim seria realizada nova eleição, podendo o mesmo irmão ser 

reeleito, quantas vezes os irmãos entendessem ser adequado para o bom governo do Hospital 

e melhor observância da regra da Ordem Terceira. 

Enfermeiro: 

Outro cargo importante era o de Enfermeiro, o qual deveria ser um irmão secular e 

também o mais zeloso e assistente do Hospital. A forma de eleição seria a mesma 

supramencionada. 
Capelão e Confessor: 
Deveriam, de igual modo, ser eleitos trienalmente dois Irmãos, um para capelão, outro 

para confessor. A sua eleição seria aprovada pelo Ordinário e os ditos cargos perpétuos, 

enquanto por sua devoção os quizerem exercitar; e serão sacerdotes de tam conhecida 

virtude que com seu exemplo e boa vida mostrem bem serem filhos desta venerável 

ordem;63 {...). Portanto, os Irmãos preocupavam-se com o carácter dos seus oficiais e 

demonstravam um certo orgulho, em relação à ordem que pertenciam. Estes dois irmãos 

deveriam, respectivamente, de dizer missa e confessar aos irmãos pobres e entrevados; bem 

como a todos aqueles irmãos Terceiros que forem ao Hospital fazer a sua confissão geral. 

Além disso, acrescentamos que competia ao Irmão Ministro do Hospital recolher um por um, 

sucessivamente; dar-lhes uma casa separada e sustentá-los por cinco dias. O objectivo era que 

nesse meio tempo em que estavam recolhidos examinassem melhor as suas consciências e 

instruídos pelo irmão confessor fizessem, de forma correcta, a sua confissão geral. 

61 Id. Ibid., cap. XIII, p. 134. 
62 Id. Ibid., Cap. I, p. 132. 
63 Id. Ibid., Cap. Ill, p. 132. 
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Procurador: 
Outro capítulo dos Estatutos refere que se elegera um Irmão com o título de 

Procurador, o qual deveria acudir todo o necessário para o hospital asi de sustento, como de 

tudo o maiz que necessário for.M O Irmão Procurador seria eleito da forma já citada. A função 

do Procurador relativamente às funções, atribuições e obrigações, relacionadas com a 

administração material na Congregação eram mais amplas. 

Estes eram os principais cargos existentes no Recolhimento e Ordem 3a do Hospital de 

Nossa Senhora da Conceição da freguesia de Oliveira. 

64 Id. Ibid., Cap. IV, p. 132. 
65 Vide o Capítulo III desta dissertação que descreve precisamente os vários ofícios essenciais para o bom 
funcionamento da Congregação. 
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3.1. Norma de Vida 

De acordo, com J. A. Coelho Dias Geraldo1 a palavra Norma constitui um sema 
polivalente e englobante, ao qual se pode dar como sinónimos cânone, lei, regra. Neste 
sentido, norma emparelha com uma série de qualificativos e torna-se plural. A nossa vida 
quotidiana é guiada por um grande número de normas, de regras. Encontrámos, também 
regras de boa educação, de protocolo, regras que reguem cerimónias e ritos. Mas, por 
exemplo, as regras de etiqueta ou boa educação não têm qualquer sentido em si mesmas. O 
que lhes dá real significação é o facto de exprimirem o respeito pela sociedade, pela vida 
social e comum. Qualquer instituição, seja de âmbito governamental, artístico, social ou 
religioso necessita de normas. Assim, os irmãos da Congregação de Nossa Senhora da 
Conceição de Oliveira observavam à risca a Regra da Ordem Terceira Secular de S. 

Francisco. « 
Para conhecer profundamente uma instituição religiosa, torna-se essencial o estudo das 

fontes de índole normativo. Nesta categoria de fontes escritas integram-se a Regra e os 
Estatutos. Com o devir dos anos, os Estatutos foram reformados, de forma a adaptarem-se à 
sociedade2 em constante mutação e também devido às vicissitudes da vida em comunidade. 
Os vários Capítulos dos Estatutos do Convento da Congregação de Oliveira são vitais para 
respeitar, proteger e tornar possível a vida em comum neste convento, actualmente conhecido 
como o Convento dos Frades. Através da sua análise podemos compreender a mentalidade, as 
crenças, as atitudes, os valores, os hábitos, a indumentária, a forma de organização, bem como 
o espírito vivido pelos congregados na segunda metade do século XVII. 

Uma Congregação religiosa, qualquer que seja o seu estatuto jurídico distingue-se pelo 

espírito que a anima e que há - de buscar-se no pensamento dos seus fundadores. Aí está, sem 

dúvida, o carisma que norteia o seu existir e o seu fim. 

1 A Regra de S. Bento, Norma de Vida Monástica.: sua problemática moderna e edições em português. In 
Revista de História. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2002, vol. 3, p. 9. 
2 Relembrámos que os terceiros seculares começaram cedo a reunir-se, vivendo vida comum em conventos, 
colégios ou eremitérios, sem prejuízo da existência de irmãos terceiros que viviam vida ordinária em sociedade. 
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3.2. A feitura dos Estatutos 

Os primeiros estatutos feitos pelos terceiros seculares de S. Francisco, sendo seu 

comissário Frei Luís de S. Francisco, de forma a erigirem um hospital ou recolhimento para 

os entrevados foram confirmados pelo príncipe regente de Portugal D. Pedro II. O alvará de 

confirmação encontrava-se registado na Provedoria da cidade do Porto que serve Francisco 

Jorge aos 8 de Fevereiro de 1680 no Livro das Capellas3 Salientamos que o hospital depois 

de acabado deveria ser independente da dita ordem terceira. 

Os Estatutos são os da Ordem Terceira Secular de S. Francisco da cidade do Porto 

acrescidos de mais alguns capítulos, obra do fundador e do venerável Fr. António das Chagas. 

Possuímos vários exemplares dos Estatutos. Os originais são de 5 de Abril de 1683. 

Foram reformados a 28 de Fevereiro de 1690. 

Os terceiros seculares de S. Francisco da cidade do Porto pretendiam edificar um 

hospital para nele se curarem os terceiros pobres e entrevados. Por isso, formaram um 

compromisso que lhes serviu de Estatutos para o regime do seu hospital, o qual foi feito aos 

15 de Dezembro de 1678. Esses estatutos foram aprovados pelo núncio apostólico Marcelo 

Duratio em 27 de Fevereiro de 1679 e posteriormente confirmados pelo Príncipe Regente D. 

Pedro II em 20 de Outubro de 1679.5 

A dita ordem terceira da cidade do Porto tinha tudo pronto na forma sobredita para 

iniciar a edificação do hospital, contudo suspenderam a sua execução devido à falta de 

meios.6 Mas, mantiveram a esperança que pelo tempo adiante algum devoto movido pelo zelo 

e caridade lançasse mão a essa obra. Esse devoto foi António Leite de Albuquerque, o qual 

teve conhecimento da triste situação em que se achava a ordem terceira da cidade do Porto. 

Em termos canónicos, foi no breve do núncio Marcelo Duratio datado de 17 de 

Fevereiro de 1679 para a edificação desta Congregação que foram incorporados os próprios 

3 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, de 1622-1805, p. 129. 
4 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos - A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.N.G., 1985. Faz. 10, p. 417. 
5 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 9. 
6 Subentende-se que se tratam de meios financeiros. 
7 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 8. 
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Estatutos ou Compromisso do Recolhimento e Ordem Terceira do Hospital de Nossa Senhora 

da Conceição da freguesia de Oliveira. 

D. Pedro II aprovou por seu alvará de 27 de Julho de 1681 os Estatutos que 

governavam a Congregação e o seu hospital. 

O fundador, António Leite de Albuquerque para a edificação da Congregação abraçou 

os Estatutos ou Compromisso e, tendo já consigo alguns indivíduos adiu aos Estatutos alguns 

Capítulos em 26 de Março de 1683. Esta adição foi, de igual modo, confirmada pelo 

Comissário Visitador Fr. Luís de S. Francisco, tendo para isso a autoridade do dito núncio 

dada em 5 de Abril de 1683.10 

O núncio supramencionado pelo breve datado de 12 de Setembro de 1683 confirma o 

acrescento que posteriormente os padres da Congregação fizeram aos próprios Estatutos. Tais 

Estatutos encontravam-se confirmados na Câmara eclesiástica da cidade do Porto no Livro 

das Confirmações no ano de 1684. 
«Como a vida regular, seja a vida mais perfeita, quanto mais retirada do labirinto do 

mundo; mais livre e desembaraçada pêra o serviço de Deus: (...) e pêra termos de mais a mais 
o merecimento da caridade servindo a doentes e a outros exercícios espirituais, além das 
obrigações da nossa Terceira Regra, em a qual somos todos já professos (...)». E, desta 
forma, que alguns irmãos, pedem ao Reverendo Padre Frei Luís de S. Francisco, Comissário 
dos Terceiros da cidade do Porto e seu distrito para instituir uma Congregação da dita Ordem 
Terceira, com seu particular Ministro e outros oficiais, na forma da dita Regra. A 
Congregação localizar - se -ia na capela dessa Casa, sita na freguesia de Santa Eulália de 
Oliveira, aonde já tinham feito a enfermaria para aí recolherem os sacerdotes pobres, aleijados 
ou entrevados do bispado do Porto. 

Esta solicitação deveu-se a alguns irmãos que estavam a viver juntos na Casa, 
servindo a Deus e guardando as «obrigações da Regra Terceira, obrigando-nos todos a fabrica 
e despesa da dita Congregação». Estes devotos, também aplicavam as suas rendas na 

8 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, de 1622-1805, p. 129 e p. 
192. 
9 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985, p. 174. 
10 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, de 1622-1805, p. 138 e p. 
139. 
11 Id. Ibid., p. 192. 
12 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 13. 
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Congregação, e mesmo após a sua morte «deixavam-lhe as rendas com que se pudesse 

perpetuar.» 
O Padre Comissário acedeu, imediatamente, ao pedido instituindo na dita Casa a 

Terceira Ordem, com o título de Congregação de São Francisco de Oliveira. E, também 

mandou os irmãos elegerem entre si um Ministro. O Padre Domingos do Rosário foi o 

escolhido. 
Para uma melhor direcção do governo da dita Congregação, o Padre Comissário 

mandou que se fizessem os Estatutos seguintes: 

Capítulo I - Do Ministro e oficiais 

O Ministro e os outros oficiais desta Congregação eram eleitos trienalmente, no dia de 

Santo António (13 de Junho), o qual era ocupado na véspera. Quem presidia às eleições e 

confirmava os novos eleitos era o Ministro que terminava o seu mandato. Contudo, se o dito 

Ministro fosse reeleito, competia ao Escrutador mais velho confirmar os novos oficiais. 

Nestas eleições apenas tinham voto os Escrutadores de Ordens Sacras. 

Uma questão se coloca: Quem tinha voto nos negócios, consultas, determinações, 

decisões e em tudo o mais pertencente ao bom funcionamento da Congregação? 

Eram os Padres de Mesa trienalmente eleitos.1 

Quanto, ao sufrágio dos noviços, aceitações e profissões toda a Comunidade tinha 

voto, excepto os leigos, serventes e os não professos, que segundo o nosso cronista, em nada 

disto metem o bico16 Tal situação provocou barulhos, partidos e discórdias. Assim, o núncio 

Bartolomeu de Paca, a requerimento do Ministro que era o Padre Manuel de S. José e 

Oliveira,17 determinou por Breve Apostólico aos 11 de Setembro de 1798 que só tivessem 

voto nos sufrágios, aceitações e profissões dos noviços e em todos os outros assuntos relativos 

à boa ordem da Congregação, os sete presbíteros mais velhos no hábito; na falta destes os 

diáconos mais antigos; e ainda na ausência destes, seriam os sete subdiáconos mais antigos no 

hábito, juntamente com o seu Ministro. Era desta forma que se realizavam as eleições no ano 

de 1805. 

13 Id. Ibid., p. 13. 
14 Id. Ibid., v. p. 2 
15 Id. Ibid., v. p. 3. 
16 Id. Ibid., v. p. 3. 
17 Vide Apêndice Documental III - A edificação - 102° Indivíduo. Foi ministro 4 memos sucessivos. 
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«Como a regra desta Nossa Terceira Ordem de N. S. P. S. Francisco pelo Senhor Papa 
Nicolau IV confirmada disponha que nelle haja Prelado com título de ministro, vigário, 
secretário e deputados, e outros oficiais necessários ao bom governo dela e que haja noviços e 
professos, e tudo o mais de que se constitui uma perfeita Ordem.» 

Assim, inicialmente elegeu-se um Ministro que deveria ser «sacerdote dos mais 
virtuozos e exemplares desta Congregação.»19 O ministro exercia o dito cargo durante três 
anos, findo esse período se faria nova eleição. Do mesmo modo, elegeu-se um Vigário que 
devia obediência ao Ministro e faria as suas vezes quando fosse necessário; um Procurador; 
um Sacristão; um Secretário; um Enfermeiro e seis Deputados dos irmãos de «milhor 
conselho pêra que com elles se faça Meza e se despache nela os negócios adiante declarados: 

Capítulo n - Do recebimento dos Irmãos entrevados 

Esta instituição religiosa destinava-se a prestar hospitalização médica e espiritual aos 
eclesiásticos, vítimas de doenças crónicas e incuráveis, não contagiosas. Como tal, na 
enfermaria da Congregação seriam «recolhidos os sacerdotes deste Bispado do Porto, que 
forem (sic) segos ou entrevados, ou de alguma doença habitual achaquados, contando que não 
seja contagiosa: estes serão sacerdotes que sempre procederam em sua vida com bom 
exemplo de (sic) vertude e tão sofridos e mortificados que não sirvam de perturbação, 

11 

aquietação e silêncio que se pretende nesta Casa.» 
Assim, com os votos do irmão Ministro e dos mais irmãos que tivessem voto, 

recebiam os ditos entrevados que considerassem puder sustentar no Hospital, conforme as 

rendas da Congregação.23 

18 Id. Ibid., p. 13. No Capítulo I é abordado o conceito de Ordens Religiosas. 
19 Id. Ibid., p. 13. 
20 Id. Ibid., p. 13. 
21 RIBEIRO, Bartolomeu - Os Terceiros Franciscanos Portugueses - Sete Séculos da sua História. Braga: Tip. 
"Missões Franciscanos", 1952, p. 274. 
22 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 13. 
23 Id. Ibid., v. p. 13. 
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Capítulo m - Dos vestidos e hábitos dos Irmãos 

Os irmãos desta congregação deveriam usar uma indumentária modesta e decente. De 

acordo, com o Padre Bartolomeu Ribeiro,24 os congregados adoptaram por hábito opa preta 

com murça parda sobre a batina e cordão franciscano. 

A indumentária variava conforme o estado ou título do irmão (sacerdote, secular e 

entrevado) e a ocasião a que se destinava. Deveria estar em harmonia com a ordem que 

professavam. 

Os Estatutos informam que os irmãos sacerdotes e coristas, que já fossem professos 

deveriam usar «vestidos de pano ou (sic) estamenta grossa, lobas fechadas, voltas lavadas e 

com uma (sic) correa apertados pela cinta» dentro da própria Congregação. 

Quando se deslocassem a outras freguesias deveriam usar os seus «capotes pardos 

como os dos padres da Companhia e com suas murças pardas de capelo, as quais trarão 

somente os irmãos professos que não forem serventes e estas se lhe (sic) lansarão com a (sic) 

proffição que fizerem, que junto com o bentinho e cordão desta Terceira Ordem será o hábito 

também desta congregação e com elas (sobre suas sobrepelizes) rezarão em coro e irão a 

todos os actos de comunidade.» 

No que concerne, aos padres recebidos a título de entrevados e «da cama se poderem 

levantar»26 já deveriam usar o mesmo hábito que lhe foi lançado quando entraram na 
congregação. 

Por sua vez, os noviços não usavam murças, enquanto não emitissem Profissão. 

Quanto aos ser/entes, andavam com o seu hábito de burel e cordão cingidos, o qual usavam 

durante o noviciado e depois de professos e «este será também fechado.» 

Se eventualmente algum irmão leigo, por razões particulares, fosse recebido a título de 

corista, ainda que para o coro não tivesse serventia, poderia andar da mesma forma dos 

coristas. 

24 Os Terceiros Franciscanos Portugueses - Sete séculos da sua História. Braga: Tip. "Missões Franciscanos", 
1952, p. 81. 
25 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 14. 
26 Id. Ibid., p. 14. 
27 Id. Ibid., p. 14. 
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Capítulo IV - Das camas e cubículos 

Relativamente, às camas e aos cubículos, os Estatutos são lacónicos. 

Os irmãos deveriam colocar nas camas enxergões e lençóis grossos de linho sem, sem 
28 

almofadas, cobertores brancos ou pardos, e teriam também nos seus cubículos tamboretes e 

bufetes de pau branco ou pintados de pardo. Deveriam, de igual modo, ter uma imagem de 

Cristo ou de N. S., sem mais painéis, nem adornos. 

Fig. 2: Tamborete do século XVm que 
pertenceu ao Mosteiro de Corpus Christi. In 
OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila 
Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G., 
1995. Fase. 25, p. 65. 

Capítulo V - Do Recebimento, Inquirições e Noviciado dos Irmãos 

Os Estatutos da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira 

determinavam que os candidatos tivessem a limpeza de sangue, isto é, esses candidatos não 

deveriam ser descendentes de judeus, mouros ou mulatos ou de qualquer outra infecta nação. 

Portanto, era condição sine qua non para se entrar nesta Congregação trazer um 

instrumento autêntico da limpeza do seu sangue. 

Assim, quem pretendesse fazer parte desta santa Congregação seria primeiro «visto e 

examinado se vem com (sic) spirito e desejo de servir a Deus lhe serão feitas suas 

informações de Genere, vita e moribus por dois Irmãos desta Casa, e nella não serão 

28 A palavra tamborete indica que se trata de uma cadeira de braços sem espaldar; cadeira com assento de pau. In 
MORENO, Augusto - Dicionário Complementar da Língua Portuguesa. 8a ed., Porto: Editora Educação 
Nacional, [1971]. 



49 

recebidos aqueles em que se achar alguá rassa de judeu, mouro, mulato ou de qualquer outra 
29 

infecta nação» 
Desta forma, verificámos que António Leite de Albuquerque, preocupava-se com o 

carácter dos seus congregados, «porque da pureza do sangue, e dos costumes depende em 

primeiro lugar a estabilidade, e esplendor desta Santa Ordem: Determinamos, que toda a 

pessoa, que nela houver de entrar, considere primeiro em si se se acha informado, e revestido 

destas qualidades (,..).»30 Além disso, os Estatutos da Ordem Terceira de S. Francisco da 

cidade do Porto,31 declaram que o irmão que fosse clérigo, cavaleiro do hábito de Cristo ou 

familiar do Santo Ofício estava dispensado das habituais inquirições que se fazia aos novos 

entrantes. Contudo, não encontramos nos Estatutos da Congregação referências a essa 
isenção. 

Sabemos que ser «familiar» do Santo Ofício era um meio corrente de promoção social, 

por isso, esse número de familiares aumentou desde o tempo de D. João IV, o qual lhes 

concedeu amplos privilégios. Desta forma, e já no tempo de D. João V alegamos que no dia 

10 de Julho de 1707 entrou para a Congregação o padre Manoel de Beça Leal,32 o qual era 

Comissário do Santo Ofício e bacharel em cânones pela Universidade de Coimbra. 

Provavelmente, este irmão entrou para a Congregação sem ser sujeito à limpeza de sangue e a 

um inquérito, requisitos essenciais para os irmãos serem admitidos na Congregação, onde 

observavam à risca a regra da Ordem Terceira Secular de S. Francisco. 

Capítulo VT -

Da porção que hão - de dar os irmãos que entrarem nesta Congregação 

A instituição religiosa, objecto de estudo, para sobreviver necessitava de um 

património considerável. 

Como já referimos os Terceiros Seculares de S. Francisco do Porto desde 1678 que 

pretendiam construir um hospital, justamente, para os Terceiros pobres e entravados do 

29A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 14. 
30 Arquivo Histórico Municipal do Porto - Estatutos e Regra da Ordem Terceira do Serafim Humano, o 
Glorioso Patriarcha S. Francisco da cidade do Porto. Lisboa: na oficina de Manoel Soares Vivas, M. DCC.LI, 
Prólogo, p. 1. Vide Apêndice Documental. 
31 No ano de 1751. 
32 Vide Apêndice Documental. 
33 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 124. 
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bispado do Porto. Contudo, não possuíam as verbas necessárias para empreender uma obra tão 

virtuosa. 
Coube ao cónego resignatário da Sé de Faro,34 António Leite de Albuquerque, também 

professo da Terceira Regra de S. Francisco do Porto, iniciar o dito hospital em 1679, com o 

auxílio de outros professos que se lhe juntaram. O fundador mete ombros à obra, recebe os 

Primeiros Estatutos, e logo sem hesitação alguma, dá, dota e doa tudo quanto possuía para o 

dito Hospital e sustento daqueles que quiserem deixar o Mundo, e viver com elle numa nova 

Congregação a que ia dar princípio. 

As Irmandades e as Ordens Terceiras dependiam economicamente das quotizações dos 

irmãos e da generosidade dos beneméritos que legavam às instituições dinheiro ou bens, com 

o intuito de lhes cuidarem do corpo e da salvação das almas. 

Seguindo este padrão, todos os irmãos que quisessem entrar nesta congregação, 

sacerdotes ou seculares, que tivessem possibilidades dariam de porção anual trinta mil réis e a 

Casa lhes acudia com todo o que fosse necessário. É, óbvio que nem todos os indivíduos 

dispunham desta quantia. Nesse caso, os Estatutos referem que se «forem pessoas de (sic) 

vertude, ou de letras, ou por qualquer outro título de préstimo ao serviço desta congregação, 

como são os serventes delia, ainda que não tenhão cousa alguma de seu ou tão pouco que 

não chegue a dita quantia darão isso que tiverem, e o que faltar suprirá esta Casa de suas 
•3*7 

rendas pelas quais se regulará o número dos irmãos, que sem ella poderem receber.» 

Além disso, os Estatutos determinavam que quando os irmão sacerdotes e leigos 

viessem para a dita congregação, «trarão suas camas, hábitos e roupa branca grossa que 
38 

tiverem.» 

Capítulo VH -Dos exercícios e obrigações dos Irmãos 

Os congregados observavam à risca a Regra da Ordem Terceira de S. Francisco. Os 

Estatutos referem que «todos os irmãos desta Congregação guardarão inviolavelmente todas 

34 RIBEIRO, Bartolomeu - Os Terceiros Franciscanos Portugueses - Sete Séculos da sua História. Braga: Tip. 
"Missões Franciscanos", 1952, p. 81. 
35 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 9. 
36 BARREIRA, Aníbal José de Barros - A Assistência Hospital no Porto - 1750-1850. Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea,. 
204. 
37 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 15. 
38 Id. Ibid., p. 15. 
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as obrigações da nossa Regra Terceira, além das quais todos os dias rezarão o ofício divino 

em coro com toda a (sic) pauza e devoção, e o rosário de Nossa Senhora com meditação dos 

Mistérios.»39 Ainda, teriam «.uma hora de oração mental todos os dias, meia de manhã antes 

de Matinas, e meia de tarde depois de Completas.»*0 À noite, antes de recolherem «terão um 

primeiro exame de Consciência.» 

Todos os Domingos e dias santos de guarda «haverá prática (sic) spiritual nesta nossa 

capela por um irmão desta Congregação que instrua os ouvintes em a (sic) doctrina christã e 

os exorte ao (sic) soneto exercício da oração mental.» 

Todas as Sextas-feiras «correrão a via sacra em forma de comunidade» e todos os 

Sábados «varrerão a enfermaria, corredores e cubículos dos enfermos.» Os sacerdotes todos 

os dias celebrariam missa por tenção da Casa e aqueles que «a não puderem dizer por doentes 

e entrevados, comungarão todos os oito dias e os irmãos leigos se confessarão e comungarão 

no mesmo tempo.» Se os irmãos não pudessem satisfazer as obrigações supra referidas, 

deveriam pedir dispensa ao irmão Ministro, a qual seria concedida sempre «com alguma 

comutação, por alguma causa justa.» 

Capítulo vm- Dos Irmãos Terceiros de fora 

Segundo Cândido dos Santos,44 a Real Congregação de Oliveira era formada pelos 

irmãos sacerdotes e leigos, mas também por aqueles irmãos e irmãs que, uma légua ao redor, 

quisessem ser filhos da Ordem Terceira. 

Este Capítulo dos Estatutos indica que «das indulgências e graças (sic) spirituais de 

que gozão os Irmãos Terceiros, que vivem em suas casas, participem os moradores desta 

freguezia e uma légua em redor» decidiu-se que «todos aqueles que quizerem ser Terceiros e 

Irmãos desta nossa Ordem e pêra isso fizerem suas petições ao Irmão Ministro, se mandará 

informar da limpeza do seu sangue, e os costumes de sua vida»45 Se as informações fossem 

39 Id. Ibid., p. 15. 
40 Id. Ibid., p. 15. 
41 Id. Ibid., p. 15. 
42 Id. Ibid., p. 15. 
43 Id. Ibid, p. 15. 
44 A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G, 1995. 
Fase. 10, p. 418. 
45 Tal como previam os Estatutos da Ordem Terceira de S. Francisco da cidade do Porto no ano de 1751. Vide 
Apêndice Documental. 
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boas, com os votos dos deputados de Mesa, os candidatos poderiam ser aceites e recebidos 

pelos irmãos. 

Capítulo IX -Dos irmãos que hão - de fazer Mesa 

Todos os meses e todas as vezes que fosse necessário, o irmão Ministro e os irmãos 

Deputados juntavam-se em Mesa, com o respectivo secretário, o qual também nela teria voto, 

com o intuito de «tomarem contas ao Procurador e Sacristão»46 daquele mês. Deste modo, 

eram assentados e resolvidos todos os negócios tocantes ao bem da dita Congregação, excepto 

o recebimento e expulsão dos irmãos, e ainda a eleição do Ministro e demais oficiais, bem 

como as obras de valor superior a vinte mil réis e o acrescentamento dos Estatutos. 

Para os negócios finais supramencionados eram chamados a Capítulo ao som de 

campa47 tangida todos'os irmãos professos da congregação, que não foram recebidos a título 

de entrevados e serventes «e mais votos se resolverá o que for mais ao serviço de Deus e bem 

da Casa.»48 Alegamos, o seguinte exemplo que ocorreu no dia 12 de Janeiro de 1684. Quando 

D. António de Albuquerque mandou tocar os sinos da capela, convocando os freires para uma 

reunião do Capítulo com o intuito de se proceder à eleição trienal para os pelouros da 

comunidade, que eram os seguintes: Ministro, Secretário, Vigário do culto divino, dois 
49 

Deputados de Mesa, Zelador, Esmoler e Procurador perpetuo. 

Capítulo X -

Do que os Irmãos não poderão ter nos seus cubículos, nem fazerem nesta 

Congregação sem licença do Ministro 

Os aposentos dos irmãos seriam, indubitavelmente, muito modestos, tal como a Regra 
o exigia. 

46 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, 
p. 16 A palavra campa neste contexto significa sineta de uma igreja ou comunidade. Trata-se de uma campainha. In 
MORENO, Augusto - Dicionário Complementar da Língua Portuguesa. 8a ed., Porto: Editora Educação 

48 A D P ' sec mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p 16. 
49 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985, p. 175. 
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Nenhum irmão podia ter qualquer tipo de alimento ou bebida no seu cubículo, sem a 

respectiva licença do irmão Ministro. Os irmãos não podiam aceitar presentes, mas se tal 

acontecesse, deveriam entregar-lhos imediatamente ao despenseiro, e «querendo o irmão a 

quem veio o tal (sic) prezente, todo ou parte ...o irmão ministro lhe dará o que lhe parecer, 

vendo ser justa a sua petição.»50 

O Padre Teotónio José Maria de Queirós confidencia-nos que, de facto, os irmãos não 

podem ter nos seus cubículos de comer e beber sem licença do Ministro e que tudo o que vem 

devem logo dar ao despenseiro. Apenas ficam com aquilo que o mesmo Ministro permitir51 

Contudo, o dito Padre salienta que ao «presente se acha tudo isto relaxado»51 

Quando algum dos irmãos necessitar de qualquer refeição corporal, o despenseiro «lhe 

dará no refeitório alguma (sic) couza que lhe sirva de alentar à natureza, pêra que com mais 

vigor satisfaça a sua obrigação.»5* 

Os irmãos não podiam entrar nos cubículos uns dos outros sem a licença do irmão 

Ministro, excepto os serventes, quando fossem a servir. Além disso, não podiam conversar; 

tal como os mais irmãos, quando fossem aos cubículos dos doentes. Sabemos também que os 

irmãos não deveriam levar pessoas de fora aos seus cubículos, nem falar-lhes na portaria, nem 

passar da portaria, nem da cerca para fora. Por fim, «nem levarão carta ou (sic) escripto 

algum que lhe mandarem», nem podiam ter a candeia acesa depois das onze horas da noite, 

sem a licença do irmão Ministro.54 

Portanto, os irmãos estavam sujeitos a regras severas e deveriam obedecer 

incontestavelmente ao irmão ministro. 

(capítulo XI - Da caixa comum 

Na Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro havia uma 

arca com três chaves para diferentes guardas. Uma das chaves pertencia ao irmão Ministro e 

as outras duas, seriam de dois irmãos que teriam o «nome de deputados delia»55 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 10. 
51 Id. Ibid., p. 4. 
52 Este padre foi o 133.° indivíduo a entrar na Congregação no dia 4 de Outubro de 1788. A Crónica da Real 
Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro foi arranjada pelo Padre Theotónio José 
Maria de Queiroz no ano de 1805. Portanto, o relaxamento a que se refere reporta, precisamente ao ano de 1805. 
53 Id. Ibid., p. 16. 
54 Id. Ibid., p. 16. 
55 Id. Ibid., v. p. 16. 
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Nessa arca era lançado todo o dinheiro relativo às rendas, pensões e esmolas de 

missas; e ainda todo o dinheiro que por outra qualquer via a esta Casa pertencesse. O 

dinheiro retirado da arca, para o que fosse necessário, seria entregue ao Procurador, o qual 

todos os meses diria em Mesa o valor que cobrou e despendeu. 

Capítulo XII -

Da reverência e acatamento que se terá ao Irmão Ministro e Irmãos mais 

antigos e de que o Ministro em obediência do Comissário, fará suas vezes 

Todos os Irmãos da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do 
Douro deveriam respeitar e acatar as ordens do irmão Ministro como já foi referido. Ele era 
considerado, «como Ministro de Deus, cujo posto (sic) reprezenta e superior desta Casa, cujo 
ofício exercita e assim quando o encontrarem lhe farão toda a reverência, dando-lhe lugar a 
que passe»51 Se à sua passagem, os irmãos estivessem sentados, deveriam levantar-se. A 
primeira vez que pela manhã «o toparem lhe irão tomar a (sic) bença.»™ Os Estatutos 
referem ainda, que os irmãos que forem «mais modernos, darão sempre o primeiro lugar aos 
que forem mais antigos.» 

Quanto às faltas, se eventualmente, o Reverendo Padre Comissário, ou por razão de 

achaques, ou por causa de ocupações, não puder acudir ao Hospital todas as vezes que for 

necessário, o irmão Ministro «dele ficará em seu lugar, efará as suas vezes em todas as (sic) 
ocaziões que faltar.» 

Capítulo XIII - Do acrescentamento dos estatutos 

«Como nestes Estatutos não poderemos dispor, nem declarar tudo quanto necessário 
seja ao bom governo desta Congregação, em o que neles faltar, conforme a experiência nos 
for mostrando, iremos acrescentando mais Capítulos, além dos que imos fazendo, os quais 

56 Id. Ibid., v. p. 16. 
57 Id. Ibid., p. 17. 
58 Id. Ibid., p. 17. 
59 Id. Ibid., p. 17. 
60 Id. Ibid., p. 17. 
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sendo por Nosso Padre Provincial ou (sic) vizitador confirmados, queremos que se guardem 

como todos os mais aqui conservados.» 

Capítulo XIV - Da repartição das oras 

O quotidiano dos congregados era rígido. Os irmãos deixavam as comodidades da vida 

para sujeitarem-se a um vida regular com o intuito de servir a Deus e aos doentes. No Verão, 

que ia do dia de Páscoa até à Cruz de Setembro (14 de Setembro, festa da exaltação da Santa 

Cruz),62 todos os irmãos eram obrigados a levantar-se pelas cinco horas da manhã. Já às cinco 

e meia «se tangerá do coro a primeira vez» e às seis horas, todos já no coro, entregavam-se à 

oração mental pelo espaço de meia hora. Terminada a oração, começava o ofício divino e 

«rezarão Matinas e Laudes com toda a pauza e devoção.» No fim das Laudes dava-se de 

almoçar ao doentes.» 

No Inverno tudo era feito uma hora depois. Assim, pelas nove horas, tanto de Verão, 

como de Inverno, reuniam-se no coro para rezarem as horas menores. Os estatutos referem 

ainda, que após rezarem as horas menores, diriam a última missa, a qual nos Domingos e dias 

santos seria cantada, ou entoada de canto «cham». Às dez horas dar-se-ia jantar aos enfermos. 

Às onze tocava para o refeitório. Durante a refeição, sempre em silêncio, ouvia-se 1er uma 

«lição espiritual.»M 

Após a refeição dariam graças no Oratório. Depois, recolhiam aos seus cubículos e 

guardavam silêncio até às treze e trinta (catorze e trinta no Verão). Seguia-se a recitação de 

Completos e meia hora de oração. 

Às seis horas da tarde tocava para o rosário de Nossa Senhora. Mais tarde, já tocava 

para a ceia e «depois da ceia ou collação se dará conta do exercício da vertude daquele 

dia.»65 Às nove horas no Inverno (às nove e meia no Verão) tocava para o exame de 

consciência, o qual «se fará por espasso de um coarto de ora.» 

61 Id. Ibid., v. p. 17. 
62 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos -A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.N.G., 1995. Fase. 10, p. 418. 
63 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 17. 
64 Id. Ibid., v. p. 17. 
65 Id. Ibid., v. p. 17. 
66 Id. Ibid., p. 18. 
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No fim, os irmãos recolhiam aos seus cubículos e um irmão «botará agoa benta pelas 

portas, encomendando as Almas pelos dormitórios.» 

E toda aquela Casa ficava em silêncio até às quatro horas da manhã, no Verão e até às 

cinco, no Inverno. 
Era desta forma que se repartia o tempo na Congregação de Oliveira: entre o louvar a 

Deus e o cuidado dos doentes. 

Capítulo XV -Da visita geral 

As Ordens Terceiras eram emanações seculares das Ordens Religiosas. Estas 

tutelavam espiritualmente os Irmãos Terceiros através de um Comissário. 

Na Ordem de S. Francisco, o Comissário era naturalmente um frade franciscano, 
* 70 

escolhido pelos religiosos e nomeado pelo Padre Provincial. 
António Leite de Albuquerque escolheu para Comissário Visitador particular da 

Congregação o Guardião de S. Franscisco da cidade do Porto. (Enquanto durasse essa 

subordinação, o Ministro na sua ausência, faria sempre as suas vezes).71 O fundador requereu 

ao dito guardião Visitador uma patente, na qual lhe dava o poder de dispor de tudo quanto 

fosse a bem da Congregação. Além disso, o constituía Director perpétuo com o poder 

absoluto sobre os Estatutos, governo temporal e espiritual, não obstante qualquer Capítulo dos 

Estatutos mandar o contrário. A dita patente foi passada aos 24 de Janeiro de 1686, sendo 
79 

posteriormente confirmada pelo núncio Francisco Nicolino. 
Salientamos uma das mudança de Comissário Visitador: durante 4 anos e 5 meses a 

comunidade esteve sujeita à direcção do Guardião de S. Francisco da cidade do Porto com seu 

particular Visitador, o qual durante esse tempo cumpriu correctamente a sua obrigação. 

Contudo, o fundador entendeu que seria melhor a Congregação sujeitar-se à imediata direcção 

do Padre Provincial?. Assim, somente o Padre Prov. e os seus sucessores podiam, visitar e 

1 U . J l / I U , , \J. 1 U , 
68 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos -A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.n.g., 1995. Fase. 10, p. 420. 
69 BARREIRA, Aníbal José de Barros - A Assistência Hospital no Porto - 1750-1850. Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea, p. 
96. Apud. Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco., Livro de Termos, 1782-1810, p. 198. 
70 Id. Ibid., p. 198. 
71 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 31. 
72 Id. Ibid., p. 31. Passada em Lisboa aos 13 de Dezembro de 1686. 
73 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 32. 
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reformar a Congregação. O R. mo Provincial Fr. João da Aprezentação aceitou a função aos 20 
de Novembro de 1688 através de uma patente, a qual foi confirmada pelo Generalíssimo de 
toda a Ordem Seráfica Fr. Marcos Zarcoza, em Alenquer aos 24 de Março de 1689. 

Desta forma, a Congregação vivia sujeita ao ordinário de Provincial da Ordem de S. 
Francisco, ao Bispo da Diocese e ao Pároco da freguesia. Passados cerca de dez anos, 
nomeadamente em 4 de Setembro de 1698 partiram para Roma dois enviados, sob as ordens 
de D. António de Albuquerque, para alcançarem a Bula de isenção do papa Inocêncio XII, o 
qual em 1770, isentou os congregados da jurisdição ordinária (da soberania do Bispo e do 

7fí 

Pároco da freguesia) e subordinou-os imediatamente ao Geral da religião Seráfica. 
Portanto, os congregados continuaram subordinados somente ao Provincial da Ordem 

de S. Francisco, mas apenas nos pontos que os Estatutos lhe atribuíam. 
Assim, «na vezita Geral que o nosso muito Reverendo Padre Comissário fizer todos 

os anos, em lugar do Padre Provincial, a cuja obediência estamos sujeitos como verdadeiros 
filhos de N. S. P. S. Francisco, inquirirá dos procedimentos do Irmão Ministro, e quando nele 

77 

ache algumas faltas por elas lhe dará a penitência que lhe parecer.» 
Se o irmão Ministro merecesse ser deposto do cargo, seria necessário convocar 

Capítulo e a votos da maior parte das vogais, privá-lo desse ofício. Pelos mesmos meios se 
elegeria o novo Ministro. Quanto, aos restantes oficiais, a forma utilizada para a deposição 
dos cargos seria a mesma. Para se prestar serviço a Deus e cuidar dos doentes, de forma 
correcta, todos os irmãos eram «obrigados a dizerem asfaltas que decerto souberem serem 
feitas contra as dispozições de nossa Regra e forma destes Estatutos», conforme os 
interrogatórios seguintes: 

Se o Ministro e os demais oficiais fazem o que devem; 
- Se os irmãos guardam à Regra e Estatutos, honestidade, obediência e silêncio que 

professam; 
- Se entre os irmãos há paz e união, ou algum que perturbe e inquiete; 

Se no coro há alguma falta; 
- Se todos os sacerdotes celebram; 

Se os irmãos leigos comungam; 
74 Id. Ibid., p. 32. 
75 Partiram no ano em que o Fundador faleceu. 
76 ALMEIDA, Fortunato de - História da Igreja em Portugal. Porto - Lisboa: Livraria Civilização, 1968, p. 190. 
77 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 18. 
78 Id. Ibid., p. 18. 
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- Se os irmãos são bem tratados e os doentes bem servidos; 
- Se os legados se cumprem, e «se ha taboa na sachristia em que se apontem os termos das 

79 
contas, das receitas et a despeza desta Casa se estão bem feitas.» 

- Se na igreja havia alguma falta no culto divino. 

Capítulo XVI - Dos Irmãos defuntos 

Como já referimos esta Congregação era formada por irmãos sacerdotes e leigos. E, 

ainda, por aqueles irmãos ou irmãs que, uma légua ao redor, quisessem ser filhos da Ordem 

Terceira.80 

As Ordens Terceiras garantiam aos seus irmãos um determinado número de missas em 

sufrágio das suas almas. 
Encontrámos procedimentos específicos, após a morte, para cada um destes três 

"grupos" de irmãos, de acordo com o lugar que ocupavam dentro da comunidade. Assim, os 
irmãos (pressuponho que sejam irmãos sacerdotes) que «já morrerem dentro desta 
congregação se farão nesta nossa capella três ofícios divinos, a que também assistirão os 
irmãos sacerdotes de fora», e cada sacerdote da Casa diria três missas por suas almas, 
enquanto que os sacerdotes de fora diriam somente uma missa. Quanto aos irmãos leigos, 
quer fossem da Casa, quer fossem de fora, deveriam rezar conforme «a nossa regra são 
obrigados.»*1 

C 82 apítulo XVII -Do ofício de Ministro 

Era ao irmão Ministro que pertencia o governo da Congregação de Nossa Senhora da 
Conceição de Oliveira do Douro. Tinha obrigação de procurar saber se os oficiais da dita Casa 
satisfaziam «bem ao que devem conforme o cargo em que se exercitam e pelas faltas que 
achar, os penitenciará conforme merecer a sua culpa, e quando for fora da primeira cerca o 

83 
mandará dizer ao irmão Vigário», para que fique na congregação fazendo suas vezes. 

79 Id. Ibid., p. 18. 
80 Apesar deste Capítulo dos estatutos determinar claramente que mulheres podiam fazer parte desta obr 
encontrámos referências à sua entrada na Congregação, nem mesmo de forma indirecta. 
81 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. li 
82 Vide Anexos - Organigrama. 
83 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
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Além disso, o irmão que tinha o título de Ministro, como nas outras Ordens Terceiras 

franciscanas determinava os confessores da comunidade e passava dimissórias aos 

ordinandos.84 

Importa, esclarecer relativamente à cerca que a quinta de Oliveira foi dividida em 

duas partes: à primeira parte chamou-se primeira cerca, a qual separava através de um 

pequeno muro pelo gigante abaixo, a parte pela qual poderiam ir os irmãos que viviam na 

congregação, sem a licença do prelado que o fosse pro tempore. Poderiam ir quantas vezes 

quisessem, desde que não faltassem aos seus deveres. A outra parte designou-se segunda 

cerca, que se estendia para além do dito muro, e que estava interdita aos irmãos, excepto se 

tivessem licença do prelado. 

Capítulo XVni - Do ofício de Vigário 

O irmão sacerdote que fosse eleito para vigário, teria em caso de ausência do ministro 

o mesmo cuidado, obrigação e poder que tinha o ministro nesta congregação, e o mesmo teria 

o seu irmão mais antigo, em ausência do vigário, excepto naquilo que pelo irmão ministro ou 

pelos Estatutos lhe fosse coarctado . 

Capítulo XIX - Do ofício de Procurador 

O cargo de procurador eia de grande importância. 

O Procurador deveria ser uma pessoa prudente, fiel e temente a Deus.87 O livro dos 

foros, rendas e propriedades88 da Congregação ficaria ao seu encargo, cabendo-lhe cobrar e 

receber todo o dinheiro, dando no final o respectivo recibo. Quando recebesse o dito dinheiro, 

deveria prontamente colocá-lo todo na arca. 

84 No Capítulo I deste estudo abordamos os privilégios de que esta comunidade gozava. RIBEIRO, Bartolomeu -
Os TerceirosFfranciscanos Portugueses - sete séculos da sua história. Braga: Tip. "Missões franciscanos," 
1952, p. 275. 
85 O fundador, António Leite de Albuquerque, nasceu na quinta de Oliveira, e instituí nessa propriedade a 
congregação de Oliveira ( a qual existiu na freguesia de Santa Eulália de Oliveira, a pequena distância da cidade 
do Porto). 
86 Com a reforma dos Estatutos em 14 de Janeiro de 1689 é especificada cada uma das limitações do irmão 
vigário. A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, 
p. 19. 
87 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XIX, p. 19. 
88 No A.D.P. encontram-se os assentos das dívidas de foros, pensões, juros, etc., por exemplo, no Livro 2048, de 
[1794]-1832. 
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Pensamos que a Congregação possuía uma espécie de cofre, designado como arca, a 

qual servia para guardar o dinheiro que a Congregação recebia e, logicamente para arrecadar o 

dinheiro necessário para as despesas da Casa. Em que divisão ou local se localizava é ainda 

uma incógnita. 

O Procurador apenas usava o dinheiro da dita arca para as despesas da comunidade. 

Inclusivamente, existem documentos manuscritos relativos à despesa do Procurador com os 
on 

gastos da comunidade e a receita e despesa do próprio da arca. 

É possível reconstituir, ainda que para um período relativamente curto (1770-1791) a 

despesa da arca, isto é, a despesa que o Procurador tinha durante o seu mandato. Como já foi 

referido, o Procurador era eleito trienalmente. Alego o seguinte exemplo,90 Triénio que 

principiou em 14 de Junho de 1773, em que he Ministro o S. R. o P. Thomé de Boaventura e 

Castro e Procurador o P. António da Conceição. Após esta descrição onomástica, segue-se a 

despesa propriamente dita: 

Aos 7 de Agosto de 1773 se tirarão desta arca cento e coatro mil, seiscentos e vinte 

réis, procedidos das rendas desta Congregação, que se entregarão ao Senhor Procurador 

António da Conceição (...).91 

Acrescentámos, que o Procurador deveria ainda tratar do fabrico das terras, vinhas e 

pomares; bem como recolher os frutos a seu tempo e mandar comprar tudo o que fosse 

necessário para os irmãos doentes. Também agazalhará os hóspedes com todo o sagrado e 

caridade92 

Como se depreende as suas funções, atribuições e obrigações eram extremamente 

vastas, relacionadas com a administração material da Congregação. 

89 Alegamos o seguinte exemplo: Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de 
Oliveira (Gaia), Lv. 2057, de 1701-1755, precisamente com a Receita e Despesa do próprio da arca. 
90 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2054, de 
1770-1791, p. 11. 
91 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2054, de 
1770-1791, p. 11. O documento apresenta-se da seguinte forma: com os triénios e respectivos ministros e 
procuradores, e no final de cada um o termo geral. Saliento que este documento se encontra um pouco 
deteriorado. 
92 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XIX, p. 19. 
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Capítulo XX -Do oficio do Mestre dos Noviços 

Deveria ser eleito trienalmente na eleição de Ministro. Seria escolhido entre os irmãos, 

como sendo o mais espiritual, reformado e zeloso da observância da regra da Ordem Terceira 

e seus Estatutos. Quanto às suas funções teria que estar preparado para ouvir de confissão os 

noviços e o dever de lhes ensinar as cerimónias, obrigações da regra e a estrutura dos próprios 

Estatutos. Também, deveria admoestar a que façam a sua confissão geral com o confessor que 
93 

eles elegerem dentro do ano de seu noviciado; fazendo também o seu testamento. 

Todas as quartas-feiras de tarde o Mestre dos Noviços lhes faria seu particular 

Capítulo, em o qual lhes daria suas penitências e os admoestará a que sejam muy mortificados 

principalmente nos olhos e nos mais sentidos exteriores e que guardem muito sillencio. E se 

exercitem em actos de humildade. Pêra o que os mandará todas as sextas-feiras comer em 
94 ' 

terra 
Quando algum dos noviços, faltasse à sua obrigação o dito Mestre deveria castigá-lo e 

dar-lhe penitência conforme a sua culpa merecer, ou particular ou publicamente. Caso algum 

noviço se queixasse ao irmão Ministro do seu mestre, o Ministro tratava de esclarecer o 

assunto e se achasse que o tal noviço merecia a pena, dobrava-lhe a penitência. Portanto, os 

noviços deveriam obedecer plenamente ao seu mestre. 

Não obstante, caso o Ministro considerasse que o Mestre dos noviços estaria a ser 

demasiado rigoroso, ordenava-lhe que se moderasse. 

Outra das incumbências do Mestre dos noviços era ter atenção aos Irmãos já professos 

em outra secular Congregação da Ordem Terceira de S. Francisco. Significava isso que no 

ano de aprovação desse noviço deveria tratá-lo e ensiná-lo, do mesmo modo que os outros 

noviços. Portanto, durante esse ano, nenhum irmão deveria aperceber-se que havia irmãos já 

professos noutra Congregação, nem deveria repreender os noviços durante esse tempo; 

excepto o irmão Ministro e o Mestre dos noviços. Somente o Zelador faria as advertências 

necessárias do seu ofício. 

Quanto à questão da clausura, todos os que estavam subordinados à administração do 

Mestre deveriam viver com muita clausura95 e não podiam sair da Congregação no referido 

ano, nem podiam falar sem a licença do Mestre. Contudo, para os aliviar e entreter do tempo 

Id. Ibid., Cap. XX, v. p. 19. 
Id. Ibid., Cap. XX, v. p. 19. 
Id. Ibid., Cap. XX, p. 20. 
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vago, o Mestre se considerasse adequado, os levaria pela cerca e lhes permitia uma qualquer 

ocupação honesta. 
A partir do momento que o Mestre ache que algum noviço fosse inconveniente ao 

Recolhimento o transmitia ao irmão Ministro, e o Ministro aos deputados e mais irmãos para 

analisarem os defeitos*6 do tal noviço. Se concluíssem que esse noviço merecia ser despedido 

antes do ano, o despediriam acabados os seis meses. 

Eram estas as atribuições do Mestre de noviços. Certamente, um ofício ingrato e de 

extrema responsabilidade. 

Este Capítulo do Mestre dos noviços, bem como os Capítulos seguintes, 

nomeadamente, o Capítulo do Secretário, do Sacristão do culto divino e o do Cozinheiro 

encontravam-se no ano de 180597 conforme os primeiros Estatutos. Portanto, os Capítulos 

citados não sentiram necessidade de serem reformados. 

Capítulo XXI - Do oficio de Secretário 

Como era necessário um escrivão para que todos os actos fossem autenticados e 

aprovados epera que défé efaça bem e fielmente o que lhe for mandado,98 decidiu-se eleger 

trienalmente um irmão para Secretario. 
As suas funções eram variadas, desde 1er as contas da Casa; escrever os despachos da 

Mesa nas petições e os assentos em todos os livros e encerramentos de contas que forem 
tomadas e mais assentos que fossem necessários; entrada dos irmãos com o dia, mês e ano em 
que entraram, ou se saíram com declaração; do lugar em que entraram, isto é, se no de pobres 
(era a Casa que os mantinha), ou se de abonados (sustentavam-se por sua conta e eram 
obrigados a dar todos os anos uma percentagem à casa). 

Além disso, o Secretário, por ordem do Irmão Ministro ou de Mesa, deveria notificar 
os rebeldes100 para aceitarem as penitências que lhe forem dadas. Concluí-se este Capítulo dos 
Estatutos da seguinte forma: e de sua contumácia passar a fee pêra por elle se proceder 

96 Esta é a palavra utilizada nos estatutos. 
97 É a data referida pela Crónica da Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro 
arranjada pello Padre Procurador Theotonio Joze Maria de Queiroz no anno de 1805. 
^Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830,, Cap. XXI, p. 20. 
99 Quando se realizasse a eleição de Ministro. 
100 Esta é a palavra utilizada nos Estatutos. 
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contra elles, conforme nestes Estatutos se dispõem. Além disso, deveria fazer todas as 

patentes ou subscreve-las e a todas suas certidões se daria inteiro crédito. 
101 

Capítulo XXn - Do ofício de Sacristão 

Tal como os demais ofícios, o modo de eleição do sacristão era de três em três anos, 

quando se procedia à eleição do Ministro e mais oficiais. 

Deveria ser uma pessoa fiel, virtuosa e tratar os instrumentos característicos do seu 

ofício com muita limpeza e reverência. 

Quanto à capela, esta deveria estar sempre muito limpa e concertada. Portanto, era ao 

sacristão que competia aproveitar e reparar os ornamentos e mais couzas da sacristia. Deveria 

apresentar, de igual modo, uma capela cheirosa através da colocação de perfumes nas festas e 

em dias de guarda.102 Deste modo, no Verão, prevaleciam as flores e as ervas cheirosas nos 
altares. 

Portanto, nos Estatutos relativos ao ofício de Sacristão sobressaí a questão da limpeza, 

quer em relação à própria capela; quer aos instrumentos utilizados no culto divino. 

Competia ainda, ao Sacristão escolher cuidadosamente os sacerdotes que haveriam de 

dizer as Missas de Matinas, Prima e Noa. As obrigações e encargos das Missas deveriam 

cumprir-se, transmitindo o Sacristão aos irmãos sacerdotes as tenções delas e mandando 

satisfazer as mais antigas. 
Teria, de igual modo, obrigação de benzer água , deitá-la nas pias e caldeirinhas1 

Quanto às proibições eram, por exemplo, não fazer ornamentos, nem custos alguns 

das esmolas de algumas Missas que lhe derem,105 excepto por ordem do Ministro ou de Mesa. 

Para guardar o dinheiro das esmolas da sacristia existia uma caixinha,106 cujo o 

responsável era o Sacristão. A chave dessa caixa encontrava-se na arca da comunidade e 

mensalmente o Sacristão levaria a tal caixa ao Ministro e Deputados para apresentar contas. 

Sendo, posteriormente todo o dinheiro dela direccionado para a arca. 

104 

101 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XXI, v. p. 20. 
102 Id./£/</, Cap. XXII, v.p. 20. 
103 Se tal era cumprido com rigidez desconhecemos. 
104 Caldeirinha era uma vasilha de metal, portátil, para água benta. 
105 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XXII, v. p. 21. 
106 É esta a sua designação, de acordo com os Estatutos, cap. XXII, p. 21. Actualmente existe nas paroquias uma 
caixa onde se coloca o dinheiro por um abertura, tal como acontecia nesta Congregação. 
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Através da leitura e análise dos mencionados Capítulos dos Estatutos é possível 

concluir com clareza que todos os actos que envolviam dinheiro eram rigorosamente 

registados. Para tal existia e existe no A.D.P.,107 alguns Livros com a receita do próprio da 

arca, onde se declarava a quantia, o dia, mês e ano em que o dinheiro das esmolas da sacristia 

era lançado na dita arca. 

O próprio Sacristão também deveria ter um livro no qual escrevia toda a esmola das 

Missas e todas as mais que viessem à sacristia. Além disso, no dito livro também se assentava 

as Missas que os Irmãos dissessem, para se saber as que elles dizem por tenção da Casa, 

conforme nestes estatutos se dispõem. E nelle se assentará também toda a despesa que fizer e 

o dinheiro que pêra isso lhe derem. 

Outro dos encargos era ter o cuidado de lavar os sanguinhos e corporais e também, 

de mandar lavar as toalhas dos altares e outras da sacristia. 

Como se pode constar as suas funções eram bastantes e diversificadas. Como tal, e de 

acordo com o que é estipulado nos Estatutos seria necessário um ajudante. O seu ajudante 

estava encarregue de varrer a capela; acender as lâmpadas da igreja e dormitórios; e o meter 

lume em lugar oculto pêra quando se acabar a disciplina; fazer hóstias e prover as galhetas 

quando for necessário para as Missas; avisar o Sacristão quando alguém quiser confessar-se. 

Finalmente, competia ainda ao ajudante inventariar tudo aquilo que era usado na 

sacristia, pertencente ao culto divino, sendo o inventário posteriormente assinado pelo 

Ministro. 

Capítulo XXTII - Do ofício de Cozinheiro 

Para alimentar os irmãos era imprescindível um cozinheiro. A cozinha deveria estar 

muito limpa e todas as coisas dela muito aproveitadas. O cozinheiro deveria cozinhar com 

muito cuidado e preparar as refeições nos tempos adequados. Os utensílios da cozinha, como 

as panelas; as caldeiras; os pratos; os alguidares e outro tipo de louça, deveriam ser muito bem 

lavados e esfregados. Os próprios panos para espanar a louça, também deveriam estar muito 

107 Alegamos o seguinte exemplo: Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de 
Oliveira (Gaia), Lv. 2052, de 1806-1828. 
108 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XXII, p. 21. 
109 O sanguinho trata-se de um paninho com que o celebrante, na missa, enxagua o cálice. 
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limpos. Em relação, à lenha e à água deviam estar sempre disponíveis, tal como todas as 

outras coisas da cozinha. 

Em relação, ao pão necessário para a comunidade, este devia ser cozinhado, ou pelo 

próprio cozinheiro, ou por alguém que o ajudasse. 

O cozinheiro deveria pedir atempadamente o que necessitasse para cozinhar, devendo 

também aproveitar tudo aquilo que lhe fosse dado. Teria sempre água quente para lavar a 

louça e seria muito sofrido com as repreensões que o Ministro lhe der e em as advertências, e 

admoestações, que o Procurador e seu despenseiro lhe fizer. 

Para cumprir correctamente a sua obrigação o cozinheiro, não seria ocupado das portas 

pêra fora da sua cozinha em ministério que não pertença a ella, excepto se for mandado pello 

Irmão Ministro ou Procurador, ou outro qualquer official, quando sem detrimento do seu 

ofício possa acudir a outra qualquer occupação . 

Estes vinte e três Capítulos dos Estatutos foram discutidos em Mesa capitularmente 

congregada aos 5 de Abril de 1683, com a presença do Frei Luís de S Francisco, Comissário 

Visitador; o Padre Domingos do Rosário, Ministro; o Padre Fabião das Neves; O Padre 

António Leite; o Padre António Soares de Pinho e o Padre Gaspar Pmto. 

Todos os irmãos desta secular Congregação deveriam cumprir e guardar estes 

Estatutos, de forma a lograr pela sua observância o fruto de sua vocação, servindo a Deus 

Nosso Senhor com perfeição nesta Casa pêra o ir louvar e gozar por todas as eternidades na 

glória que por elle por sua misericórdia nos conceda a todos. Amen. 

Como no ano de 1683 eram poucos os irmãos114 não seriam necessários mais ofícios. 

Com o decorrer do tempo achou-se conveniente fazer aditamentos a alguns dos Estatutos. 

Após a descrição dos vinte e três Capítulos dos Estatutos encontrámos também na 

crónica, o seguinte texto, em espanhol: 

«Fray Marcus Zarçosa Lector, jubilado Comissário General y siervo de toda la 

Ordem de nuestro Padre San Francisco, en esta Família Cismontana e a los hermanos 

Ministro y todos los outros de nuestro venerable Orden Terçero de Penitencia de el 

110 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, Cap. XXffl, p. 21. 
111 Id. Ibid, Cap. XXIII, p. 21. 
112 Id. Ibid, v. p. 21. 
U3ld.Ibid.,v. p. 21. 
114 A Congregação teve nos seus primeiros tempos 6 clérigos, ali residentes. 
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Recogimiento y Hospital de nuestra Senhora de La Conçepcion de lafeligresia de Oliveira en 

el Bispado de elPuerto Salud, epax en nuestro Senhor Jesus Christo (...)» 

Este excerto significa que se confirma «lo contenido en los estatutos hechos para el 

dicho Recogimeento e Hospital, especilmiente lo contenido en el capituo duodecimo, cornière 

a saber, que en caso que el Padre Commissario Vizitador de nuestro Orden, morador en 

nuestro Convento de San Francisco de el Puerto, por causa dos achaques, ocupaçiones, e 

semejante raçion no pueda acudir a dicho Hospital, algunas vezes, todas ellas pueda el 

hermano Ministro, sifuere sacerdote suplir su falta, e hacer sus veses interamiente (...).» 

Portanto, é destacado o Capítulo XII dos Estatutos, transmitindo-nos que se 

eventualmente o Padre Comissário da Ordem de S. Francisco, morador no Convento de S. 

Francisco da cidade do Porto, devido aos achaques ou por causa de ocupações, não puder 

acudir ao Hospital todas as vezes que fosse necessário, o irmão Ministro, se fosse sacerdote 

supria a sua falta e fazia os seus vezes inteiramente. 

As notas em espanhol foram dadas no Convento de Nossa Senhora de La Anunciada, 

de la Villa de Thomar, em nove de Dezembro de mil seis centos e oitenta e três. E - nos 

apresentada, a assinatura de Frei Marcos Zarçoza, Comissário Geral, "Loco sigilli." Por 

mandado de su reverendíssima Frey Joseph Valverde, secretário Geral da Ordem. 

A crónica da Congregação, transmite-nos ainda o (segundo) breve onde o Senhor 

Núncio Marcello Durazio, confirma os Estatutos apresentados e todas as graças e indulgências 

concedidas aos Terceiros de S. Francisco. 

Estes vinte e três Capítulos dos Estatutos transmitem-nos uma ideia geral da natureza 

da instituição e dos seus objectivos imediatos. Constituem, de facto, o papel da regra ou 

constituições religiosas. 

3.3. Reforma dos Estatutos 

Qualquer instituição ou ordem religiosa deverá adaptar-se às vicissitudes do seu 

tempo. Dessa forma, os Estatutos deslocam-se e alteram-se, sendo por isso, pertinente a sua 

análise na espessura temporal. 

115 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, 
p. 22. 
1,6 Id. Ibid., p. 22. 
117 Id. Ibid., v. p. 22. 
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António Leite de Albuquerque pretendia reformar os Estatutos e receber da melhor 

forma os irmãos, conforme a Seráfica Ordem Terceira de S. Francisco. Os Estatutos que 

iremos abordar supostamente parecem diferentes dos primeiros e da adição, contudo em 

termos de substância são os mesmos e só diferem quanto ao modo. O cronista acrescenta que 

reduz à melhor forma tudo o determinado nos primeiros e adicção (o que se deve notar para 

poder satisfazer a quem por mal queira arguir o contrário in 

Os Estatutos já reformados foram feitos em Mesa capitularmente congregada aos 14 

de Janeiro de 1689, na presença do fundador António Leite de Albuquerque; do secretário 

Gaspar Pinto Giraldes; do padre Domingos do Rosário, vigário; do padre Fabião das Neves; 

do padre António Vieira; do padre Jerónimo de Sousa; do irmão Manoel de Lorêto; do irmão 

Manoel de S. José; do irmão Estevão de Nazareth; do irmão Pascoal da Conceição e do irmão 

João do Sacramento. Depois de feitos foram aprovados pelo núncio do reino Francisco 

Nicolino no dia 1 de Maio de 1689.119 

Assim, no dia 14 de Janeiro de 1689 ao som de campa tangida convocou-se os padres 

consiliarios e toda a comunidade para uma Reunião do Capítulo, à vista e com consentimento 

dos quais se procedeu à reforma supramencionada. Depois de concluída foi assinada por toda 

a comunidade.120 

António Leite de Albuquerque através do quotidiano e deparando com todo o tipo de 

situações na Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro 

constatou que os Estatutos necessitavam de reforma. Assim, seria possível melhorar o 

governo da dita Casa e aperfeiçoar o serviço aos enfermos. Determinou-se reduzir à melhor 

forma alguns Capítulos, sem detrimento da substância e adir outros de novo. 

Analisaremos, por isso, esses Capítulos dos Estatutos já reformados e salientamos 

aqueles que sofreram alterações significativas. 

(capítulo I V - D a s camas e cubículos 

Este Capítulo sofreu pequenas alterações. Nas camas foram colocadas cortinas de 

serguilha e nos cubículos aceites alguns livros espirituais ou de alguma faculdade que 

fossem necessários. Os irmãos deviam fazer as suas camas, quando não estivessem doentes, 

118 Id. Ibid.,p. 32. 
119 Id. Ibid.y. p. 32. 
120 Id. Jbid.,v. p. 32. 
121 A serguilha é um pano grosso de lã, sem pêlo. É uma palavra de origem espanhola. 
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varrerem os seus cubículos e se servirão a sy mesmos naquillo que puderem escusar a ocupar 
122 

os serventes. 

Capítulo Y -Do recebimento, Inquirições e Noviciado dos Irmãos 

No decorrer dos tempos, este Capítulo foi bastante alargado, possivelmente com o 

intuito de evitar a entrada de confrades sem vocação para servir a Deus e aos enfermos. 

Muitos pretendiam ingressar numa Ordem Terceira Secular para beneficiarem dos privilégios 

e isenções temporais reconhecidas aos terceiros. 

Todo aquele que pretendesse ser filho daquela Ordem Terceira e entrar na santa 

Congregação, primeiro seria visto e examinado para se saber se vinha com espírito e desejo de 

servir a Deus, sem mistura de alguma conveniência humana123 Se o candidato fosse 

sacerdote devia ser bem procedido, exemplar, de boa naturalidade124 e espírito. Se fosse leigo 

que pretendesse ser sacerdote devia saber latim, ser brando, humilde e devoto. Caso esse leigo 

fosse para servente, procurar-se-ia saber se tinha modo e actividade para o serviço de algum 

ministério da supracitada Casa. Alegamos o exemplo do leigo Serafim Ferreira que aos 21 de 

Setembro de 1701 entrou a título de servente na Congregação de graça por ser pobre e de 

préstimo, onde foi enfermeiro e tomou o hábito preto de corista aos 4 de Novembro de 

1726.125 

Os Estatutos também determinam que uns e outros não tenham uma doença 

contagiosa; que não sejam casados ou comprometidos (obrigados por promessas de 

futuro),126 não tenham algum crime pelo qual possam ser presos ou dívidas pelas quais 

possam ser demandados e que não tenham raça de judeus ou mouros, ou de qualquer outra 

infecta nação. Este último requisito já foi mencionado e salientado no Compromisso ou 

Estatutos de 15 de Dezembro de 1678 e também está presente nos Estatutos de 5 de Abril de 

1683. 

122 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 35. 
123 Os irmãos deveriam ingressar na Congregação, ansiando uma vida mais cristã para servirem a Deus e aos 
enfermos do hospital da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro. 
124 Portanto, na Congregação não seriam recebidos judeus, mouros, mulatos ou candidatos de outra qualquer 
infecta nação. 
125 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 73. 
126 Id./£>/'</.,v. p . 35. 



69 

Todo aquele que não corresponda aos requisitos exigidos e não esteja em consonância 

com os Estatutos da Casa, mesmo que tenha entrado já no noviciado, seria logo despedido e 

lançado fora da Congregação. Se o pretendente tivesse as partes e requisitos necessários seria 

- lhe transmitido o modo de viver e os Estatutos; se se obriga a todos os encargos inerentes à 

sua entrada; obrigações da ordem; bem como deveria fazer uma petição com os nomes dos 

pais e avós, com declaração da parte ou lugar donde são ou foram naturais. Todas estas 

informações sobre o pretende seriam feitas por dois irmãos da Casa ou por outras pessoas 

delegadas pelo irmão Ministro. Caso as informações fossem boas o irmão Ministro chamava a 

Capítulo todos os padres e irmãos professos que tivessem voto nele. Se o noviço fosse aceite 

seria posto na hospedaria durante vinte dias sem mudar de vestido e não faltando a nenhum 

dos exercícios da Congregação, devendo servir a tudo aquilo que lhe fosse mandado. Após 

esse breve período de experiência, tornava-se a fazer Capítulo na sobredita forma e não se 
I 

encontrando defeitos no entrante seria dado-lhe o hábito de noviço.128 O noviço teria tanta 

obediência e acatamento ao seu Mestre, como ao irmão Ministro. O tal noviço não devia sair 

da Casa para fora129 sem licença do seu mestre, do irmão Ministro ou de outro qualquer 

oficial que o mandasse a algum serviço da Casa, sob pena de ser muito bem castigado a 

arbítrio do seu mestre. 

Todas as sextas-feiras da Quaresma comerão os noviços em terra e nas mais do anno 

farão o mesmo, quando o irmão ministro não dispense nestas com elles. A parte final deste 

Capítulo refere que antes de professarem os noviços fariam os seus testamentos conforme o 

Capítulo 9.° da sua regra confirmada pelo papa Nicolau IV, os quais seriam entregues ao 

irmão Ministro. 

C-apítulo VI - O que deve preceder a profissão dos noviços 

Este foi um dos Capítulos que foi adido, preceder 

Decorridos os primeiros seis meses, após a entrada dos noviços no seu ano de 

aprovação o irmão Ministro tomará os votos dos irmãos, que em Capítulo votarem e se 

considerassem algum noviço não acto para o serviço a Deus na Congregação seria despedido. 

127 Id. Ibid.,\. p. 35. 
]2S ld. Ibid.,v. p. 35. 
U9 lá. Ibid.,v. p. 35. 
130 Id. Ibid., p. 36. 
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Acabado o ano, os primeiros noviços aprovados eram sujeitos a segundos votos. Se os irmãos 

considerassem que devido ao seu bom procedimento mereciam ser aceites na Congregação, 

seriam chamados a Capítulo, onde o irmão Ministro lhes perguntava se se obrigavam a 

guardar a obediência e a disposição aos seus Estatutos, e às constituições da Regra, devendo 

também fazerem tudo aquilo que lhes fosse mandado. Após a afirmação dos noviços fazia-se 

as suas Profissões na forma seguinte: 
No livro de entradas dos irmãos assentava-se o dia em que entraram e em que 

professaram; de como se obrigavam a guardar obediência e disposição aos seus estatutos, e 
obrigações da Regra. Esse termo seria feito pelo secretário e assinado pelo irmão Ministro e 

131 

pelos noviços que eram aceites. 

Capítulo VII - Da forma em que se lançarão os hábitos e farão as Profissões 

Depois de tomados os votos ao noviço, quando se lhe pretender lançar o hábito para 
corista, ele iria acompanhado de dois irmãos e vestido já com a sua loba preta, capote pardo e 
barrete de quatro cantos na mão, deveria prostrar-se aos pés do irmão ministro, o qual lhe 
benzia o bentinho e o cordão da Ordem Terceira. Assim era colocado o dito hábito com as 
orações e cerimónias apontadas nos Estatutos gerais da Ordem Terceira. Os mesmos 
Estatutos se guardam na forma da profissão, mas o irmão Ministro também benzeria ao 
noviço a murça, que lhe lançaria. Quanto aos irmãos serventes se lhes lançaria o seu hábito 
cerrado na forma que nos ditos Estatutos se declarara. 

Capítulo VIII -

Da porção que hão-se dar os irmãos que entraram nesta Congregação 

Este Capítulo à semelhança de outros foi ampliado de forma considerável. E referido 
que as rendas da Congregação deveriam ser aplicadas mais para o sustento dos pobres, do que 
para a despesa dos irmãos. Portanto, se os irmãos tivessem com que se sustentar, não he bem 

Id. Ibid., p. 36. 
Id. Ibid., v. p. 36. 
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que poupem o que têm, e gastem do que he para necessitado133 Assim, todos os irmãos que 

tivessem Benefícios simplex ou Pensões eclesiásticas dariam todo o rendimento delas à Casa. 

Se eventualmente fosse necessário reservar alguma coisa para ajudar a satisfazer algumas 

dívidas ou para o remédio de alguns parentes pobres, competia ao irmão Ministro informar-se 

da verdade e com os votos da maior parte da Mesa lhe deixava o mais adequado; desde que a 

Congregação não ficasse com menos da porção anual de trinta mil réis, já declarada nos 

primeiros Estatutos ou Compromisso.134 

Além disso, todos os irmãos leigos e sacerdotes que esta Congregação sustentava em 

todo, ou em parte de suas rendas eram obrigados a declararem ao irmão Ministro os bens que 

possuíam e o dinheiro que tinham no valor superior a vinte mil réis. Se algum irmão ocultar 

tal facto do irmão Ministro, saiba que tudo quanto fizer de despesa nesta Casa, he restituição 

que deve aos pobres deste hospital, de cujo encargo dará a Deus estrita conta; por não ser 

justo (...J135 

(capítulo IX - Das obrigações et exercícios espirituais dos irmãos 

Já referimos que todos os irmãos desta Congregação eram obrigados a guardarem 

inviolavelmente todas as obrigações da regra da Ordem Terceira vigente na Casa. Nesta 

sequência não deviam comer peixe todas as segundas e quartas feiras do ano. Deviam tomar 

disciplina todos os dias da semana santa, e as segundas, quartas e sextas feiras de todo o ano, 

excepto da Páscoa até ao Espírito Santo e os dias clássicos e octavarios cerrados; como 

também o de Natal, Nossa Senhora da Conceição, Nosso Padre São Francisco e Santo 

António; jejuando as duas Quaresmas da regra terceira, bem como os mais dias nela 

declarados. A parte final deste capítulo reformado declara que em os dias santos que forem de 

guarda não haverá disciplina.136 

133 Id. Ibid., p. 37. 
134 Id. Ibid., p. 37. 
135 Id. Ibid., p. 37. 
136 Id. Ibid., \. p. 37. 
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Capítulo X - Dos que vierem afazer confissão geral 

Se alguma pessoa conhecida de qualidade ou de boa opinião viesse à Congregação de 
Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro fazer a sua confissão geral o irmão 
Ministro dava-lhe uma casa separada com tudo o que fosse necessário, desde a cama ao 
sustento durante cinco dias. Desta forma, a pessoa separada do trafego do mundo 
examinava melhor a sua consciência e instruída por um padre confessor faria com melhor 
disposição a sua confissão geral. 

Capítulo XI - Dos irmãos Terceiros de fora 

Este Capítulo dos estatutos é fundamental para se compreender qual o núcleo 
populacional da Congregação. A Congregação era formada não só pelos irmãos sacerdotes e 
leigos da Casa, mas também por todos aqueles irmãos ou irmãs de fora que uma légua em 
redor quiserem ser filhos desta nossa Terceira Ordem13* Apesar, dos estatutos determinarem 
claramente que as mulheres podiam entrar na Congregação, não encontrámos nenhum registo 
sobre a sua entrada. Verificamos, contudo, que um dos indivíduos que entrou para a 
Congregação em 10 de Junho de 1796 - José Mendes de Oliveira - j á no ano de 1805 era 
presbítero, confessor e pregador de ambos os sexos. Foi eleito vigário em 14 de Abril de 1819 
e em 6 Abril de 1825 foi eleito Ministro até 13 de Junho de 1821.139 

Como já referimos competia ao irmão Ministro informar-se da limpeza do sangue, isto 
é, certificar-se que os irmãos não eram judeus, mouros ou de outra infecta nação,140 bem 
como dos seus costumes e se eram bem procedidos. Sendo as informações boas com os votos 
dos Deputados de Mesa poderiam ser aceites e recebidos pelo irmão Ministro, o qual lhes 
colocava os hábitos. No fim do ano os irmãos faziam as Profissões à semelhança dos terceiros 
seculares. 

137 Id. Ibid., p. 38. 
138 Id. Ibid., p. 38. 
139 Id. Ibid., v. p. 191. 
140 Id. Ibid., p. 38. 
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Relativamente ao falecimento, este Capítulo dos Estatutos transmite-nos que com a 

morte de um irmão de fora se faria logo três sinais com o sino da igreja pertencente à 

Congregação para que os irmãos rezassem pela sua alma. 

De acordo com a reforma deste Capítulo, salientamos que os sacerdotes eram 

obrigados a ir a todos os ofícios, quer dos irmãos da Casa, como os de fora que se fizessem na 

capela da Congregação.141 

(capítulo XII - De que não se poderão lançar fora os irmãos já professos 

Este Capitulo não existia nos primeiros Estatutos. Provavelmente com as experiências 

menos boas em relação aos irmãos já professos tornou-se essencial a sua inserção nos 

Estatutos da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro. Sabemos 

que todos os irmãos, os sacerdotes e os leigos, não poderiam ser expulsos da Congregação 

senão por culpa tão grave, pela qual o deviam ser de qualquer religião, que tem poder para o 

fazer; ou por desobediência tão contumaz ao irmão ministro, que admoestados por três vezes 

lhe não queiram obedecer.142 Outra situação grave seria perderem, de tal forma o respeito ao 

irmão Ministro, através de um desacato, por uma palavra, ou por um acto, ainda que fosse 

somente uma vez, merecendo assim com os votos da maior parte dos irmãos serem lançados 

fora da Congregação. Quanto àqueles irmãos que voluntariamente saírem da Casa, lhes seria 

dada sentença de expulsão e se no termo dela se declarasse que tal irmão não seria mais 

admitido, em nenhum tempo poderia ser outra vez aceite na dita Congregação. 

(capítulo XIII - Disposição sobre os móveis dos irmãos defuntos 

Para evitar dúvidas e demandas que poderiam surgir entre os herdeiros de alguns 

irmãos que morrerem na Casa e os irmãos congregados nela sobre os móveis que se 

encontravam na Congregação, após a morte de tais defuntos, declara-se que todo o dinheiro e 

móveis que se acharem , por morte de qualquer irmão que falecer na dita Casa, ficariam para 

o hospital com o intuito de ajudar no sustento dos entrevados e outras despesas dele. Mesmo 

Id. Ibid., v. p. 38. 
là. Ibid.,?. 39. 
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que por testamento esses bens móveis sejam deixados a esta, ou aquela pessoa ficariam na 

Congregação, excepto aqueles móveis que o irmão declarar em sua vida , que não são seus, e 

mandar que por sua morte ao seu dono se restituam. 

Capítulo XV -Do que os irmãos não poderão ter nos seus cubículos, nem fazer 
nesta Congregação sem licença do Ministro 

Este Capítulo é semelhante ao Capítulo XI dos primeiros Estatutos da Congregação 
de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro. Portanto, para que os irmãos se 
exercitem melhor na mortificação dos apetites e negação da vontade nenhum irmão devia ter 
comida nos seus cubículos. Além disso, os irmãos não podiam dar; nem emprestar qualquer 
coisa da Casa; nem permitir que pessoa alguma de fora entre das portas para dentro dos 
corredores, enfermaria e cozinha sem licença do irmão Ministro. Quando fossem pedir a dita 
licença seria dizendo: Jube Dhe benediçere, fazendo humilhação curvando o joelho, mas que 
não chegue ao chão144 Deviam fazer o mesmo quando regressassem à Congregação. 

Capítulo XVI - Da obediência ao Ministro e do procedimento contra os 
culpados 

Este novo Capítulo trata fundamentalmente da obediência que se deve ter à vontade do 
superior. Relembra que todos os irmãos prometeram quando emitiram Profissão obedecer ao 
irmão Ministro. Todas as vezes que desobedecessem ao seu superior, significava que 
venialmente pecamos, pois deliberadamente faltamos ao que voluntariamente prometemos, e 
tal poderia mesmo passar de venial, devido às circunstâncias, fazendo-o por desprezo, ou por 
gravidade da matéria, prejudicando assim a conservação e o crédito da Congregação. Em 
ultima análise, esses irmãos poderiam ser expulsos da Congregação. 

Id. Ibid., v. p. 39. 
Id. Ibid., v. p. 39 e p. 40. 
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Uapítulo XVU - Do exercício das virtudes 

Os irmãos que pretendessem seguir o caminho da virtude, deveriam começar pelo 
A,B,C da mortificação dos sentidos para irem gradualmente adestrando-se a se fazerem 
senhores de todos os seus desordenados apetites e voluntárias paixões.U5 Todos os Sábados, 
depois de colação, destinaram-se virtudes, as quais na semana seguinte se deviam todos os 
dias exercitar. À noite, o irmão Ministro avaliava cada irmão, relativamente à forma como 
exercitou a virtude desse dia. Caso achasse algum descuido, o supriria com uma leve 
penitência e uma ligeira repreensão.146 

C/apítulo xvm - Da caixa comum 

Como já referimos na Congregação havia uma arca onde era lançado todo o dinheiro 
das rendas, pensões e esmolas de missa, bem como todo o dinheiro que por outra qualquer via 
pertencesse à Casa. Através da reforma deste Capítulo verificamos que o irmão secretário 
deveria assentar num livro a quantia, o dia, o mês e o ano em que recebeu dinheiro, e ainda a 
sua procedência. O livro era guardado dentro da caixa. Devia-se, de igual modo, assentar todo 
o dinheiro que se retirasse para as despesas necessárias e registar a sua aplicação. 

Na arca estava também o Livro dos foros, rendas e pensões que se pagavam a esta 
Congregação, de acordo com as propriedades que possuía. Devia-se escrever o nome de todos 
os foreiros e pessoas que faziam pagamentos à Casa, bem como o que cada um pagava e qual 
a sua propriedade. 

Todos os sufrágios e obrigações que a Casa tivesse eram assentados noutro Livro pelo 
secretário. Na sacristia havia uma tábua, na qual também se apontavam (os mesmos ditos 
sufrágios e obrigações) para uma melhor satisfação. 

O Procurador tinha um Livro particular onde assentava todo o dinheiro que recebia e 
despendia. Assim, através desse livro todos os meses prestava contas em Mesa ao Ministro e 
deputados.147 

145 Id. Ibid., p. 41. 
146 Id. Ibid., p. 41. 
147 Id. Ibid., p. 42. 
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(capítulo XIX - Dos assentos e despachos 

Este novo Capítulo determina que todos os assentos da Mesa, despachos de petições, 
cartas de profissões e licenças seriam assinadas pelo irmão Ministro e vigário, ou pelo irmão 
mais antigo dos deputados de Mesa que nela estivesse presente. Quanto aos termos de 
eleições, acrescentamentos de estatutos e declaração deles, e ainda assentos que para uma 
melhor direcção e observância da Regra se fizessem de novo, e também em contratos, 
procurações, prazos e escrituras públicas seriam assinadas por todos os que votassem na 
matéria.148 

Capítulo XX - Do dia em que se fará eleição de Ministro e mais oficiais 

Este Capítulo, de uma forma geral, transmite-nos que ministro seria eleito no dia de 
Santo António e que se na eleição surgisse alguma dúvida, recorri-se ao Padre Provincial. Se 
eventualmente se torna-se a reeleger o mesmo ministro que terminava, o irmão escrutado mais 
antigo da Mesa teria poderes para confirmar o tal ministro no dito cargo e os mais oficiais em 
seus ofícios. Se sucedesse a morte do irmão Ministro seria o irmão vigário a tomar o seu 
lugar.149 Depois, dentro de oito dias convocava-se Capítulo para a eleição do ministro que 
serviria o dito ofício até o fim do triénio. Com a morte de qualquer oficial somente com os 
votos da Mesa nomeava-se outro irmão para servir um dado ofício, mesmo que faltasse pouco 
tempo para o final do triénio.150 

(capítulo XXI - Os subornos 

Este novo Capítulo trata precisamente dos subornos nas eleições. Adverte que se 
algum irmão falar ou boquejar por si, ou por outrem a algum voto para ficar no ofício de 
Ministro, ficaria por isso inhabit por tempo de três triénios. Desta forma, não seria nomeado 
para o dito cargo e estaria privado de voz activa e passiva durante os mencionados três 

148 Id. Ibid., p. 42. 
149 No dia 9 de Novembro de 1698, na véspera da sua morte, António Leite de Albuquerque ( eleito Ministro aos 
18 de Junho de 1686 ), chama o seu vigário, o Padre Favião das Neves, ao qual pede com instância que faça em 
tudo as suas vezes. 
150 Id./A/Í/., v. p. 42 ep . 43. 
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triénios. Qualquer eleição feita de forma corrupta seria nula e de nenhum vigor, sendo a culpa 

formada, pelo menos, pelo juramento de duas pessoas, ainda que sejam diferentes em tempo, 

serão conformes no facto e tomadas diante do irmão Ministro e dois deputados mais antigos 

de Mesa.151 

(capítulo XXII - Dos capítulos das segundas-feiras 

Para melhor se purgarem os defeitos e exercitarem as virtudes todas as segundas-feiras 

que não forem dias santos, se fará Capítulo de tarde depois da oração. O irmão Ministro 

mandava o secretário 1er um Capítulo dos Estatutos da Casa e faria uma breve exortação 

sobre a observância da regra e de todas as coisas necessárias. Era também nomeado o 

dromedário_do coro e, leitor de Mesa, bem como todos os ofícios que cada semana se houvesse 

de prover. Depois, o irmão Ministro diria ao irmão vigário o seguinte: Venha V. R. a dizer a 

sua culpa.152 Logo, ele prostrado aos pés do irmão Ministro lhe diria: Digo minha culpa das 

faltas que faço na comunidade e em minhas obrigações, de que peço perdão a Deus e a Nossa 

Senhora da Conceição e a todos os irmãos153 que roguem a Deus por mim. Amen. Os mais 

irmãos conforme a antiguidade seguiam todos a mesma forma. Quando todos dissessem a sua 

culpa, o irmão ministro se levantava, e eles prostrados no chão seriam absolvidos de todas as 

falhas e imperfeições na observância da regra e Estatutos da Congregação. Também lhes 

dava, em geral, por essas falhas e imperfeições alguma penitência, além da que daria em 

particular a cada um. Acabada a absolvição diriam todos: Bendito e louvado seja o santíssimo 

sacramento. Amen155 Por fim, beijavam a terra e saíam com toda a modéstia e silêncio que 

professavam. 

151 Id. Ibid., p. 43. 
152 Id. Ibid., p. 44. 
153 Levantando a cabeça para eles. 
154 Arquivo Distrital do Porto, sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 
1805-1830, p. 44. 
155 Id. Ibid., p. 44. 
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Capítulo x x m - Das culpas que devem acusar os irmãos e como se devem 
emendar, repreender e castigar 

Este novo Capítulo é essencial em qualquer tipo de instituição para se agir, de forma 
correcta e imparcial perante uma situação de irresponsabilidade e indisciplina. Assim, 
determinou-se que todos os irmãos que perderem ou danificarem alguma coisa da Casa em 
ofício que tiverem, ou fora dele, ou se faltassem aos actos de varrer, disciplina, via sacra, 
coro, rosário, exame ou refeitório, diriam a sua culpa ao irmão Ministro, o qual 
particularmente lhes daria a penitência mais apropriada. 

Como nesta Congregação se falava alto das portas para dentro, indo contra a 
moderação e silêncio que se pretendia na Casa, advertiu-se os irmãos que não falassem de 
forma desentoada, nem com risos e galhofas, visto que tais atitudes dariam a entender falta de 
respeito pela presença de Deus. E, ainda que não se pronunciassem com tom tão modesto e 
baixo que os circunstantes ousam e aos mais não escandalizam. 

Entre outras determinações este Capítulo dos Estatutos refere que todo o irmão que 
por culpa grave for duas e três vezes repreendido, sem se emendar, ou chegar com ira e 
vingança, a pôr mão em outro irmão, ainda que seja servente dando-lhe um encontrão ou 
bofetada, ou pancada com pão ou ferida, ou fizesse outra semelhante injúria a seu irmão, 
notória ou particularmente, além da excomunhão, em que incorria do Capítulo siquis sua 
dente diabolo, ainda que seja leigo o ofendido, por viver na Congregação, se faria processo da 
dita culpa e em sua conformidade se daria ao culpado, através dos votos dos deputados da 
Mesa a penitência e castigo que merecesse. Quando a culpa fosse tão grave e escandalosa, que 
merecesse expulsão, ainda que fosse só por uma vez cometida, e com os votos da maior parte 

i en 

dos vogais do Capítulo seria despedido da Congregação. 

Capítulo XXV - Dos irmãos remissos nos actos da comunidade 

Os irmãos da Congregação deviam empenhar-se para fazerem a sua obrigação com 
toda a pontualidade e nunca de forma negligente para evitar a maldição de Deus pelo seu 

Id. Ibid., p. 44 e v. p. 44. 
Id. Ibid., p. 44. 
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profeta proferida: maleditus homo, qui opera Dei negligenter satisfacit. Assim, todo o 

irmão deveria tentar ser o primeiro a acudir aos actos a que a regra obrigava. Por exemplo, os 

irmãos que de manhã entrassem no coro depois das preces já ditas ou no refeitório após a 

bença dada, e os irmão já sentados, deveriam pôr-se de joelhos junto aos seus lugares no 

coro, virados para o altar ou também de joelhos no meio do refeitório, respectivamente. 

Quando se levantavam por ordem do irmão Ministro, deveriam beijar a terra fazendo-lhe a 

respectiva vénia e só depois é que se sentavam nos seus lugares. 

Se devido a alguma indisposição ou ocupação, o irmão não pudesse ir ao coro ou ao 

refeitório deveria pedir antecipadamente licença ao irmão Ministro e explicar-lhe qual o 

procedimento ou causa que o impedia de estar presente nos ditos locais.159 

Capítulo XXVII - Das precedências 

Este novo Capítulo sintetiza a primazia que alguns dos irmãos ocupavam de acordo 

com o oficio que exerciam. Assim, o irmão Ministro ocupava o primeiro lugar como prelado 

da Casa, seguido do irmão vigário, o qual faria o ofício do ministro, quer no temporal, quer no 

espiritual em todas as ocasiões em que o ministro faltasse. Depois seguia-se o irmão mais 

antigo. Nos mais irmãos sacerdotes continuava a precedência dos lugares conforme o tempo 

de suas antiguidades, e o mesmo entre os irmãos coristas e serventes. Ao corista professo 

mais antigo precederia o sacerdote que for noviço; como também ao corista moderno o corista 

mais antigo.160 

Uapítulo XXVIH - Da repartição das horas 

Como já referimos a vida na Congregação era austera. Assim o exigia o fim que 

movera os irmãos a deixarem as comodidades da vida e a sujeitarem-se a uma vida regular, 

servindo a Deus e aos doentes. 

Id. Ibid., p. 45. 
là. Ibid., v. p. 45. 
Id. Ibid., p. 46. 
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Este Capítulo reformado apenas adita que se algum irmão fosse forçado a sair do seu 

cubículo a algua couza necessária, sera com tanto tento que mal se lhe oução os pés, com 

que não inquiete os Irmãos que estiverem recolhidos. 

Capítulo XXX - Dos irmãos defuntos 

Este Capítulo também, já existente, acrescenta que os irmãos coristas que morressem 

seriam enterrados com os seus barretes de coarto cantos, mursa parda e botaina preta, e 

sobre a qual levavam seus bentinhos de Terceiros ao pescozo, e com cordão de S. Francisco 

singidos162 Já os irmãos serventes iam a enterrar com os seus hábitos serrados. 

Capítulo XXXI - Do oficio de Ministro 

Como já foi referido do cuidado do ministro dependia todo o bem desta Congregação. 

Era obrigado a vigiar com atenção os irmãos e oficiais da Casa para saber se estes cumpriam 

correctamente as suas obrigações. Em relação ao Procurador, se este zelava pela Fazenda e 

pela provisão da Casa. O sacristão se cuidava das coisas da igreja; o que despertava se o fazia 

a tempo e os sacerdotes que tinham que dizer missa se o faziam a horas. Se faziam os 

exercícios espirituais com devoção e se se rezava o oficio divino com pausa. Deveria também 

verificar se os irmãos se recolhiam nos cubículos e se o faziam sem estrondo. Em relação à 

enfermaria, se nos corredores se falava alto e se achasse alguém que faltasse ao devido, 

deveria emendá-lo mais com afabilidade do que com rigor. 

O irmão Ministro não podia despender para gastos extraordinários ao irmão 

procurador mais que dois mil réis. Qualquer compra, obra, benfeitorias ou dispêndio que 

ultrapassa-se a dita quantia implicaria um conselho da Mesa. Em relação, aos gastos 

ordinários, como a vestiaria dos irmãos, o essencial para o sustento e para o fabrico da Casa, o 

ministro deveria passar uma cédula só por ele assinada para o procurador pagar. Para o que 

fosse necessário com a determinação da Mesa assinava também na cédula o vigário ou o 

Id. Ibid., v. p. 47 
Id. Ibid., p. 48. 
Id. Ibid., p. 48. 
Id. Ibid., p. 48. 
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deputado mais antigo da Mesa. Além disso, para arrancar pomares, vinhas ou devesas; ou para 

se cortar árvores frutíferas ou proveitosas era imprescindível um parecer da Mesa.16 

Se constasse ao irmão Ministro que algum irmão se sentia achacado e que necessitasse 

de regimento, deveria ordenar que se lhe dessem ração de galinha ou carneiro. E, sendo 

necessário um médico ou cirurgião, este deveria vir logo da cidade. 

Também, competia ao irmão Ministro visitar todos os meses os cubículos, levando 

consigo, o secretário e vigário ou um deputado que lhe parecer mais zeloso. Durante a visita 

os irmãos não estavam presentes e não deviam deixar couza alguma fechada: em cuja visita 

evitará toda a singularidade e curiosidade, que achar no adorno délies, que não condiga com 

a penitência e modéstia, que professamos, conforme o Capítulo IV destes estatutos.167 

Finalmente, é salientada a determinação de que o irmão Ministro deveria ter o cuidado 

de passar cédula ao procurador para o que fosse necessário para os irmãos de vestiária e, ainda 

de mandar que à noite se feche logo a portaria e se entregue as chaves à hora por ele 

escolhida. 

Capítulo XXXH - Do ofício de vigário 

Como já ficou laconicamente determinado no Capítulo XVIII dos primeiros Estatutos 

o irmão sacerdote que fosse eleito para vigário, teria em caso de ausência do ministro o 

mesmo cuidado, obrigação e poder que tinha o ministro nesta Congregação, e o mesmo teria o 

seu irmão mais antigo, em ausência do vigário, excepto naquilo que pelo irmão Ministro ou 

pelos Estatutos lhe fosse coarctado, nomeadamente aceitar noviços, lançar hábitos e fazer 

profissões, ou inovar alguma coisa. Portanto, ainda que o irmão Ministro estivesse ausente, 

sempre vetem a superior autoridade para poder mandar de qualquer parte o que lhe parecer 

mais conveniente e necessário ao serviço de Deus e bem desta Casa. 

165 Id. Ibid., v. p. 48. 
166 Id. Ibid., v. p. 48. 
167 Id. Ibid., v. p. 48. 
168 Id. Ibid., p. 49. 
169 Id. Ibid., p. 49. 
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Capítulo XXXm - Do ofício de Procurador 

Com a reforma do Capítulo relativo ao ofício do procurador verificamos que as suas 

funções, atribuições e obrigações de grande importância foram ampliadas. 

Toda a despesa ordinária e extraordinária da Casa seria entregue ao procurador, o qual 

registava as ditas despesas num livro adequado para depois dar conta delas. Teria outro livro, 

no qual assentava as receitas e despesas da Congregação, bem como o dia, mês e ano em que 

as fez. Através desse livro todos os meses prestava contas. 

Teria, de igual modo, o cuidado de prover a Casa de tudo o que fosse necessário para 

sustento e para a vestiaria dos irmãos, e também para a fabrica de ferramentas, mandando 

consertar. No entanto, quando fosse necessário novas vestiarias ou ferramentas seriam 

permitidas por ordem do ministro.170 

Como já citamos o procurador seria muito diligente e solícito na fabrica das terras, 

vinhas e pomares; bem como em recolher os frutos a seu tempo. Este Capítulo transmite-nos 

que deveria haver uma casa fechada (a chave ficaria ao seu encargo) para guardar os frutos e 

tudo o que fosse relativo ao sustento e fabrica das terras da Congregação. Mandaria ainda 

comprar carne, proveria a casa de peixe seco e compraria peixe fresco todas as vezes 

necessárias. Em resolução teria o cuidado de escolher do que fosse essencial para o jantar, e 

ceia dos irmãos e dos doentes. 

Além disso, teria ainda o cuidado de saber os prazos da Casa, se estavam extintas as 

vidas delas para se renovarem e se algum dinheiro andava a juro certificar-se-ia que se 

encontrava em mão de pessoas seguras, não sendo necessário removê-lo. Também, abastecia a 

cozinha com toda a louça necessária, toalhas e panos que o cozinheiro lhe pedisse. Competia-

lhe assentar o dia em que entrassem os criados, declarando a soldada que se lhes havia de dar. 
• • 171 

Essa soldada seria paga com toda a pontualidade, dada por ordem do ministro. 
Quanto aos móveis dos irmãos defuntos o irmão procurador devia guardá-los e 

arrecadá-los, e se encontra-se algum dinheiro devia informar o irmão Ministro para que por 
i "j'y 

concelho da Mesa se disponha dele. 
Se o procurador não pudesse acudir às obrigações supramencionadas, o irmão Ministro 

em Mesa nomeava um bom ajudante com o título de despenseiro, no qual poderia acreditar as 

Id. Ibid., v. p. 49. 
Id. Ibid., p. 50. 
Id. Ibid., v. p. 50. 
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chaves da despensa e outras chaves necessárias. Esse despenseiro pesava a carne, partia as 

rações para a mesa, mantinha as toalhas da mesa e das mãos, e os guardanapos limpos. 

Também, devia dar aos irmãos que lhe pedissem alguma refeição corporal aquilo que tivesse, 

com boa vontade. Nesta sequência é salientado que outra coma não dará sem licença do 

ministro ou procurador173 Item devia agasalhar os hóspedes com todo o agrado e caridade. 

Em suma, o oficio de procurador era extremamente vasto e envolvia uma grande 

responsabilidade. O procurador tratava das receitas e das despesas da Congregação, devendo 

registar tudo de forma pormenorizada. Competia-lhe, de igual modo, abastecer a Casa com 

tudo o que fosse necessário, desde a alimentação à indumentária dos irmãos. Quanto às terras, 

vinhas e pomares também se encontravam sob a sua alçada. Deveria ainda saber 

meticulosamente quais os prazos da Casa e se algum dinheiro andava a juros. Outra função, 

não menos importante, era assentar o dia em que os criados entravam na Congregação. De um 

de modo geral, eram estas as obrigações desempenhadas pelo procurador e dada a sua 

extensão, ele provavelmente, muitas vezes, não conseguia atender a todos estes 

compromissos, por isso tornou-se necessário nomear um ajudante, com o título de 

despenseiro. 

Capítulo XXXTV - De algum Capítulos que não precisam de reforma 

Este Capítulo refere que alguns dos primeiros Estatutos não necessitaram de reforma, 

nomeadamente o Capítulo do Mestre dos Noviços; o do Secretário; o do Sacristão do Culto 

Divino e o do Cozinheiro. Portanto, estes Capítulos todos se guardarão conforme nelles, em 

os primeiros Estatutos se dispõem. E todos os mais ficarão por esta nova reforma 

revogados.174 

Capítulo XXXV - Do acrescentamento dos Estatutos 

Este último Capítulo transmite-nos que para o bom governo da Casa eram essenciais 

estes novos Capítulos e que deveriam ser com toda a pureza cumpridos. Por fim, refere os 

Id. Ibid., v. p. 50. 
lá. Ibid., p. 51. 
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nomes dos irmãos175 que em Mesa capitularmente congregada aprovaram os estatutos em 14 

de Janeiro de 1689. 

Os Estatutos da Congregação de Nossa Senhora da Conceição prescreviam, aos 

congregados um regulamento de vida austera, similar ao das comunidades franciscanas mais 

observantes. O seu superior tinha o título de Ministro, como nas outras Ordens Terceiras 

franciscanas: determinava os confessores da comunidade e passava dimissórias aos 

ordinandos.176 

Em suma, para se conhecer, de forma íntima, uma instituição religiosa é 

imprescindível conhecer a Regra e as Constituições a ela anexadas. Os irmãos da 

Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira observavam à risca a Regra da 

Ordem Terceira Secular de S. Francisco. 

Vide Apêndice Documental II - Reforma dos Estatutos. 
176 RIBEIRO, Bartolomeu - Os terceiros franciscanos portugueses - Sete Séculos da sua História. Braga: Tip. 
"Missões franciscanos", 1952, p. 275. 
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4.1. A Repartição Quotidiana do Tempo 
Para se compreender a espiritualidade dos congregados, no seu conjunto, traçamos o 

quadro da divisão quotidiana do tempo. A primazia ou exclusão de certas tarefas permite 

compreender os pontos fulcrais das formas de viver dos congregados. 

TEMPO 
DE VERÃO1 

A DIVISÃO DO TEMPO 
NA CONGREGAÇÃO DE OUVEIRA 

TEMPO 
DE INVERNO 

05.00h. Levantar 06.00h. 

05.30h. Tocava para o coro 06.30h. 

06.00h. Oração mental durante meia hora. 07.00h. 

06.30h. Começava o ofício divino. 07.30h. 

09.00h. Reunidos no coro, rezavam as horas menores. 09.00h. 

lO.OOh. No fim dava-se de comer aos doentes. lO.OOh. 

ll.OOh. Tocava para o refeitório ll.OOh. 

Meio-dia / 12.30h. Dariam graças no Oratório e recolhiam aos 
seus cubículos 

Meio-dia/12.30h. 

13.30h. Recitação de Completos e meia hora de oração. 14.30 

n.ooh. Tocava para o rosário de Nossa Senhora. 18.00h. 

19.00h. Tocava para a ceia 20.00h. 

21.00h. Tocava para o exame de consciência. 21.30h. 

21.15h. Os irmãos recolhiam aos seus cubículos. 21.45h. 

1 O Verão ia do dia de Páscoa até à Cruz de Setembro (14 de Setembro, festa da exaltação da Santa Cruz). 
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O quotidiano dos congregados era rígido. Os irmãos deixavam as comodidades da vida 
para sujeitarem-se a um vida regular com o intuito de servir a Deus e aos doentes. No Verão, 
que ia do dia de Páscoa até à Cruz de Setembro (14 de Setembro, festa da exaltação da Santa 
Cruz),2 todos os irmãos eram obrigados a levantar-se pelas cinco horas da manhã. 

Seria o despertar comum a todos? 

Provavelmente, a excepção seria para os irmãos entrevados. 
Já às cinco e meia «se tangerá do coro a primeira vez» e às seis horas, todos já no 

coro, entregavam-se à oração mental pelo espaço de meia hora. Terminada a oração, 
começava o ofício divino e «rezarão Matinas e Laudes com toda a pauza e devoção.» No fim 
das Laudes dava-se de almoçar ao doentes.» 

No Inverno tudo era feito uma hora depois. Assim, pelas nove horas, tanto de Verão, 
como de Inverno, reuniam-se no coro para rezarem as horas menores. Os Estatutos referem 
ainda, que após rezarem as horas menores, diriam a última missa, a qual nos Domingos e dias 
santos seria cantada, ou entoada de canto «cham». Às dez horas dar-se-ia jantar aos enfermos. 
Às onze tocava para o refeitório.4 Durante a refeição, sempre em silêncio, ouvia-se 1er uma 
«lição espiritual.»5 

Após a refeição dariam graças no Oratório. Depois, recolhiam aos seus cubículos e 
guardavam silêncio até às treze e trinta (catorze e trinta no Verão). Seguia-se a recitação de 
Completos e meia hora de oração. 

Às seis horas da tarde tocava para o rosário de Nossa Senhora. Mais tarde, já tocava 
para a ceia e «depois da ceia ou collação se dará conta do exercício da vertude daquele dia.» 
Às nove horas no Inverno (às nove e meia no Verão) tocava para o exame de consciência, o 
qual «se fará por espasso de um coarto de ora.»7 

No fim, os irmãos recolhiam aos seus cubículos e um irmão «botará agoa benta pelas 
portas, encomendando as Almas pelos dormitórios.» 

E toda aquela Casa ficava em silêncio até às quatro horas da manhã, no Verão e até às 
cinco, no Inverno. 

2 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos - A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.N.G., 1995. Fase. 10, p. 418. 
3 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 17. 
4 Portanto, o almoço (ou jantar, como então se dizia) tinha lugar por volta das onze horas. 
5 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 17. 
6 Id. Ibid., v. p. 17. 
7 Id. Ibid., p. 18. 
8 Id. Ibid., p. 18. 
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Era desta forma que se repartia o tempo na Congregação de Oliveira: entre o louvar a 

Deus e o cuidado dos doentes.9 

4.2. As Diferentes Categorias 

Nesta comunidade sui generis, constamos que havia quatro categorias de pessoas: os 

noviços, os terceiros de fora ou serventes, os entrevados e os congregados de pleno direito, 

podendo estes últimos ser sacerdotes ou leigos. 

Todo aquele que pretendesse ser filho da Ordem Terceira de S. Francisco e entrar na 

santa Congregação, primeiro seria visto e examinado. 

Se o candidato fosse sacerdote devia ter comportamento comprovado, exemplar, de 

boa naturalidade10 e espírito. Se fosse leigo, que pretendesse ser sacerdote, devia saber latim, 

ser brando, humilde e devoto. Caso esse leigo fosse para servente, procurar-se-ia saber se 

tinha modo e actividade para o serviço de algum ministério da supracitada Casa. Alegamos o 

exemplo do leigo Serafim Ferreira que, aos 21 de Setembro de 1701, entrou a título de 

servente na Congregação de graça por ser pobre e de préstimo, onde foi enfermeiro e tomou o 

hábito preto de corista aos 4 de Novembro de 1726. 

Os Estatutos determinam ainda que uns e outros não tenham uma doença contagiosa; 

que não sejam casados ou comprometidos (obrigados por promessas de futuro), não tenham 

algum crime pelo qual possam ser presos ou dívidas pelas quais possam ser demandados e 

que não tenham raça de judeus ou mouros, ou de qualquer outra infecta nação. 

Todo aquele que não corresponda aos requisitos exigidos e não esteja em consonância 

com os Estatutos da Casa, mesmo que tenha entrado já no noviciado, seria logo despedido e 

lançado fora da Congregação. Se o pretendente tivesse as partes e requisitos necessários seria 

- lhe transmitido o modo de viver e os Estatutos; se se obriga a todos os encargos inerentes à 

sua entrada; obrigações da ordem; bem como deveria fazer uma petição com os nomes dos 

pais e avós, com declaração da parte ou lugar donde são ou foram naturais. Todas estas 

informações sobre o pretende seriam feitas por dois irmãos da Casa ou por outras pessoas 

9 SANTOS, Cândido Augusto Dias dos -A Congregação de Oliveira. In História de Gaia. Vila Nova de Gaia: 
Câmara Municipal de V.N.G., 1995. Fase. 10, p. 420. 
10 Na Congregação não seriam recebidos judeus, mouros, mulatos ou candidatos de outra qualquer infecta nação. 
11 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 73. 
12 Id. Ibid.,\. p. 35. 
13 Id. Ibid.,\. p. 35. Efectivamente, na Crónica da Congregação constatamos que a maior parte dos irmãos 
apresentam o nome dos pais e o lugar ou parte de onde são naturais. 
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delegadas pelo irmão Ministro. Caso as informações fossem boas o irmão Ministro chamava a 

Capítulo todos os padres e irmãos professos que tivessem voto nele. 

O estado regular, status regularis, adquirido pela profissão religiosa, professio 

religiosa, isto é, por um voto solene pronunciado entre as mãos do superior da ordem, voto 

que tem sempre como intenção a pobreza, a obediência e a castidade, poderia desenvolver-se 

segundo as exigências especiais da ordem. 

Exige-se do religioso que quer fazer profissão um noviciatus (noviciado), isto é, um 

tempo de experiência. Um prova de, pelo menos, um ano para impedir, por um lado, 

demasiada precipitação por parte do noviciado e, de outra parte, para permitir à ordem afastar 

sujeitos considerados indignos. 

Verificamos que um dos indivíduos - João da Costa Porto - não chegou a professar, 

porque foi excluído aos 6 meses de noviciado em 24 de Agosto de 1719.16 No entanto, 

desconhecemos o motivo da dita exclusão. 

Na Congregação de Oliveira, se o noviço fosse aceite seria posto na hospedaria 

durante vinte dias sem mudar de veste e não faltando a nenhum dos exercícios da 

Congregação, devendo servir a tudo aquilo que lhe fosse mandado. Após esse breve período 

de experiência, tornava-se a fazer Capítulo na sobredita forma e não se encontrando defeitos 

no entrante seria dado-lhe o hábito de noviço. 

Alegamos o seguinte exemplo: Termo da aceitação do pretendente Manoel da Cunha 

depois dos 20 dias e de se tirar 400$000 reis para se fazer torre do rellogio que elle dava 

desta Cazapara sua sustentação. 

"Aos dois dias do mês de Agosto de I746 mandou o Muito Reverendo Padre Ministro 

António Rodrigues convocar a comunidade para a Coza do Capitólio para se tirarem os 

vottos ao pretendente Manoel da Cunha, depois de ter tomado os vinte dias de experiência, e 

por escrutínio sahio aceite pella mayor parte dos vogais da comunidade para que pudesse 

tomar o nosso santo hábito. E logo no mesmo dia propôs o padre Ministro a todos os vogais 

que de hum conto de reis que o dito pretendente dava para sua sustentação se podia tirar 

14 DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE LA THEOLOGIE CATHOLIQUE, rédigé par les plus savants 
professeurs et docteurs en théologie d'Allemanhe Catholique Moderne, Tomo XVINABAJOTH-OZIAS. Pans -
Gaume Frères et J. Duprey éditeurs, 1862, p. 406. 
15 Id. Ibid., p. 406. 
16 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 54° Indivíduo. 
17 Id. Ibid.,\. p. 35. 
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coatro centos mil reis para se fazer huma torre para o rellogio e sinos, de que muito se 

carecia; e os seis centos mil reis se votariam ao próprio para rendimento"1* 

Um dos ofícios existentes nesta Congregação era o de Mestre dos Noviços, o qual 

teria que estar preparado para dirigir espiritualmente os noviços e lhes ensinar as cerimónias, 

obrigações da regra e a estrutura dos próprios Estatutos. Também, deveria admoestar a que 

Façam a sua confissão geral com o confessor que eles elegerem dentro do ano de seu 

noviciado; fazendo também o seu testamento.19 Portanto, antes de professarem os noviços 

fariam os seus testamentos conforme o Capítulo 9 o da sua regra confirmada pelo papa 

Nicolau IV, os quais seriam entregues ao irmão Ministro. 

Alguns indivíduos não necessitavam de tomar hábito, nem de professar. Tal foi o caso 

de António de Sousa, o qual, por ter sido Ministro da Ordem Terceira Secular de Setúbal, 

não tomou hábito nem professou. Aos 30 de Abril de 1696 entrou para a Congregação a título 

de corista.21 

Esta Congregação aceitava irmãos de fora, ou seja, todo aquele irmão que desejasse 

praticar uma vida religiosa sem pertencer necessariamente à ordem religiosa de S. Francisco, 

poderia entrar nesta Congregação. Nesta sequência, foi a partir do ano de 1747 que se iniciou 

o ensino de filosofia e de teologia na Congregação de Oliveira. Foram aceites para a aula de 

filosofia padres de fora, nomeadamente os padres António da Silva e Jozé da Silva, sobrinhos 

do vigário desta freguezia, e João Gomes, estudante assistente em Garfaens desta mesma 

jreguezia. Portanto, além dos irmãos sacerdotes e leigos, todos aqueles irmãos ou irmãs que, 

a uma légua em redor, quisessem ser filhos dessa Ordem Terceira poderiam ser, mediante 

certas condições. Estes seriam entendidos como os terceiros de fora.23 Eram indivíduos que 

viviam nas suas próprias casas e habitantes da freguesia de Oliveira do Douro que fariam as 

suas petições ao Irmão Ministro, o qual se informava da limpeza do sangue e dos costumes da 

vida de cada indivíduo.24 Se as informações fossem boas, com os votos dos deputados de 

Mesa, os candidatos poderiam ser aceites e recebidos pelos irmãos. Salientamos ainda que o 

A.N.T.T. - Ordem dos Frades Menores (OFM), Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do 
Douro, Livro 3, de 1700-1823, p. 21. 
19 A.D.P., sec. mon., cartório do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, Cap. 
XIX, p. 19. 
20 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 22° Indivíduo. 
21 A.D.P., sec. mon.,, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 56. 
22 Id. Ibid., v. p. 171. 
23 Vide Capítulo VIII dos Estatutos sobre os Irmãos Terceiros de Fora. 
24 Tal como previam os Estatutos da Ordem Terceira de S. Francisco da cidade do Porto no ano de 1751. Vide 
Apêndice Documental II - Reforma dos Estatutos. 
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irmão José Mendes de Oliveira era no ano de 1805 o confessor de ambos os sexos e 

pregador™ 

Quanto aos entrevados, o padre Bartolomeu Ribeiro26 refere que esta instituição 

religiosa destinava-se a prestar hospitalização médica e espiritual aos eclesiásticos, vítimas de 

doenças crónicas e incuráveis, não contagiosas. Como tal, na enfermaria da Congregação 

seriam recolhidos os sacerdotes deste Bispado do Porto, que "forem (sic) segos ou entrevados, 

ou de alguma doença habitual achaquados, contando que não seja contagiosa; estes serão 

sacerdotes que sempre procederam em sua vida com bom exemplo de (sic) veriude e ião 

sofridos e mortificados que não sirvam de perturbação, aquietação e silêncio que se pretende 

nesta Casa" Portanto, para os indivíduos serem acolhidos na enfermaria da Congregação 

teriam de ser necessariamente sacerdotes, vítimas de doenças crónicas e incuráveis, desde que 

não fossem contagiosas. Além disso, deveriam ser sacerdotes do Bispado do Porto. Este 

último requisito era somente válido para a aceitação de indivíduos na enfermaria da 

Congregação. ' 

Destacamos que qualquer indivíduo que pretendesse entrar para a Congregação de 

Oliveira e ordenar-se poderia ser proveniente do Bispado do Porto, do Bispado de Lamego, do 

Bispado de Coimbra ou até mesmo do Arcebispado de Braga; logo, não era condição sine qua 

non ser do Bispado do Porto para serem congregados. 

Temos ainda os congregados de pleno direito que viviam na Congregação, tendo os 

seus ofícios, deveres e obrigações bem definidos. 

Por fim, nesta Congregação também encontramos referência à entrada de indivíduos 

menores de idade. Um deles era João de Sousa e mais tarde, por sua devoção, João do 

Sacramento, menor idade, com licença de seus pais ( e m 10 de Junho de 1686) tomou o 

hábito de leigo, entrou ser pobre a título de mestre rebocador.28 Era natural da aldeia do 

Carvalho da freguesia de Oliveira e recebeu o hábito da mão do Reverendo Visitador Fr. 

Pantaleão do Sacramento, guardião de S. Francisco por se achar em visita à Congregação. 

Professou no ano de 1687, no dia do Espírito Santo, sendo então Ministro o fundador.29 

Na Congregação havia indivíduos relativamente novos, nomeadamente João de S. 

Francisco que, no dia 13 de Junho de 1709, veio para moço da Congregação e sendo de 

25 Vide Apêndice Documental - III - Os Indivíduos - Indivíduo n.° 130. 
Os Terceiros Franciscanos Portugueses - Sete séculos da sua História. Braga: Tip. "Missões Franciscanos", 

1952, p. 274. 
27 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, 
v. p. 13. 
28 Vide Apêndice Documental - III - Õs Indivíduos - Individuo n." 12 e 6" leigo. 
29 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 30. 
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préstimo tomou a roupeta. Nada deu por ser pobre. Foi admitido depois de tomar a roupeta, a 

título de corista™ Este irmão tinha 17 anos quando entrou para a Casa. Morreu no dia 16 de 

Dezembro de 1763 com 70 anos. 

4.3. A forma de sustentação e gestão dos bens 

- Sacerdotes e Leigos 

As Ordens Terceiras dependiam economicamente das quotizações dos irmãos e da 

generosidade dos beneméritos que legavam às instituições dinheiro ou bens, com o intuito de 
•5 1 

lhes cuidarem do corpo e da salvação das almas. 
Seguindo este padrão, todos os irmãos que quisessem entrar nesta congregação, 

sacerdotes ou seculares, que tivessem possibilidades dariam de porção anual trinta mil réis e a 

Casa lhes acudia com tudo o que fosse necessário. É, óbvio que nem todos os indivíduos 

dispunham dessa quantia. Nesse caso, os Estatutos referem que se «forem pessoas de (sic) 

vertude, ou de letras, ou por qualquer outro título de préstimo ao serviço desta congregação, 

como são os serventes delia, ainda que não tenhão cousa alguma de seu ou tão pouco que não 

chegue a dita quantia darão isso que tiverem, e o que faltar suprirá esta Casa de suas rendas 

pelas quais se regulará o número dos irmãos, que sem ella poderem receber.» 

Além disso, os Estatutos determinavam que quando os irmãos sacerdotes e leigos 

viessem para a dita congregação, «trarão suas camas, hábitos e roupa branca grossa que 
33 

tiverem.» 
O Capítulo VI dos estatutos refere que as rendas da Congregação deveriam ser aplicadas 

mais para o sustento dos pobres, do que para a despesa dos irmãos. Portanto, se os irmãos 

tivessem com que se sustentar, não he bem que poupem o que têm, e gastem do que he para 

necessitado™ Assim, todos os irmãos que tivessem benefícios simplex ou pensões 

eclesiásticas dariam todo o rendimento delas à Casa. Se eventualmente fosse necessário 

reservar alguma coisa para ajudar a satisfazer algumas dívidas ou para o remédio de alguns 

parentes pobres, competia ao irmão Ministro informar-se da verdade e com os votos da maior 

30 Vide Apêndice Documental - m - Os Indivíduos - 45° indivíduo e 12° leigo. 
31 BARREIRA, Aníbal José de Barros - A Assistência Hospital no Porto - 1750-1850. Porto: Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto, 2002. Dissertação de Doutoramento em História Moderna e Contemporânea, p. 
204. 
32 A.D.P., sec. mon, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 15. 
33 Id. Ibid., p. 15. 
34 Id. Ibid., p. 37. 
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parte da Mesa lhe deixava o mais adequado; desde que a Congregação não ficasse com menos 

da porção anual de trinta mil réis, declarada nos primeiros Estatutos ou Compromisso.3 

Uma das fontes de receitas para os congregados eram os produtos da quinta da 

Congregação. A quinta de Oliveira e suas pertenças foi o dote do pai do fundador. A cerca 

dessa quinta, era de uma grande extensão, de acordo com Pinho Leal, chegando pelo norte ao 

Douro, pelo nordeste e este ao esteiro de Avintes, e pelo sudeste até junto da igreja matriz da 

freguesia, era uma das mais formosas, ricas e pitorescas deste reino, e não conheço nenhuma 

que se lhe pudesse comparar em beleza de situação, e em formosura de disposição, enquanto 

foi dos cónegos, que aproveitaram todas as ondulações e acidentes do terreno, para a 

transformarem em uma encantadora estância de fadas. 

Encontramos um dos vários registos de receitas da Congregação, nomeadamente a 

receita das frutas e mais couzas que se venderam da cerca neste triénio para se fazerem aidos 

e palheiro novos.37 A receita iniciou-se no dia 16 de Agosto de 1779 e terminou no dia 8 de 

Junho de 1782. Apresentamos a receita de Agosto de 1779: 

Dias do mês 

16 huã canastra de pêras de Baguim38. * 1 7 0 

18 de pêras de Baguim $140 

20 de pêras de Baguim $ 130 

21 coatro centas pêras de Baguim $200 

28 de pêras de Baguim $ 120 

29 de pêras de Baguim $12S 

30 de pêras de Amorim39 $205 

Soma este mez de Agosto l$020r 

Receita de Setembro de 1779: 

1 abóboras brancas * 04° 

(...) 

1 humã canastra de pêra pam $080 

15 hum canastrel de marmellos $040 

35 Id. Ibid., p. 37. 
36 LEAL Augusto Barbosa de Pinho - Portugal Antigo e Moderno: Dicionário Geograpnwo, Estatístico, 
Chorographico, Heráldico, Archeologico, Histórico, Biographico e Etymologico de todas as cidades, villas e 
jreguezias de Portugal. Lisboa: Livraria Editora, 1875, vol. VI, p. 275. 
37 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2049, 1776-1788. p. v. 69e p. 70. 
38 Variedade de pêra pequena muito sumarenta. 
39 Variedade de pêra pequena e suculenta. 
40 A.D.P., sec. monástica, cartório do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2049,1776-1788, p. /u. 
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16 pêras de Amorim 

(...) 

24 huã canastra de maças 

25 de maças 
26 hum canastrel de pêssegos piquenos 

27 hum canastrel de figos pretos 

(...) 

30 de maças 

de melões por várias vezes 

de melões por duas vezes 

Soma este mez de Setembro 

Na crónica são descritas as árvores de fruto, como por exemplo, o laranjal. E referido, 

de igual modo, que Havia excelentes e saborosas frutas de toda a qualidade que serviam para 

as quotidianas sobremesas dos padres e que, pela sua abundância, duravam de um ano para o 
. 43 

outro. 
Todos os irmãos leigos e sacerdotes que esta Congregação sustentava em todo, ou em 

parte de suas rendas eram obrigados a declararem ao irmão Ministro os bens que possuíam e o 

dinheiro que tinham no valor superior a vinte mil réis. Se algum irmão ocultar tal facto do 

irmão Ministro, saiba que tudo quanto fizer de despesa nesta Casa, he restituição que deve 

aos pobres deste hospital, de cujo encargo dará a Deus estrita conta; por não ser justo (...). 

As Ordens Terceiras também dependiam economicamente da generosidade dos 

beneméritos. Para a construção do Hospital da Congregação de Nossa Senhora da Conceição 

foram extremamente importante os benfeitores, destacamos somente alguns. 
O primeiro benfeitor referido no documento45 é o senhor D. Pedro da gloriosa 

46 
memória, cujo quadro encontrava-se no claustro. 

Seguem-se outros benfeitores, como por exemplo, os dois primeiros congregados que 

deixaram todos os seus bens à Congregação. 

41 Id. Ibid., p. 70. 
42 Vide Apêndice Documental I - Testamentos e Descrições. 
43 A.D.P., sec. monástica, cartório do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
5v. e p. 6. 
44 Id. Ibid., p. 37. 
45 Id. Ibid., p. 233. 
46 Vide Apêndice Documental III - Os Individuos. 
47 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos. 

... $150 
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.. $160 
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$180 

3$ 275 

$870 

7$34541 
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Havia, de igual modo, pessoas de fora dispostas a beneficiar esta incipiente 

Congregação. Alegámos o exemplo de Catharina Baptista, mulher de João Dias da Costa, 

moradores que forão no cazal do Monte desta freguezia, junto à igreja matriz; que he desta 

Congregação, a qual deixou por sua morte para ajuda das obras da sacristia e dormitório 

30$000 réis/ s 

Portanto, a instituição, objecto de estudo, subsistia através das receitas da quinta, do 

dinheiro e bens dados pelos beneméritos e da pensão que cada indivíduo era obrigado a dar. 

O património que cada um era obrigado a apresentar era variável, de acordo com a 

situação económica do indivíduo. Os irmãos abonados dariam para o seu sustento a pensão 

anual de 30$000 reis, como determinavam os Estatutos. Alegamos o exemplo do padre 
49 

Jerónimo Gaspar de Sousa que entrou por ter abonado com a pensão anual de 30$000 reis. 

Contudo, os Estatutos não proibiam que esse valor fosse superior, por isso encontramos 

alguns indivíduos que entraram com pensão mais avultada, em attenção à carestia dos 

viveres50 Portanto, os Estatutos apenas transmite-nos que essa pensão não deveria ser inferior 

a 30S000 reis, enquanto que do excesso fica em silêncio. 

Em relação à carestia de víveres, consideramos que as invasões francesas ocorridas entre 

1807-1810 afectaram a situação económica da Congregação, dado que esta foi espoliada em: 

uma lâmpada do Santíssimo Sacramento, outra do altar da Nossa Senhora da Soledade, 

turíbulo,51 naveta52 e colher, cruz processional, vaso de lavabo, caldeira e hissope,53 galhetas 

com seu prato e haste, pirâmide da umbela e tudo com o peso de cerca de 20 kg e no valor de 
559.200 réis.54 

Por ordem de Napoleão, Imperador dos Franceses dirigida ao general Junot, governador 

de Portugal e Duque de Abrantes, foi multado todo o Reino de Portugal em 40 milhões de 

cruzados, sendo repartidos por todos os habitantes segundo as suas posses. A Congregação de 

Oliveira deu de todas as casas que tinha na cidade do Porto, metade dos seus rendimentos que 

foram 381 $400 reis que se tiraram do fundo da Congregação. Essa multa foi paga em três 

pagamentos e o primeiro foi de 127$133 réis em 30 de Março de 1808.55 

48 Id. Ibid., p. 236. 
49 Vide Apêndice Documental - III - Os Indivíduos - Io entrevado e 5o indivíduo. 
50 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 27. 
51 Trata-se de um incensório. 
52 Vaso pequeno onde nas festas de igreja se põe e guarda o incenso destinado aos turíbulos. 
53 Instrumento de madeira ou metal para as aspersões de água benta. 
54 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 178. 
55 A.D.P., sec. mon, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 208. 
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A supracitada Congregação em 5 de Setembro desse mesmo ano, entregou gratuitamente 

ao Governo Provincial da cidade do Porto, para ajuda das despesas do exército português que 

se organizou para a expulção do inimigo comum francês, a quantia de cem mil réis na forma 

da lei pagos na Santa Casa da Misericórdia na cidade do Porto, e isto por huma só vez. 

Alguns indivíduos pobres entravam para a Congregação com a obrigação de servir os 

doentes do Hospital, outros também entravam de graça com o título de corista. Referimos o 

caso do leigo Manoel da Costa que nada deu por ser pobre e entrou por hortelão aos 12 de 

Janeiro de 1684.57 No mesmo dia supramencionado, Manoel Varela por ser pobre nada deu e 

entrou para leigo da sacristia.58 E, ainda, Manoel Gomes Pereira que aos 12 de Janeiro de 

1727 por ser pobre entrou de graça a título de servente. Saiu depois de professo da 

Congregação para o Século. 

No início do século XVIII a Congregação necessitava de irmãos para servirem a Deus e 

aos enfermos. Por isso, no dia 22 de Maio de 1718 aceitou Dionízio de Sousa para auxiliar no 

coro e como havia falta de gente entrou de graça e a Congregação se obrigou afazer-lhe 

património, tendo algum vago, e isto no cazo que elle não venha a ter alguma couza de seu. 

Este irmão professou, e foi receber Ordens Menores e de subdiácono à Galiza. Saiu da 

Congregação ordenado de presbítero em 14 de Setembro de 1724. 

Mais tarde, cerca de 1797, os clérigos da Congregação, para se ordenarem, eram 

obrigados a construir um património de 400.000 réis. Importância de tal forma elevada para a 

época que impedia o ingresso na Congregação de indivíduos que, embora com merecimento, 

não possuíssem meios de o fazer. Por essa razão a Mesa deliberou reduzir o património a 

favor dos candidatos mais pobres para 150.000 réis. 

Após o estudo da base de sustentação desta Congregação, passaremos a referenciar o 

elenco dos indivíduos que entraram para a Congregação de Oliveira, desde a sua fundação até 

à sua extinção. 

56 Id. Ibid., v. p. 208. 
57 Id. Ibid., v. p. 27. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 7° indivíduo e Io leigo. 
58 Id. Ibid., v. p. 27. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 8o indivíduo e 2° leigo. 
59 Id. Ibid., p. 128. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 60° indivíduo e 13° leigo. 
60 Id. Ibid., p. 128. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 52° indivíduo. 
61 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
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4.4. Elenco dos nomes dos Irmãos 

Indivíduos que entrarão62 

N.° 

1. O Padre Pantaleão de Barros 

2. Gaspar Pinto Giraldes 

3. O Padre Soares de Pinho 

4. O Padre Domingos Mendes Machado ou do Rozário 

5. O Padre Jerónimo Gaspar de Souza 1.° entrevado 
6. O Padre Favião das Neves 

7. O Irmão Manoel da Costa 1.° leigo 

8. O Irmão Manuel Varella 2.°leigo 

9. O Irmão Manoel de S. Jozé 3.° leigo 

10. O Irmão Estevão de Nazareth 4.° leigo 

11. O Irmão Pascoal da Conceição 5.° leigo 

12. O Irmão João do Sacramento 6.° leigo 

13. O Padre António Vieira 2.° entrevado 

14. O Padre David Bezerra 

15. João de Santa Maria 

16. António das Chagas ou de S. Francisco 

17. O Irmão Carlos do Nascimento 7.° leigo 

18. O Padre João de Souza Silva Cimes 

19. O Padre Francisco do Couto 

20. O Padre Afonço Gomes 

21. O Irmão Manuel Guedes ou de Santo António 8.° leigo 
22. António de Souza 

23. O Irmão João Barboza 9.° leigo 

24. O Padre Domingos Leitão 

25. O Padre Mathias de Nossa Senhora da Victoria 
26. Luís de Magalhaens 

27. O Padre João de Magalhaens 

28. João de Souza 

62 
Cinge-se apenas a uma única fonte, a Crónica do Convento da Congregação de Nossa Senhora da Conceição 

de Oliveira do Douro, da secção monástica do Arquivo Distrital do Porto. Abrangerá o período de 1681 a 1829. 
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29. O Padre Manoel Ferreira 

30. O Padre João dos Santos 

31. O Irmão Bartholomeu dos Mártires 10.° leigo 

32. Jozé Ferreira 

33. João Baptista 

34. O Irmão Serafim Ferreira 11.° leigo 

35. Manoel dos Santos 

36. O Padre Luís Freire Í/ ' Andrade 

37. Ignacio de Souza 

38. O Padre António Sanhudo 

39. O Padre António Coelho 

40. António Aires. organista 

4L João Evangelista da Cruz organista 

42. Pedro Alvares 

43. O Padre Manoel de Beça Leal 

44. O Padre João Pereira Pinto 

45. O Irmão João de S. Francisco 12.° leigo 

46. Jerónimo Carneiro dy Albuquerque 
47. João da Silva Ferreira Procurador Mestre de Filosofia Bispo de Tanger 

48. O Padre Gaspar d' Araújo Machado 

49. Manoel da Costa Moreira organista 

50. O Padre João dos Santos Alvares 

51. António Pereira Gouveia 

52. Dionízio de Souza 

53. Manoel Soares 

54. João da Costa Porto 

55. Jozé Pinto Paiva 

56. Gabriel Vieira Barboza 

57. Jozé Dias Rebelo 

58. João Lopes Baptista Fameirão 

59. Jozé Paes 

60. Manoel Gomes Pereira 13.° leigo 

61. O Padre António Rodrigues da Silva 

62. O Padre João Baptista de Carvalho 
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63. Miguel Rodrigues da Silva 

64. O Padre Jozé Pessoa de Carvalho 

65. Manoel Ferreira da Silva 

66. Francisco do Nascimento organista 

67. O Padre Felipe Pinto daMotta 4.°entrevado 

68. António do Sacramento 

69. Policarpo dos Prazeres organista 

70. Jozé de Santa Maria 

71. António da Conceição 

72. João da Conceição 14.°leigo 

73. O Padre Jozé da Motta Barboza 

74. O Padre António de S. Jozé 

75. António da Natividade 

76. O Padre Domingos da Silva 

77. António do Rozário 

78. O Irmão João de Deos 15." leigo 

79. O Irmão Manoel de S. Francisco 16.° leigo 

80. O Irmão Miguel da Trindade 17.° leigo 

81. O Irmão Manoel dos Santos 18.° leigo 

82. Boaventura de S. Jozé organista 

83. Manoel de S. Jozé do Nascimento 

84. O Irmão Domingos de Lima Correia 19.° leigo 

85. O Doutor António Rebello Leite 

86. Manoel da Incarnação 

87.0 Padre Caetano de Souza Machado 

88. António de Santa Roza de Viterbo 

89. Jozé da Expectação 

90. Francisco de Sales Soledade 

91. Jozé Ferreira da Assumpção 

92. João Chrizostomo 

93. Jozé de Jezus Maria 

94. Thome de S. Boaventura 

95. Manoel Felis Correia Maia 

96. Joaquim Ignacio do Amaral lente de Filosofia 
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97.0 Doutro André Pinto Leitão 

98. Felis da Soledade 

99. António Peixoto Soledade 
100. O Padre Luís Pinto Magalhaens 
101. O Doutor Padre Custódio Guimaraens Soares S.° entrevado 

102. Manoel de S. Jozé e Oliveira 

103. Luís Viraens da Trindade 
104. Manoel de Nossa Senhora da Guia 

105. Manoel de Santa Roza 

106. Joaquim da Avé Maria 

107. António da Purificação 

108. Paulo de S Jozé Lente * FiloS°^a 

109. Francisco Victorino de Castro 

110. António de Santa Thereza 

111. António Pacheco da Silva 

112. Domingos Leopardo Farinha organista 

113. Theotónio Jozé Maria Queiroz 

114. António de S. Jozé cantor 

115. Carlos Joaquim de Mello Pessoa 20.° leigo 

116. O Padre João Bernardino da Silva Povoas 

117. Manoel Pereira da Silva Berredo 

118. Jozé Joaquim Pereira de Carvalho 

119. Jozé Christovão da Cunha Lima 

120. Thomé da Silva e Castro 

121. Manoel do Amaral Azevedo 

122. O Doutor António Guimaraens Reis 

123. João Raimundo <T Oliveira Calhau 

124. Joaquim António Lemos Seixas Castello Branco 

125. Manoel António Mesquita Pimentel 

126. Manoel António da Maia 

127. Domingos Pinto de Queiroz __ 
128. Manoel Jozé da Silva Almeida ^ ^ ^ Ã D ^ D T L ^ ^ ^ 

129. João António da Silva Almeida í C B ' B L ' ° T E ^T/ 

130. Jozé Mendes d Oliveira ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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131. Jozé da Cunha Ser queira 

132. Jozé Francisco da Silva 

133. Luís da Cunha Serqueira 

134. Domingos Jozé da Silva 

135. Jozé Joaquim Coelho 

136. O Padre Manoel Jozé Pedro Transfiguração lente 

137. Joaquim Dias da Costa 

138. António Ribeiro de Castro 

139. Manoel Francisco Gregório 

140. Manoel Gomes Dias 

141. João de Brito Cardozo 

142. João Ribeiro de Castro 

143. Francisco Jozé da Veiga 

144. O Nosso M. R. Fundador António Leite Albuquerque 

Lente de fora Fr. Lino da Purificação 

Outro lente de fora Fr. Jozé de Santa Angela de 

Foligno, por alcunha o Passarola 

145. João Lopes Pimenta 

146. Manoel Nunes de Almeida 

147. António Joaquim Ferreira 

148. Joaquim Vieira de Magalhaens 

149. Bernardo da Costa Veiga 

4.5. A Preparação Intelectual dos Irmãos 

Relativamente à Ordem de S. Francisco, sabe-se que os estudos de Gramática, Lógica e 

Filosofia na segunda metade do século XIV estavam organizados. As crónicas referem nomes 

de doutores e leitores graduados em escolas de França e da Itália, mas pouco acrescentam 

quanto ao ensino dos seus filhos em Portugal.63 

E a partir do ano de 1747 que se inicia o ensino de filosofia e de teologia na 
Congregação de Oliveira. 

63 Frei Fernando Félix Borges - As Escolas Franciscanas portuguesas de 1308 a 1517, p. 382. In "Colectâneas de 
Estudos," n.° 4,Braga, 1948. 
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Aos 19 de Janeiro de 1747 em virtude do requerimento que se fez ao Provincial Fr. 
Francisco de Santa Teresa Xavier, este autorizou a nomeação de um mestre em Filosofia, o 
padre Manoel, Fr. Lino da Purificação, para leccionar durante 3 anos os irmãos fiéis e outras 
pessoas amigas e protectoras da Congregação. Aos 23 do mesmo mês se abriu a aula e 
entrarão nella entrarão os padres Gabriel Vieira, António da Conceição, António da 
Natividade, António do Rosário,64 e de fora os padres António da Silva e Jozé da Silva, 
sobrinhos do vigário desta freguezia, e João Gomes, estudante assistente em Garfaens desta 
mesma freguezia.65 Foi concluído o primeiro ano escolar e os alunos foram examinados por 
religiosos de outras Ordens do Porto, as quais atribuíram elevadas classificações aos 
examinados. Devido ao êxito do curso de Filosofia, o Ministro da Congregação solicitou 
também a autorização de um curso de Teologia.66 Assim, requereu-se ao Provincial Fr. 
Faustino de Santa Rosa Mestre para 1er Teologia, o qual anuindo aos rogos desta Caza 
mandou patente ao mesmo Fr. Lino da Purificação para continuar61 Portanto, deferida a 
petição, abriram-se as aulas de Teologia com 10 alunos. 

Sabe-se que os cursos de Filosofia e Teologia decorreram durante mais alguns anos. De 
tal modo, que em 1755, por a frequência de alunos ter aumentado, a comunidade convidou o 
mestre jesuíta Joaquim Inácio do Amaral. 

Era desta forma, que se processava a preparação intelectual dos irmãos. 
Em suma, a Congregação de Oliveira era constituída pelos noviços, pelos terceiros de 

fora ou serventes, pelos entrevados e ainda pelos congregados de pleno direito, os quais 
poderiam ser sacerdotes ou leigos. Antes de entrarem nesta santa Congregação todos seriam 
primeiro vistos e examinados. Cada um dos indivíduos deveria contribuir com uma pensão 
anual. Esta Congregação, além de se dedicar à preparação espiritual dos irmãos, também 
tratava da preparação intelectual, através do ensino de Filosofia e Teologia. 

64 Vide Apêndice Documental - III - Os Indivíduos - Indivíduo n.° 56, n.° 71, n.° 75 e n.° 77. 
65 A.D.P., sec. mon.,, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 171. 
66 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Domo, 1985. p. 176. 
67 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 172. 
68 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Domo, 1985. p. 176. 



CAPÍTULO V 

Construção das Es t ru turas Sagradas 
(Perspectiva Diacrónica) 



104 

5.1. Introdução 

Para a edificação desta Congregação sui generis foi necessário o envolvimento de vários 

indivíduos; uns contribuído com a sua força de trabalho, outros através do seu contributo 

monetário, permitiram o bom funcionamento deste espaço religioso. 

A Real Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro1 foi fundada 

em 1679, sob os auspícios do Príncipe D. Pedro, futuro D. Pedro II. 

A construção do Hospital e da Congregação2 iniciou-se no dia 15 de Dezembro de 1679, 

anexo à capela já existente na vasta quinta de Oliveira, quando o fundador contava 47 anos e 

5 meses de idade, tendo presente as palavras do salmo 126: 

Nisi Dominus edificaverit Domum in vanum laboraverunt qui edificant earn. 

Deste modo, formaram-se logo nas casas da mesma quinta quatro cubículos para a 

recepção de alguns que se quisessem unir com elle, e a hum lado das mesmas cazas para 

refetorio (sic) e no baixo destas cozinha e despensa5 Portanto, necessitava de várias pessoas 
para o auxiliarem nesta obra. 

Mais tarde, formaram-se mais cubículos para neles se arranjarem mais alguns que 

quizessem viver com elle religiosamente para o que forma um pequeno dormitório, contíguo 

ao que tinha eregido nas cazas da Quinta, fechado com huma porta que ainda hoje se 

conserva, como também o mesmo dormitório, porem reedificado, obra ligeira, e he este que 

faz frente para ValeBom. 

Portanto, na referida quinta e capela, estava instituída e fundada a Congregação. 

A Congregação teve inicialmente 8 clérigos ali residentes e, em 22 de Setembro de 

1682, entrou no hospital o seu primeiro doente, o padre Jerónimo Gaspar de Sousa. 

Após a conclusão da obra era necessário um superior que dirigisse e governasse os 

irmãos, os quais, nos primeiros tempos, viviam na Congregação apenas como amigos e 

1 É esta a designação da Congregação no início da Crónica. Arquivo Distrital do Porto, secção monástica, cart, 
do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, paginal. 
2 A Congregação foi canonicamente instituída em 1682 com a designação de Congregação do Hospital de 
Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de S. Francisco de Oliveira. 
3 A D P - sec mon , cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v p. V. 
4 Esta expressão bíblica significa o seguinte: Se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os 
construtores, Salmo 126,1. 
5 A. D. P. - sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. y. 
6 lá. Ibid., p\l. 
7 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 5o Indivíduo e 1 entrevado. 
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companheiros, estando sujeitos somente à direcção do Padre Comissário,8 assim como lá fora 

no século, sendo Terceiros, só com a diferença que rezavão na capelinha de Santo António o 

ofício divino e celebravão o santo sacrifício, sem ordem e regulamento9 Desta forma, 

assentou-se de modo unânime eleger primeiramente entre eles um ministro, que se alternava 

mensalmente. Assim, escolhia-se um que fosse mais apto para o dito emprego, o qual serviria 

trienalmente. Foi eleito a votos com Presidência do Comissário, o padre Domingos do 

Rosário,10 o qual governou de 21 de Setembro de 1682 até ao primeiro de Fevereiro de 1683. 

Foi o primeiro irmão eleito com o título de Ministro da Congregação. 

Portanto, a Congregação esteve durante algum tempo sem um irmão (escolhido entre 

eles) que dirigisse e governasse, de forma regular e sistemática, a vida dos congregados. 

Já, no dia 1 de Fevereiro de 1683, convocados os padres para a eleição de ministro, foi 

eleito Gaspar Pinto Giraldes, o qual governou até 8 de Julho de 1683.11 Sucedeu-lhe o padre 

António Soares de Pinho até 12 de Janeiro de 1684.12 

Como já referimos, era ao irmão Ministro que pertencia o governo da Congregação de 

Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro.13 O irmão Ministro seria eleito no dia de 

Santo António e se na eleição surgisse alguma dúvida, recorri-se ao Padre Provincial. Se 

eventualmente, se tornasse, a reeleger o mesmo ministro que terminava, o irmão escrutado 

mais antigo da Mesa teria poderes para confirmar o tal ministro no dito cargo e os mais 

oficiais em seus ofícios. Se sucedesse a morte do irmão ministro seria o irmão vigário a tomar 

o seu lugar. Depois, dentro de oito dias convocava-se Capítulo para a eleição do ministro que 

serviria o dito ofício até o fim do triénio. 

Portanto, só posteriormente é que foi adoptada e prevista nos Estatutos da Congregação 

a forma de governo trienal, isto é, eleger de três em três anos o irmão Ministro, bem como os 

irmãos para os outros ofícios. 

8 O Reverendo Padre Comissário Visitador, Guardião de S. Francisco da cidade do Porto era o Fr. Pantaleão do 

^acramenta convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, P - " • 
10 Eia natural de Guimarães, onde era Terceiro Secular professo, por isso não tomou o habito nem professou. 
Vide Apêndice Documental ffl - Os Indivíduos - 4o Indivíduo e Io Ministro/1 Ministro trienal 
» Este indivíduo era Minorista e por humildade nunca se quis ordenar. Vide Apêndice Documental III - Os 
Inolvíduos - 1° e 2° Indivíduos e 2° ministro trienal. A.D.P., sec. mon, cart, do Convento da Congregação de 
Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 12. 
12 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 3o Indivíduo. Id. Ibid., p. 27 

As vastas atribuições do oficio de Ministro são especificadas no Capitulo III deste> estado. 
A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 42 e p. 

43. 
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Assim, o fundador mandou tocar a Capítulo ao som de campa tangida aos 12 de 
Janeiro de 1684 afim de se proceder à primeira eleição trienal,15 da qual saiu eleito o padre 

Domingos do Rosário.16 O Comissário Fr. José de Jesus Maria presidiu esta eleição. O dito 

padre governou como Ministro até 18 de Junho de 1686. Durante o seu triénio lançou-se, aos 

7 de Março de 1684, a primeira pedra da nova igreja. Procedeu-se, de igual modo, à eleição 

dos oficiais ( o que antes nunca se tinha praticado). Foi eleito para secretário o padre Gaspar 

Pinto de Giraldes, para vigário do culto divino o padre Fabião das Neves, para zelador 

António Leite de Albuquerque, também esmoler e procurador perpétuo. Os Deputados da 

Mesa foram os padres António Soares de Pinho e Fabião das Neves. 

5.2. A Edificação da Igreja da Congregação 

Ao longo dos tempos, as edificações foram sendo objecto de intervenções, mais ou 

menos profundas, que alteraram a sua fisionomia. 
A capela de Santo António na quinta de Oliveira foi construída no ano de 1632 e em 14 

de Julho do mesmo ano o Senhor D. João de Valadares, Bispo do Porto autorizava que nela se 
• • 17 

celebrasse missa e todos os ofícios divinos. 
Foi dada licença pelo Cabido para se fazer nova Igreja ou mudar a capela de Santo 

19 
António,18 porque a Diocese estava em situação de sede vacante. 

Mas, como a capela de Santo António era pequena para os santos exercícios que sem 
interrupção nela se faziam todos os dias, acrescentaram-se à capela, posteriormente, dois 
altares colaterais no dia 1 de Fevereiro de 1684.20 Foi a partir da capela de Santo António que 
se construiu a Igreja da Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição. 

Em 7 de Março de 1684, D. António de Albuquerque presidia à cerimónia do 

lançamento da primeira pedra da capela,21 tendo sido a aproveitada, para altar desta a antiga 

15 Id. Ibid., p. 28. 
16 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - Io Ministro trienal. 
17 A título ilustrativo referimos que em 12 de Junho de 1632 foi baptizado António Leite de Albuquerque. 
A D P sec mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p̂  125. 
18 COSTA, Francisco Barbosa da - Notas para a História da Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Douro. 
Oliveira do Douro: Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, 2004, p. 193 
19 Em termos comparativos, salientamos que a intervenção do Cabido viseense na Catedral durante o período de 
sede vacante foi vasta e diversificada. 
20 A D P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 1/3. 
21 Actualmente é propriedade privada, nomeadamente de uma família inglesa que aí fixou residência. 
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capelinha de Santo António datada de 1632.22 O Ministro da Congregação era, como já foi 
t • 23 

supracitado, o padre Domingos do Rosário. 
Tratava-se de um edifício setecentista composto de uma só nave, torre e ala conventual. 

A fachada apresenta linhas sóbrias na sua concepção. Em conjunto, com a torre este 

edifício demonstra-nos, simultaneamente, imponência e elegância. Sobre a porta principal, 

três janelões, sendo o do centro de maiores dimensões, permitem a entrada de luz natural. 

Remata-se com um frontão triangular ao centro do qual se vê um óculo redondo. Sobre as 

cornijas,24 dois pináculos25 e, ao centro, uma cruz assente sobre uma peanha. 

A torre quadrangular é aberta das quatro bandas e rematada por uma cúpula sobre a qual 

se vê uma esfera armilar e cata-ventos, e quatro peanhas com bolas decorativas, em granito, 

com gradil26 em ferro forjado.2 

A Igreja da Congregação do Hospital de Nossa Senhora da 
Conceição. 

22 Vide Apêndice Documental in-Os Indivíduos. 
23 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 29 e v. p. 
125 
24 Cornija - Qualquer elemento horizontal saliente, na parte superior de uma parede, entablamento, ou outra 
construção, ou que a divide horizontalmente para fins ornamentais. . . . „ „ , , 
25 Pináculo - Coroamento decorativo (terminando em cone ou em pirâmide e mais ou menos ornado) de uma 
torre, contraforte, ou outro membro arquitectural, em especial nos edifícios góticos. 
26 Gradeamento que circunda um terreno. . _ _ . 
27 Esta descrição pormenorizada da Igreja da Congregação do Hospital de Nossa Senhora da Conceição foi 
baseada no Inventário do Património construído no concelho de Vila Nova de Gaia, o qual se encontra no 
corrente ano em actualização. 
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Relativamente, à parte conventual sabemos que todos os conventos, na variedade dos 

estilos arquitectónicos das épocas em que foram edificados, tiveram, de uma forma geral, uma 

traça fundamentalmente igual, devido às exigências da vida religiosa da comunidade que 

neles habitava. O Convento de Oliveira do Douro não foi excepção. 

Assim, esta Congregação possuía uma igreja conventual, com um coro, provavelmente, 

proporcionado e com suficiente conforto para os longos tempos das rezas em comum; a ela 

encontrado estava o claustro,28 para onde, no rés-do-chão, abriam as salas em que se 

realizavam os restantes actos da vida em comum. Havia também a sala do Capítulo para as 

reuniões solenes de instrução ou correcção e governo, às quais assistiam os frades ao longo 

dos tempos. Havia ainda o cemitério (chão da igreja), o refeitório, com as dependências de 

sua serventia, e a biblioteca. Em relação à chamada Casa do Sol, a qual ficava por cima do 

refeitório, em 1805 estava reduzida a Hospedaria e livraria. Em cima, a toda a volta, corriam 

os dormitórios, com celas/cubículos individuais para o estudo e repouso. E, esta a 

reconstituição possível do Convento da Congregação, conhecido na freguesia de Oliveira do 

Douro, como o Convento dos Frades. 

Em 21 de Maio de 1688 os pedreiros despediram-se, porque a sacristia da igreja de 

pedra e cal ficou completa. Contudo, foi necessário uma reforma, fazendo-se uma nova 
29 

sacristia, porque a anterior era muito pequena. 
Esta instituição mereceu a protecção e simpatia de D. Pedro II, o qual, por alvará de 11 

de Junho de 1689, lhe concedeu mil cruzados para as obras de uma nova capela e para a 

conclusão da enfermaria.30 Desta forma, António Leite de Albuquerque continuou a aceitar 

mais indivíduos que o ajudassem no exercício das suas virtudes. 

Além disso, D. Pedro II concedeu a esta Congregação a ordinária de 50$000 reis anuais 

consignados na alfândega da cidade do Porto por alvará de 1 de Setembro de 1689. Concedeu, 

de igual modo, para ajuda da obra do Hospital, por uma só vez 400$000 reis consignados do 

cofre da cidade do Porto. Mas, o próprio alvará não aparece, pois ficou em poder dos 

Ministros da Fazenda real, porem acha-se a sua certidão, em huma Inquirição de 

testemunhas no Tombo Fundação af. 535 que foi alcançado pelo Fundador no mesmo tempo 

28 Claustro - pátio aberto e interior de convento ou igreja, geralmente de planta rectangular, ladeado de galenas 
cobertas, com arcadas ou colunatas. Servia de lugar de estudo, meditação ou exercício. 
29 A D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 32. 
30 A D ?', sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 54. 
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quazi que o supra, porem no mesmo anno; a qual certidão por se achar incapaz de 1er, aqui a 

escrevo a qual de verbo ad verbum he o seguinte: 

Alvará 

Eu el-reifaço saber que o Ministro e mais Irmãos da Secular Congregação do Hospital 

de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de S Francisco em afreguezia de Santa 

Eulália de Oliveira, termo da cidade do Porto, me reprezentarão por sua petição, que elles 

tem por Estatuto servirem e sustentarem em a Enfermaria do dito Hospital, além dos 

Terceiros da sua Ordem, sacerdotes cegos e entrevados (...) e que por não terem uma capella 

capaz de numeroso concurso de gente, fizerão de novo huma capela com a ajuda das esmolas 

dos devotos, e do Sennado da Camará da dita cidade, de que os Bispos dellla se escuzavão 

sempre por estar debaixo da mesma protecção, em a qual obra tinhão gasto mais de quatro 

mil cruzados, e para acabar de todo a Enfermaria, e porém a dita capella capaz de nella se 

dizer Missa, lhe he necessário outra tanta quantidade (...). 

Aos 30 de Abril de 1696, a título de corista, entrou para a Congregação António de 

Sousa,32 o qual por ter sido Ministro da Ordem Terceira Secular de Setúbal, não tomou hábito 

nem professou. Foi quem fez a Capela do Calvário e também mandou murar o pequeno 

terreno que tinha dentro, e que posteriormente foi reedificado. 

As obras para a construção da igreja arrastaram-se durante 12 longos anos e foi, 

finalmente, inaugurada em 24 de Junho de 1696. 

Quando terminou o triénio do padre Domingos do Rosário foi eleito aos 18 de Junho de 

1686 em Meza capitularmente convocada a toque de campa tangida?* o fundador António 

Leite de Albuquerque para Ministro. A sua prelazia durou, precisamente 12 anos, 4 meses e 
20 dias. 

As ditas obras provocaram a morte, de pelo menos, um dos irmãos, o leigo Pascoal da 

Conceição,35 o qual morreu por acidente, debaixo dos entulhos dos alicerces da nova igreja, 

junto da porta travessa do lado do Evangelho ficou esmagado de todo aos 22 de Março de 

1695. Foi sepultado na Igreja Matriz desta freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro. 

Não se sabe o motivo, quando já nesse tempo havião na nossa igreja sepulturas36 Só no dia 

31 Id. Ibid., p. 54 e v. p. 54. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos. 
32 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 22° Indivíduo. 
33 A D P sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 56. 
34 Id. Ibid., p. 31. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 144° Indivíduo e 2o Ministro trienal. 
35 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 1 Io Indivíduo. 
36 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 30. 
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7 de Agosto de 1696 é que se enterrou, pela primeira vez, na igreja o leigo Manoel da Costa, 

o qual entrou na Congregação para exercer a função de hortelão e, morreu de repente, na 
37 

cerca. 
Portanto, a partir da data supracitada os irmãos falecidos foram sepultados no chão da 

igreja. 
Consideramos pertinente referir que José de Oliveira Leal38 e mulher Rosa Maria 

fizeram testamento em 179939 e quiseram ser sepultados na igreja da Congregação de Oliveira 

do Douro, amortalhados no hábito franciscano. O testamento foi aprovado em casa do genro 

Francisco Filipe de Oliveira Cime, da Quinta da Lavandeira. Tanto o marido como a esposa 

morreram em 1802. 

I Hábito de S. Francisco -1669. Museu do Prado. Madrid. Cláudio Coello. 

Sabemos que os actuais proprietários da Quinta e, do que resta da igreja do Convento da 

Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira encontraram, aquando da sua 

aquisição, no chão da igreja sepulturas. Actualmente com construíram dois pequenos lagos 

no chão onde antes estariam essas mesmas sepulturas. 

No dia 24 de Junho de 1696 o fundador benzeu a nova igreja, e nesse mesmo dia o deão 

da Sé do Porto, João Freire Antão, cantou nela a primeira missa com a maior pompa e 

solenidade, acolitaram duas Dignidades da mesma Sé. O orador foi o Doutor Manoel da Silva, 

37 Id. Ibid., v. p. 27. Vide Apêndice Documental m - Os Indivíduos - 7° Indivíduo. 
38 Em 1770 o capitão Valério Lopes vendeu a quinta da Fonte Formosa (também conhecida pela quinta de S. 
Santiago e bastante mais tarde quinta de Boucinhas) a José de Oliveira Leal. A dita quinta, localizada em 
Oliveira do Domo, deve a sua categoria a estes dois proprietários. Das quinta que, há meio século, existiam na 
freguesia, hoje poucas restam. 
39 AHMP - Registo e Testamentos, cota 359, 73. In Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia, Dezembro 
de 1997, n.° 44, p. 18. 
40 Po 8, 391, 38, 395, 26v. In Boletim da Associação Cultural Amigos de Gaia, Dezembro de 1997, n.° 44, p. 18. 
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abade da Igreja de S. Cristóvão, provisor e governante, que então era do bispado do Porto, 

sede vacante. 
A Congregação estava totalmente isenta da jurisdição episcopal e paroquial por bula do 

papa Inocêncio XII, alcançada a 13 de Julho de 1699. 
Aos 19 de Março de 1700, dia de S. José, colocou-se dentro do sacrário o Santíssimo 

pela primeira vez na nova igreja, o qual esteve exposto ao público, enquanto se celebrava a 

missa com a maior solenidade pelos padres desta Congregação. No final da missa cantou-se o 

Te Deum Laudamus, em acção de graças pela bula da isenção, e por estarem julgadas e 

sentenciadas pelo Tribunal da Legacia as premissas da mesma bula. Na dita acção pregou o 

padre Manoel Ferreira42, o qual foi aplaudido por todos os circunstantes.43 Já no dia 24 de 

Março de 1700 (Quinta - Feira Santa) colocou-se, também, pela primeira vez o Santíssimo no 

trono da igreja e nela se fizeram as Endoenças.44 Este costume foi praticado com a maior 

pompa e solenidade. 
Adiantamos que, no dia 9 de Março de 1808, se assentou por unânime conformidade 

que se suspendessem, não só as Endoenças e festividade pascal, como também outra qualquer 

solenidade que ocorresse ao longo dos anos, visto que a Congregação não podia nas actuais 

circunstâncias ( acho que ultrapassa o âmbito cronológico da tese) ter despesas 

extraordinárias, e estas se deviam aplicar para o sustento diário dos membros da 

Congregação. 
Ao longo da sua existência, a Congregação de Oliveira teve várias questões com a igreja 

local, dado que a primeira exercia alguns ofícios, que a igreja reclamava serem da sua 

jurisdição. Essas questões acentuaram-se com a construção da Igreja do Convento. 

Em Outubro de 1701 falecia o padre Manoel d' Almeida Fontoura, vigário da freguesia 

e o seu sucessor, o Reverendo Feliciano da Costa, a conselho de Cristóvão de Magalhães, 

arcediago de Oliveira do Douro, não se conformava que a Congregação de Nossa Senhora da 

Conceição não lhe reconhecesse o direito de praticar ofícios divinos na igreja do Convento. 

41 Id Ibid v p 56 e p 57. Depois foi também Governador do Patriacado de Lisboa e eleito bispo in partibus 
(isto é bispo honorífico, bispo sem sede nem jurisdição) de Targa, pequena cidade de Africa no Remo de Fez. 
42 Id Ibid v p 71. Aos 8 de Outubro de 1699 o padre Manoel Ferreira, pregador e bom letrado, nada deu, so se 
obrigou a vestir-se à sua custa. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 29° Indivíduo. 
43 A D P sec mon, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 72. 
44 Esta solenidade religiosa é praticada, no dia de Remissão, de Indulgência ou Endoenças (Quinta-Feira Santa ) 
para se fazer a reconciliação dos penitentes públicos. Arquivo Distrital do Porto, secção monástica, cart, do 
Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 72. 
45 ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Ordem dos Frades Menores (OFM), Congregação de 
Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro, Livro 3, de 1700-1828, p. 48. Vide Apêndice Documental III 
- Os Indivíduos. 
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Este mesmo direito foi coarctado pela bula do papa Inocêncio XII, em 1698, quando libertou a 
Congregação da suserania do Bispo do Porto e do pároco da freguesia de Santa Eulália de 
Oliveira do Douro. Portanto, em 23 de Fevereiro de 1702 (decorridos cerca de 4 meses) o 
novo abade de Oliveira do Douro requereu ao vigário geral do bispado para que este lhe 

46 

reconhecesse a antiga regalia de praticar ofícios divinos na igreja daquela Congregação. 
Contudo, o Tribunal da Legação deu provimento à Congregação em três sentenças, 

tendo então o dito pároco47 desistido dos seus propósitos, conforme o termo lavrado em 29 de 
Abril de 1705.48 

Seleccionamos este acontecimento ocorrido entre as autoridades religiosas - arcediago 

de Oliveira e a Congregação da Nossa Senhora da Conceição, dado que se relaciona 

directamente com a construção da igreja do convento. Esclarecemos que o arcediago de 

Oliveira foi criado em 9 de Setembro de 1455, pelo Bispo do Porto, D. Luís Pires, com o 

conselho do Deão e Capitulares, com residência na Sé Catedral, anexando-lhe a igreja de 

Santa Eulália de Oliveira do Douro. 

O arcediago era obrigado a visitar, em nome do bispo, as igrejas, mosteiros, lugares e 

pessoas do julgado de Gaia. O arcediago não ficava desligado das suas obrigações como 

membro do cabido: continuava a capitular ( estar presente nas reuniões do cabido), dizer 

missa nas festas de Nossa Senhora de Março, na festa de S. Pedro e de S. Paulo e no dia 

comemorativo de Nossa Senhora, antes do Natal. 
Quando faleceu o Padre Domingos Leitão50 encontrou-se no hospício da Rua das Flores 

(propriedade da Congregação) muita madeira de pau preto e do Brasil, com a qual no ano de 
1700 se fizeram as cadeiras do coro. Em 1805 as cadeiras ainda eram as mesmas. O dito padre 
também deixou 50$000 reis em dinheiro que lhe deviam vários mercadores da cidade do 
Porto. Isto tudo foi o suficiente para a obra que o Ministro Fabião das Neves mandou fazer. 

46 ALMEIDA Luís Gomes Alves de - Afeias monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 246 e Arquivo Distrital do Porto, 
secção monástica, cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 83 e v. p. 
83. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - Motivo da Demanda. 
47 Faleceu em Outubro de 1723, com 50 anos. 
48ld.Ibid.,v.p. 83. 0 
49 LEÃO, Manuel - O Arcediago de Oliveira do Douro. In Associação Cultural Amigos de Gaia, n. 46, 
Dezembro 1998, p. 36. 
50 Este padre era irmão do Desembargador do Paço Manoel Rodrigues Leitão, fundador da Congregação do 
Oratório de Filipe Neri da porta de carros da cidade do Porto. Faleceu no dia 22 de Fevereiro de 1700. Vide 
Apêndice Documental III - A edificação - 24° Indivíduo. 
51 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 72. 
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Em 23 de Maio de 1703, foram colocados os sinos na torre.52 O padre Ministro João de 

Sousa e Silva propôs à comunidade comprarem-se dois sinos. O maior pesava oito arrobas e 

outro mais pequeno pesava três arrobas. O arrátel54de metal foi feito nos dois sinos pelo preço 

de 370 reis.55 

A 29 de Novembro de 1704, Amaro Alvares, António Barros, ambos lavradores e 

moradores na freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, mais juiz e mordomos da 

mesma freguesia, contratam Paulo Alvares, mestre de carpintaria de obra branca e morador no 

lugar de S. João da Foz para "elles lhes aver de fazer a obra de carpintaria abaixo riscada e só 

por ela se governara." 
Na data supracitada a estrutura da igreja estava há muito concluída. Portanto, era 

necessário fazer todo o resto do interior. Assim, o mestre deveria fazer freixais, o forro de 

castanho, obras no coro, cornija, confessionário junto à parede, "como a arquitectura der 

lugar" e com portas de almofadas lisas. Deveria também executar um púlpito57 com frisos em 

baixo e em cima pilares, o corrimão da escada, três portas de madeira de castanho muito seca 
59 

e com a grossura de 4 dedos.58 O custo da obra foi de 61.500 reis. 

Já, no ano de 1706 o mesmo padre Ministro João de Sousa e Silva mandou fazer o órgão 

para a nova igreja que ainda é o mesmo que prezeníemente se acha no coro, o qual he 

magnífico60 Este irmão ampliou o património da Casa em rendas, esmolas e em indivíduos 

que aceitou de letras e de grande prestígio. 

Esta Congregação aceitou indivíduos para tocarem no dito órgão. Alegamos, o exemplo 

de António Aires, natural da cidade do Porto que no dia 12 de Dezembro de 1706, entrou por 

ser pobre pela prenda de organista. Outro exemplo, é o de João Pereira da Cruz, natural da 

52 Id. Ibid., p. 123. No ano de 1805 os sinos já não existiam, devido às mudanças que ocorreram e à construção 
de uma torre nova. ., 
53 É uma antiga medida de peso, de trinta e dois arráteis, arredondada actualmente para quinze quilos. 
54 É uma antiga medida de peso correspondente a 459 gramas. 
55A D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v.p.123. 
56 OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. tx, lym. fase. 
57 Plataforma elevada ou tribuna numa igreja onde o sacerdote prega o sermão ou se dirige aos fiéis. O parapeito, 
a escada e outras das suas partes podem ser ricamente ornamentadas. 
58 Na nossa visita à quinta de Oliveira reparamos que havia uma escadaria em direcção ao coro e o pouco que 
subsiste do púlpito, permitiu-nos ver que antes estava devidamente ornamentado. 
60 São estas as palavras do cronista - o padre Teotónio José Maria de Queirós no ano de 1805. Id Ibid., v. p. 124̂  
61 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 18° Indivíduo e 5° e 6° Ministro trienal (foi ministro 2 
vezes). 
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cidade de Braga, o qual por ser pobre nada deu, entrando em 15 de Maio de 1707 pela 

obrigação de tocar órgão. 

Outro Ministro importante foi o padre Afonso Gomes63 que no ano de 1707 reformou a 

capelinha de Santo António que estava servindo de capela-mor ou para melhor dizer fê-la de 

novo, por ser aquella muito pequena:64 Nesta sequência, quando o padre João Pereira Pinto 

entrou para a Congregação em 1709, encontrou a capela em obras e, por isso, deu de esmola 

para a ajuda da mesma 600$000 réis. 

O Ministro Afonso Gomes mandou ainda fazer-lhe o retábulo, como também os 

(retábulos) dos altares colaterais. Portanto, a capela de Santo António recebeu uma nova 
estrutura. 

A 6 de Outubro de 1709, procedeu-se ao douramento e estofo do retábulo da capela-mor 

do Convento, feito pelo pintor Domingos Alvares Carneiro, morador na rua Chã, cidade do 

Porto, pelo preço de 200 mil reis secos. 

Durante o seu triénio, também se decidiu dourar somente o retábulo da capela-mor, o 

qual emportou o seu douramento em 200$000 réis, como consta da escritura feita aos 6 de 

Novembro de 1709 nas Notas que serve Luís Osório de Amorim na Rua Nova de Santo 

António, na cidade do Porto.67 O mestre contratado para dourar o retábulo mor foi Domingos 

Álvares Carneiro, o qual foi contratado pelos lavradores de Oliveira do Douro. 

O sacrário já havia sido dourado há muito tempo, assim como a banqueta do altar e o 

resplendor de Nossa Senhora. Mas, foi tudo novamente dourado, porque o douramento estava 

velho e danificado. 
Do contrato fazia também parte o estofo das imagens de S. Francisco e de Santo 

António. 

62 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 124 e v. 
p 124 Vide Apêndice Documental IH-Os Indivíduos-40° Individuo e 41° Indivíduo. 
63 Aos 13 de Junho de 1707 presidindo o ministro que acabava o padre João de Sousa e Silva, saiu 
canonicamente eleito o padre Afonso Gomes. Este padre entrou na Congregação aos 26 de Fevereiro de 1696 e 
era presbítero secular, natural da cidade de Braga, doutor formado nos sagrados cânones. Vide Apêndice 
Documental III - Os Indivíduos - 20° Indivíduo e 7o ministro. 
64 A D P sec mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 125. 
65 Este padre entrou para a Congregação aos 23 de Março de 1709. Era natural da cidade do Porto e foi abade em 
S. Vicente de Sousa (arcebispado de Braga). Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 44° Individuo. 
66 Novo livro que comprei, p. 196. 
67 A D P , sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 123. 
68 COSTA, Francisco Barbosa da - Notas para a História da Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Douro. 
Oliveira do Douro: Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, 2004, p. 196. 

68 
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Segundo os termos do contrato, deveria empregar-se em toda a obra " o melhor e mais 

subido e gomado ouro que puder o bate-folha Diogo Antunes." 

A obra deveria estar acabada té ao Domingo de Ramos de 1710. 
Entretanto se o ouro ressaltasse dentro de dez anos, seria o mestre obrigado a dourar à 

sua custa a parte que ressaltasse, sem que por isso os contratantes fossem obrigados a pagar 

mais coisa alguma que os 200 mil reis, em vários pagamentos, "estando meia feita levara a 

terça parte dos duzentos mil reis e depois de acabada lhe darão as outras duas partes que 

faltam."69 

Os bate-folhas deveriam preparar, especialmente metais preciosos, como o ouro e a 

prata, para o uso dos douradores e pintores. Era uma profissão melindrosa, devido ao material 

que era utilizado e, por este, ser regulado pela autoridade central. O amoedamento, em que o 

ouro e a prata eram usados, esteve sempre regulamentado, por ser fundamental à circulação e 

valor da moeda. 

Portanto, Diogo Antunes,71 em 1709,72 forneceu ouro para o douramento do retábulo da 

capela-mor da Congregação de Nossa Senhora da Conceição, em Oliveira do Douro. Em 

1712,73 forneceu também, ouro para o douramento da capela-mor do Colégio de S. Lourenço, 

da Companhia de Jesus, em Coimbra. 

Em 1717 o padre João Pereira Pinto, já mencionado, pretendia dourar os altares 

colaterais da igreja, à sua própria custa, os quais mandou fazer o padre Afonso Gomes. 

No início do século XVIII a Congregação necessitava de irmãos para servirem a Deus e 

aos enfermos. Por isso, no dia 22 de Maio de 1718 aceitou Dionízio de Sousa para auxiliar no 

coro e como havia falta de gente entrou de graça e a Congregação se obrigou afazer-lhe 

património, tendo algum vago, e isto no cazo que elle não venha a ter alguma couza de seu.74 

69 OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G., 1995. Fase. 25, 

™ LEÃO Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 2002, p. 14. 
71 Era casado com Maria da Silva, morava na rua de Santana. Tinha feito exame em Lisboa e foi acreditado no 
Porto em 1687. In LEÃO, Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 
2002, p. 16. Arquivo Histórico Municipal do Porto - Vereações 62, 320v. 
72 In LEÃO Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 2002 p. 21 In 
BRANDÃO', Domingos de Pinho - Obra de Talha, ensamblagem e pintura na cidade e diocese do Porto. 
Documentação, vol. II, 1985, p. 339. i n M „ „ » n 
73 In LEÃO Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 2002, p. 21. A v. 
P Po 9 3a s 16-B 5v FERREIRA-ALVES, Natália Marinho - A Arte da Talha no Porto, na época barroca 
(Artistas e clientela, materiais e técnica). Porto: Arquivo Histórico, 1989. Documentação e Memórias para a 

^ t ^ T r ^ ^ Z ^ o de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 128. Vide Apêndice 
Documental III - Os Indivíduos - 52° indivíduo. 
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Este irmão professou, e foi receber Ordens Menores e de subdiácono à Galiza. Saiu da 

Congregação ordenado de presbítero em 14 de Setembro de 1724. 

Em 1720, o Ministro João de Sousa75 mandou fazer o paramento76 de tela de oiro. O 

padre João Pereira Pinto deu de esmola para ajuda do dito paramento 480S000 reis. E dizem 

que o dito paramento custara 600S000 reis. Ainda he o mesmo risco que hoje existe, porém 
11 

acha-se reformado. 

No mesmo ano colocou-se na torre da igreja um relógio, o qual mandou fazer o 

supracitado padre João Pereira Pinto, à custa do seu dinheiro sem a Congregação concorrer 

com couzaalguma™ 

A Congregação reuniu em sessão em 18 de Abril de 172779 e o Ministro Manoel de S. 

José80 propôs a toda a comunidade dar começo às obras de ampliação da sacristia, construção 

de mais dormitórios e levantamento do claustro do convento conforme a planta de autoria de 

José Miranda e Vasconcelos.81 

Normalmente a sacristia tinha uma porta de ligação ao claustro. Era também na sacristia 

que, em local adequado, se guardava as alfaias litúrgicas, como os missais e galhetas. 

Quando já construída a nova sacristia e, sobre esta, alguns novos quartos para 

tratamento dos doentes, adoeceu gravemente o prior do convento, falecendo no dia 15 de 

Outubro de 1731, tendo sido sepultado na igreja do convento. Por esse motivo só se 

reiniciaram de novo as obras quando eleito novo reitor o Rev. João Evangelista, fazendo-se 

a pintura do tecto da igreja da capela-mor. 

Assim, em 1732, o Ministro João Evangelista mandou pintar a capela-mor, compassos 

da escriptura, não só no tecto, como nos lados e arco cruzeiro. Nesse mesmo ano vieram de 

esmola a esta Congregação, sem que nunca se soubesse de onde, 40 cavados de damasco de 

75 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 12° Indivíduo e 6." Leigo. Era menor de idade e entrou para 
a Congregação com licença de seus pais, onde tomou o hábito de leigo. 
76 Peça de ornato; adorno; superfície polida de uma pedra ou de uma tábua. 
77 Id. Ibid., v. p. 128. 
78 Id. Ibid., p. 129. 
79 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos. 
80 Foi Ministro da Congregação 4 triénios. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 102° Indivíduo. 
81 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 150 e 
ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
82 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 41° Indivíduo e Ministro trienal. Foi Ministro 3 vezes. 
83 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 150 e ALMEIDA, 
Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro. Vila 
Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
84 Antiga medida de comprimento, equivalente a 0,66 m. 
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seda vermelhos, com os quais se fez um paramento85 inteiro de vestimenta dalmáticas, capa 

d' asperges86 e frontal, o que mandou agaloar de prata, e que ainda hoje existe da mesma 

sorte, e maneira: a capela -mor se acha hoje estucada de novo e pintada a branco, pois a 
87 

pintura que tinha a escurecia muito. 
Em 23 de Agosto de 1739: " Digo eu Manoel Dias da Costa lavrador e rebocador da 

88 i* 

freguesia de Oliveira do Douro, que por ordem do senhor João Monteiro Bravo, arcediago 

de Oliveira, concertei com outros officiais em o mês de Outubro do anno proximo pasado, 

todo o telhado da capela mor e sacristia, e todo o dito da fabrica da dita igreja, levantando 

toda a telha e assentando-a em cal, com a segurança maior que pode fazer-se, e outro si 

reboquei dentro da capela mor, o que hera necessário; e também apenzilei neste prezente 

Verão: como também me tem dado ordem o dito Senhor para fazer o mesmo na sacristia, e 

para rebocar e penzilar, toda a capela mor pela parte de fora, fazendo-lhe tudo o necessário." 

Até esta data só parte da obra tinha sido executada, visto que o encarregado dela era 

lavrador e por isso andava envolvido na sua profissão. 

O mesmo telhado foi novamente concertado pelo mestre Domingos Pereira, por 

escritura feita a 25 de Novembro de 1759. Posteriormente, remata a obra do forro da sacristia 

por 24.800 reis.90 

É a partir do ano de 1747 que se inicia o ensino de filosofia e de teologia . 

Em 30 de Maio de 1747, foi lançada, com grande solenidade, a primeira pedra do 

campanário, cujas obras foram arrematadas por 300.000 reis. No ano seguinte, a 11 de 
92 

Setembro, a Congregação inaugurou, com grande pompa, a nova torre. 

No mesmo ano de 1947 fez-se o caixão da sacristia de pau preto com argolas de bronze, 

o qual emportou em 200S000 réis que deixou em missas o irmão leigo Manoel de S. 

Francisco.93 O Ministro António Rodrigues94 também mandou fazer o cortinado vermelho de 

damasco de Itália para todo o corpo da igreja. 
85 Veste litúrgica. 
86 Capa que o sacerdote reveste para fazer a aspersão de água benta. 
87 A.D.P., sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 150. 
881735 a 1757 ( falecimento). 
89 OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G, 1995. Fase. 25, 
p. 68. 
90 Id. Ibid., p. 68. 
91 Vide Capítulo IV desta dissertação. 
92 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
93 Id. Ibid., p. 178. Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 79° Indivíduo. 
94 Vide Apêndice Documental III - Os Indivíduos - 61° Indivíduo e 20° ministro trienal. 



118 

Em 1756 foi mandado ampliar o refeitório e construir a chamada casa do «sol», sendo 

uma parte adaptada a biblioteca e outra a quarto de hóspedes estranhos à comunidade. Estas 

obras concluíram-se em 1759. A casa do «sol» ficava por cima do dito refeitório. 

No ano de 1757 José de Figueiredo97 pintou a sacristia. 

Em 1758, o Pároco de Oliveira do Douro prestava a informação seguinte sobre o 

convento: 
Tem o convento dos padres congregados e he sua Padroeyra Nossa Senhora da 

Conceição98 O mesmo convento foy instituído para Hospital de número certo de clérigos 

pobres do Bispado e som administradores os padres do Governo de que dam contas ao 

Ilustríssimo ordinário; o rendimento he incerto por ser mayor parte dinheyro de juro e estar 

misto com os dotes que dam os que entrão a ser congregados. 

Portanto, os rendimentos da Congregação eram incertos, conduzindo por vezes a 

dificuldades materiais e até mesmo ao nível da manutenção da propria igreja. 

Já no ano de 1761, aos 24 de Junho o novo ministro eleito - o padre António da 

Conceição101 - mandou forrar a casa supramencionada, apainelada da mesma sorte que ainda 

hoje se conserva10 

Em 1779, Domingos Teixeira Barreto,103 recebe de Vicente José de Freitas, arcediago de 

Oliveira,104 4 mil reis por dourar a banqueta e dezasseis mais por pintar o frontal da igreja. 

O mestre supracitado pintou retratos de família conservados na igreja do Bonfim, no 

Porto. Fez pinturas na igreja de Santo Ildefonso: o baptistério, painéis de temas eucarísticos e 

Moisés. Entre 1774 e 1780, fez pinturas para a capela do Hospital de Santo António, no Porto. 
95 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
96 A D P sec. mon., cart, da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 178. 
97 Vivia em Santo Ildefonso (distrito do Porto), em 1730. In LEÃO, Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila 
Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 2002, p. 194. Arquivo Histórico Municipal do Porto - Décima 1828(1), 
16v. Em 1734, pinta as dez tribunas da Sé do Porto, na parte interior. BRANDÃO, Obra de talha, vol. Ill, p. 291. 
98 Santa Eulália é a padroeira de Oliveira do Douro. Nasceu em Mérida (Espanha) e foi martirizada em 304. 
99 In A.N.T.T. - Diccionário Geográfico, vol. 26, fol. 219. 
100 Sobre os rendimentos da Congregação vide o Capítulo IV- Acção Espiritual e Social. 
101 António Ferreira Sampaio e por sua devoção António da Conceição entrou para a Congregação aos 27 de 
Julho de 1738. Faleceu aos 19 de Março de 1786 com 66 anos. Vide Apêndice Documental - 71° Indivíduo e 
26° ministro trienal. 
102 A. D. P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 178. 
103 Morava na rua do Padrão das Almas, em Santo Ildefonso, onde tinha oficina de dourador. Em 1767-1768, 
trabalha em pinturas e douramentos para a Sé do Porto, com uma numerosa equipa. ADP Mitra 117, 189. In 
LEÃO, Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 2002, p. 186. 
104 De 1757 al776. Era sobrinho do arcediago João Monteiro Bravo e seu coadjutor desde 1748. 
105 OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G, 1995. Fase. 
25, p. 68. 
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Em 1769,106 trabalhou para a Misericórdia do Porto: dourou o retábulo de Nossa senhora da 

Misericórdia, pintou o coro, sacristia e igreja; dourou duas cruzes para altares. 

Relativamente ao refeitório acrescentámos, que no dia 26 de Janeiro de 1783, sendo 

Ministro o padre António do Rosário107, chegou uma patente do Provincial - Fr. Manoel de S. 

Carlos -, pela qual dispensava a todos os padres que tivessem 25 anos de assistência e hábito 

na Congregação de Oliveira do Douro, de lerem à mesa no refeitório e cantorias no coro. 

Portanto, considerava-se que esse ministério pertencia aos mais modernos (novos), aos quais 

ainda não tinham cangado as obrigaçoens domesticas da Congregação. Assim, para que 

nenhum irmão alegasse ignorância, o Provincial mandou que se lesse a dita patente em plena 

comunidade. Dada em Lisboa aos 18 de Janeiro de 1783 e cujo costume se tem praticado. 

Em 1797, sob o Ministério do Rev. Superior Manuel de S. José Oliveira, foi mandado 

lajear o claustro da sacristia, o calcetamento de grande parte do caminho que vinha da 

margem do rio até ao convento e a reedificação da Capela do Calvário. 

Segundo, Luís Gomes de Almeida a Capela do Calvário, já não existe, mas ainda hoje se 

chama «leira do Calvário» ao terreno onde foi construída. 

Em 6 de Outubro de 1800 foi proposto o acrescento da igreja e meteu-se parte da galilé 

para dentro e reformou-se um arco para sustentar o coro. 

Durante os nove anos deste priorado112 foram feitas importantes obras no convento, 

nomeadamente aplicação de novos cortinados na igreja e sacristia, uma nova sala de chá, 

recinto para jogos, melhoramentos nos jardins, onde foi construída uma cascata gigante, etc., 

importando tudo em 1.500.000 réis. Também neste período foi reorganizado o arquivo do 

convento, em que se gastaram 815.400 réis.113 

106 CUNHA E FREITAS, Eugénio de Andrea da - História da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Porto, vol. 
3, 1995, p. 320. In LEÃO, Manuel - Artistas Antigos do Porto. Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão, 
2002, p. 186. 
107 Apêndice Documental III - Os Indivíduos- 77° Indivíduo e 33° ministro trienal. 
108 A. D. P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 183. 
109 A. D. P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 183. 
110 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985. p. 176. 
111 COSTA, Francisco Barbosa da - Notas para a História da Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Douro. 
Oliveira do Douro: Paróquia de Santa Eulália de Oliveira do Domo, 2004, p. 196. 
112 O padre Manoel de S. José e Oliveira foi o 35° Ministro trienal e 38° no governo (aos 16 de Julho de 1788). 
Governou 4 triénios consecutivos. 36° Ministro - aos 13 de Junho de 1791. 37° Ministro - aos 13 de Junho de 
1794. 38° Ministro - aos 13 de Junho de 1797 e terminou em 13 de Junho de 1800. Foi este Ministro que fez o 
jardim. 
113 ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre a freguesia de Santa Eulália de Oliveira do 
Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguesia de Oliveira do Douro, 1985, p. 177-178. 
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Salientamos que o padre José Mendes de Oliveira desde 6 de Abril de 1821 (ano em 

que foi eleito) até 13 de Junho do mesmo ano colocou no adro uma bica com água de beber 
que cabe em huma pia, que pela utilidade da Congregação e pública deveria caber num 
tanque regular. Pintaram-se os quadros do Hospício a óleo, fizeram-se 14 lampiões para se 
porem acessos nas janelas regrais, e da hospedaria e livraria para o tempo dos luminarios. 
Assim, o Ministro mandou abrir nas grades buracos para encaixar esses mesmos lampiões. 

Mandou, de igual modo, retocar todos os santos e imagens de Cristo da igreja, como mandou 

pintar o da capelinha e tudo a cola e óleo e devia-se fazer o mesmo para os quartos do 
Hospício na cidade do Porto para mais asseio e limpeza. 

5.3. O Claustro do Convento 

José Miranda e Vasconcelos é o autor da planta do claustro do convento. 
O claustro era um local de silêncio, onde se fazia a leitura do Capítulo, onde se 

enterravam os mortos. Todo o claustro tinha um fontanário e a Congregação de Nossa 
Senhora da Conceição de Oliveira do Douro não foi excepção. O claustro é um espaço aberto, 
que lembra, simbolicamente, o jardim do Paraíso,116 bem irrigado de água e com canteiros de 
flores, cria, por isso, uma atmosfera de espiritualidade e de silêncio. Portanto, é a invocação 
do Paraíso, os monges espiritualmente estão no Paraíso através da água. 

Fonte do Antigo Convento 

114 A. D. P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 211. 
115 A. D. P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 211. 
116 Génesis!. 
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O convento no século XIX foi alterado, transformando-se em residência particular. Nos 

anos setenta do mesmo século foi vandalizado e profundamente descaracterizado em época 

mais recente. Contudo, através das Memórias Paroquias de 1758 sabemos as imagens que 

possuía. A igreja tinha uma só nave e cinco altares: Santo António, S. Cristóvão, S. Eulália, 

Santa Ana, São Brás, S. Caetano, S. Sebastião, Senhora do Rosário.117 

Nossa Senhora do Rosário - see. XVTH Santa Ana 

Aquando da sua extinção em 1834, o inventario deste convento revela-se muito 

pobre. 118 

4 castiçais de estanho 

2 pares de galhetas de estanho 

1 vazo de estanho 

1 cálice de prata, patena e colher 

1 cálice dourado 

4 confessionários 

A pia baptismal 

Ambulas de óleos 

117 OLIVEIRA, Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de V.N. G., 1995. Fase. 
U8'SE. Cabido, n.° 1728, fis. 24-24v. In OLIVEIRA Maria José - História de Gaia. Vila Nova de Gaia: Câmara 
Municipal de V.N. G., 1995. Fase. 25, p. 68. 
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Em suma, o convento da Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira ou 

Quinta dos Frades119 foi considerado monumento nacional abrangendo toda a Quinta, bem 

como o muro envolvente e respectivo Portão Principal. 

mita 

f i l Imagem actual do que resta do altar da Igreja da 
Congregação de Oliveira. 

Recanto do Antigo Convento. 
>i;*yxt:-'^-■■■ 

119 Não foi este o nome original dado a esta quinta que está situada junto dos limites de Oliveira do Douro com 
Avintes. Era a quinta de Oliveira. 
120 

Em Março de 1995. 
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SINOPSE HISTÓRICA 

1632 - A construção da capela de Santo António. Em 14 de Julho o Senhor D. João de 

Valadares, Bispo do Porto autorizava que na capela se celebrasse missa e todos os 

ofícios divinos. 

1679 - A construção do Hospital e da Congregação no dia 15 de Dezembro. 

1682 - Entrou no hospital, em 22 de Setembro, o primeiro doente, o padre Jerónimo Gaspar 

de Sousa. 

1682 - O padre Domingos do Rosário governou de 21 /Setembro/1682 a l/Fevereiro/1683. Foi 

o primeiro irmão eleito com o título de Ministro da Congregação. 

1683 - Reinado D. Pedro II -1683-1706. 

1684 - D. António de Albuquerque em 7 de Março presidia à cerimónia do lançamento da 

primeira pedra da capela, tendo sido a aproveitada, para altar desta a antiga capelinha 

de Santo António. 

1686 - 18 de Junho de 1686 o fundador António Leite de Albuquerque para Ministro. A sua 

prelazia durou, precisamente 12 anos, 4 meses e 20 dias. 

1688 - A sacristia da igreja de pedra e cal ficou completa em 21 de Maio. 

1689 - D. Pedro II por alvará de 11 de Junho de 1689 concedeu mil cruzados para as obras de 

uma nova capela e para a conclusão da enfermaria. 

1696 - A título de corista em 30 de Abril entrou para a Congregação António de Sousa, o qual 

por ter sido Ministro da Ordem Terceira Secular de Setúbal, não tomou hábito nem 

professou. Foi quem fez a Capela do Calvário e também mandou murar o pequeno 

terreno que tinha dentro, e que posteriormente foi reedificado. 

1696 - O fundador benzeu a nova igreja no dia 24 de Junho e nesse mesmo dia o deão da Sé 

do Porto, João Freire Antão cantou nela a primeira missa. 
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1699 - A Congregação estava totalmente isenta da jurisdição episcopal e paroquial por Bula 

do Papa Inocêncio XII, alcançada a 13 de Julho. 

1700 - No dia de S. José (19 de Março), colocou-se na porta do sacrário o Santíssimo pela 

primeira vez na nova igreja. 

1700 - Colocou-se no dia 24 de Março (Quinta - Feira Santa) pela primeira vez o Santíssimo 

no trono da igreja e nela se fizeram as Endoenças. 

1700 - Fizeram-se as cadeiras do coro. 

1703 - 23 de Maio foram colocados os sinos na torre. 

1704 - 29 de Novembro - Amaro Alvares, António Barros, ambos lavradores e moradores na 

freguesia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, mais juiz e mordomos da mesma freguesia, 

contratam Paulo Alvares, mestre de carpintaria de obra branca e morador no lugar de S. João 

da Foz. 

1706 - O padre Ministro João de Sousa e Silva mandou fazer o órgão para a nova igreja. 

1707 - O padre Afonso Gomes reformou a capelinha de Santo António que estava servindo de 

capela-mor ou para melhor dizer fê-la de novo, por ser aquella muito pequena. 

1709 - Nesta sequência, quando o padre João Pereira Pinto entrou para a Congregação 

encontrou a capela em obras e, por isso, deu de esmola para a ajuda da mesma 600$000 réis. 

1709 - 6 de Outubro - douramento e estofo do retábulo da capela-mor do Convento, feito pelo 

pintor Domingos Alvares Carneiro. 

1709 - Diogo Antunes forneceu ouro para o douramento do retábulo da capela-mor da 

Congregação de Nossa Senhora da Conceição. 

1717 - O padre João Pereira Pinto pretendia dourar os altares colaterais da igreja, à sua 

própria custa, os quais mandou fazer o padre Afonso Gomes. 

1720 - O ministro João de Sousa mandou fazer o paramento de tela de oiro. 

- O padre João Pereira Pinto mandou fazer um relógio para a torre da igreja. 
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1 7 2 7 - 0 Ministro Manoel de S. José propôs a toda a comunidade dar começo às obras de 

ampliação da sacristia, construção de mais dormitórios e levantamento do claustro do 

convento conforme a planta de autoria de José Miranda e Vasconcelos. 

1732 - O Ministro João Evangelista mandou pintar a capela-mor, com passos da escriptura, 

não só no tecto, como nos lados e arco cruzeiro. 

1739 - 23 de Agosto Manoel Dias da Costa lavrador e rebocador da freguesia de Oliveira do 

Douro, que por ordem do Senhor João Monteiro Bravo, arcediago de Oliveira, 

acomodar/ajustou com outros oficiais em o mês de Outubro do ano próximo passado, 

todo o telhado da capela mor e sacristia (...) 

1759 - 25 de Novembro o mesmo telhado foi novamente concertado pelo mestre Domingos 
I 

Pereira, por escritura feita nessa mesma data. 

1747 - Inicia-se o ensino de filosofia e de teologia. 

1747 - 30 de Maio - foi lançada, com grande solenidade, a primeira pedra do campanário, 

cujas obras foram arrematadas por 300.000 reis. No ano seguinte, a 11 de Setembro, a 

Congregação inaugurou, com grande pompa, a nova torre. 

1756 - Foi mandado ampliar o refeitório e construir a chamada casa do «sol», sendo uma parte 

adaptada a biblioteca e outra a quarto de hóspedes estranhos à comunidade. Estas obras 

concluíram-se em 1759. 

1757 - José de Figueiredo pintou a sacristia. 

1761 - 24 de Junho - o novo ministro eleito, o padre António da Conceição, mandou forrar a 

casa do "sol." 

1779 - Domingos Teixeira Barreto recebe de Vicente José de Freitas, arcediago de Oliveira, 4 

mil reis por dourar a banqueta e dezasseis mais por pintar o frontal da igreja. 
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1797 - Sob o Ministério do Rev. Superior Manuel de S. José Oliveira, foi mandado lajear o 

claustro da sacristia, o calcetamento de grande parte do caminho que vinha da margem do rio 

até ao convento e a reedificação da Capela do Calvário. 

1808 - 9 de Março - suspendeu-se , não só as Endoenças e festividade pascal, como também 

outra qualquer solenidade que ocorresse ao longo dos anos, visto que a Congregação não 

podia nas actuais circunstâncias ter despesas extraordinárias. 

1834 - Extinção das ordens religiosas, após a Convenção de Évora - Monte de 27 de Maio de 

1834, tendo sido confiscados todos os bens do convento, revertendo o seu produto para o 

Estado. No decurso desse facto, o convento com todos os seus pertences foi arrematado, em 

25 de Novembro de 1836, ao Dr. Marcelino Maximiano de Azevedo Melo, Visconde de 

Oliveira e Administrador Geral do Porto. 
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CONCLUSÃO 

Após a elaboração deste estudo, não poderíamos deixar de salientar a importância que a 

Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro, exerceu sobre o 

panorama monumental e histórico português. 

Não poderíamos concluir também, sem advertir que é importante devassar o conteúdo de 

algumas monografias de âmbito local e regional, obtendo assim conhecimento útil sobre 

alguns núcleos arquivísticos. 

Solicitamos, ainda que os autores de futuras monografias, apontem as fontes que 

utilizaram para os seus estudos e apresentem, de forma clara, as séries e os fundos 

arquivísticos a que recorreram. 

Nunca é fácil concluir. A conclusão marca o fim de um percurso. Oxalá o futuro possa 

completar a história arquitectónica e artística da igreja da Congregação de Nossa Senhora da 

Conceição de Oliveira do Douro que ultrapassa o âmbito deste Mestrado. 

Deixamos aqui as seguintes referências para investigações posteriores: -A.D.P., Po-1 4.a 

série, n.° 225, fl. 138-140 e A.D.P. , Po 2, n.° 178, fis. 239v-242v. 

Representativa da história local e regional, a igreja da Congregação de Oliveira exige de 

todos nós a responsabilidade política e cultural da sua preservação. 

Finalmente, terminámos manifestando a intenção de que este estudo, seja peremptório ao 

provocar uma reacção positiva, ou até mesmo, empreendedora nos seus leitores. 

(Carla Susana Soares Silva) 
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Os critérios usados na transcrição dos documentos em apêndice foram os seguintes: separação de 
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Apêndice Documental -1 

- Testamentos e Descrições -

- Corresponde ao Capítulo II 

Acha-se a Congregação senhora de todos os seus bens, parte dos quaes já não 

existem, pois se venderão por causa dos Direitos Senhorios - 1804 - Theotónio Jozé 

Maria de Queiroz Procurador Geral. O testamento ocupa quatro folhas.2 

A sua irmã, D, Isabel de Albuquerque, cazada com António Pinto Freire, morgado 

de Paramos, da Vila da Feira, quando enviuvou legou todos os seus bens, por não ter 

herdeiros directos, à Congregação de Oliveira do Douro4 

Encontramos, além de outros testamentos, o testamento5 do seu marido - António 

Pinto Freire (da irmã do fundador que era D. Isabel d' Albuquerque), que era Senhor da 

honra e morgado de Paramos que legou todos os seus bens livres, como a Quinta da 

Macieira, nafreguezia de S. Miguel do Souto, no termo da Vila da Feira, à sua mulher 

D, Isabel d Albuquerque. 

2 A.D.P., secção mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 
107 
3 O cronista referia-se a Paramos , apesar da monografia supracitada apontar o topónimo de Paranhos. 
Achamos que seria Paramos localizado, no século XVII, entre Silvade e Esmoriz (condado da Feira). 

ALMEIDA, Luís Gomes Alves de - Notas monográficas sobre afreguezia de Santa Eulália de Oliveira 
do Douro. Vila Nova de Gaia: Junta de freguezia de Oliveira do Douro, 1985. p. 173 e A.D.P., sec. mon., 
cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2030, 1701, folha 1, no qual refere que se trata 
do Livro Primeiro dos bens de raiz e foros perpétuos pertencentes à Congregação, o qual foi feito em 21 
de Novembro de 1701. 
5 A.D.P., sec. mon. cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 107. 



N.°l 6 

Dote que fizerão os Avós Paternos do Fundador António Leite da Costa e D. 

Leonor d'Alburquerque e Maternos António Pereira e D. Luísa Nunes aos Pais do 

Fundador António do Amaral Albuquerque e D. Maria Pereira para haverem de cazar, 

aos 7 de Março de 1622 nas notas que serve Luís Osório d' Amorim na Rua Nova de 

Santo António na cidade do Porto. 

Dote delia foi huma Quinta na freguezia de S. Tiago de Bougado, concelho da 

Maia, Bispado do Porto. Bem como, a Quinta de Mendoens na freguezia de S. Mamede 

de Coronado e cazaes de Cabêda em Alfena, e 500S000 réis em dinheiro. 

Dote delle , esta Quinta d' Oliveira e suas pertenças. E exaqai a razão porque 

veio a ser desta Congregação.7 

1804 

Theotónio Jozé Maria de Queiroz, Procurador Geral 

N.°2 

Doação do Fundador aos 20 de Outubro de 1694 nas Notas das Virtudes na 

cidade do Porto que serve Manoel Jozé d'Oliveira. Deixa à Congregação esta Quinta, e 

o Convento, 2:490$000 réis em dinheiro a juros, o cazal do Feirral na Vila da Feira, os 

moinhos do salto no Rio Ave, que ao depois se derão em troca do cazal do Lameirinho; 

os foros da terra da Feira, as cozas da ma das Aidas na cidade do Porto, que se derão 

em troca do cazal do Lameiro. 2$000 réis de pensão na calçada de Monchique, cidade 

do Porto. A Quinta dos Cubos, o cazal de Cabanellas que se vendeu. Douspellames na 

rua do Souto, cidade do Porto que se desfizer ão por cauza de se fazer a Cape lia de S. 

Roque. As herdades d* Alfêna que se venderão. As cazas dos ferradores na cidade do 

Porto, a ordenaria de S. Magestade de 50S000 réis annuaes, tudo para sustentação do 

convento, e clérigos pobres do Bispado* 

1804 

Theotónio Jozé Maria de Queiroz, Procurador Geral 

6 Numeração usada por nós. 
7 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 54. 
8 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 41. 



N.°3 

Outra doação do Fundador aos 31 de Julho de 1698 nas Notas de Vila Nova de 

Gaia que serve Nicolau Joaquim Brandão. Doa à Congregação esta Quinta e suas 

pertenças, Convento, Igreja e Fabrica; vinte dous mil e tantos cruzados que tem gasto 

nesta Congregação. O cazal do Feirral no termo da vila da Feira. Os moinhos do salto 

no rio Ave, os moinhos de Paramos. Todos os foros da terra da Feira que se pagam na 

Quinta de Macieira, as cazas da rua das Aidas na cidade do Porto. A pensão de 2$000 

réis na calçada de Monchique. A Quinta dos Cubos, o cazal de Cabanellas. Dous 

pellames na rua do Souto, as herdades d" Alfêna, mais 2:700$000rs com obrigação que 

os juros de l:800$000rs serem para a titulo délies se ordenarem seis clérigos pobres do 

Bispado que se recolherem à Congregação com obrigação de não poderem bolir no 

próprio, só sendo para comprar bens sólidos e de raiz9 

1804 
Theotónio Jozé Maria Queirós, Procurador Geral 

Situação em que está fundada a Congregação e a qualidade e rendimento do seu 
terreno. 

Está situada esta Congregação quasi nos subúrbios da cidade do Porto, donde 

dista com pouca meia légua, em o fim da freguezia de Santa Eulália de Oliveira do 

Douro, Bispado do Porto nas margens do rio, já nos limites da Beira, concelho de Vila 

Nova de Gaia, pegado ao coutto dos condes de Avintes, em hum alto debaixo do qual se 

deixa ver esta aprazível, insigne e real Congregação de Nossa Senhora da Conceição 

de Oliveira do Douro, no mais delicioso sítio e saudável, lavado dos ventos norte, e 

assistido do sol desde o instante em que apparece no Oriente, até quazi ao último ponto 

em que se esconde no Occidente. Não lhe faltão refúgios contra os calores, pelos 

densos e sombrios bosques que tem dentro em húafamoza quinta de são senhores os 

padres da mesma Congregação; contra os frios pelos óptimos e abrigados lugares que 

tem para tomar o sol; contra os temporaes pelo elevado dos montes em cujas faldas 

está situado. He tão sadio que não consta que tenhão seus indivíduos morrido, senão de 

idade decrépita, e conforme a opnião moderna, sendo estes lugares contíguos ao rio, 

perigosos para queixas de peito, contudo a experiência mostra o contrário e dá provas 

.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2028, 1622-1805, p. 64. 



evidentes de ser preservativo. Tem huma excelente vista pelo rio Douro que a defende 

do Norte, quasi sempre cruzado de contínuas velas que exportam à cidade do Porto os 

melhores vinhos do mundo, conduzidos do Alto Douro, comércio o mais façanhoso do 

nosso continente, frutas, trigos, e em huma palavra, tudo quanto serve para o sustento e 

regalo da humanidade . 

10 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 5 



Apêndice Documental - II 
- Reforma dos Estatutos -

- Corresponde ao Capítulo III 

Capítulo XXXV- Do acrescentamento dos Estatutos 

Parecendo ao irmão ministro que para o bom governo desta Caza he necessário 

acrescentar estes estatutos, fazendo de novo alguns Capítulos, estes se poderão 

acrescentar, sendo pellos nossos irmãos vogais do Capítulo aprovados, pello Nosso M. 

R. P. Provincial confirmados: os quaes terão tanto vigor, e força como estes asima 

referidos, para que sendo todos pellos irmãos desta Caza observados, e com toda a 

pureza cumpridos, mereçamos nesta vida a benção de N. S. Padre, e na outra muitos 

grãos de Glória, na ,qual nos vejamos todos. Amen. Feita em Meza capitularmente 

congregada aos XIV de Janeiro de mil seiscentos, oitenta e nove. Eu Gaspar Pinto 

secretário delia a subscrevi e assinei. O padre António Leite, ministro; o padre 

Domingos do Rozário, vigário; o padre Favião das Neves, o padre António Vieira; 

Gaspar pinto, secretário; o padre Jerónimo de Sousa; o irmão Estevão de Nazaret; o 

irmão Pascoal da Conceição; o irmão João do Sacramento. 

Estatutos e Regra da Ordem Terceira do Serafim Humano o Glorioso Patriarcha S. 

Francisco da cidade do Porto. Lisboa: Na oficina de Manoel Soares Vivas, M.DCC. LI. 

Capítulo I - Das pessoas que hão - de ser admittidas a esta Ordem, e forma em 

que o devem ser. 

Porque da pureza do sangue, e dos costumes depende em primeiro lugar a 

estabilidade, e esplendor desta Santa Ordem: Determinamos, que toda a pessoa, que 

nella houver de entrar, considere primeiro em si se se acha informado, e revestido 

destas qualidades; e parecendo-lhe que sim, fará petição, que dará à Meza na forma 

11 .D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
51. 



abaixo apontada; a qual sendo ahi recebida, e proposta, se dentro delia houverem três 

Irmãos de conhecida verdade, e prudência, que possão com juramento qffirmar das 

qualidades do pertendente, serão a isso admittidos; e ajustando-se unanimemente na 

dita informação, conforme a ella se votará sobre petição, na qual se escreverá a mesma 

informação pelo Irmão Secretário assignada por ele, e pelos informadores. E não 

havendo na Meza as ditas pessoas, que informem, o Irmão Secretário passará hum 

bilhete ao Irmão Zelador daquelle districto, para que lhe mande três pessoas nossos 

Irmãos, que tenhão conhecimento claro do supplicante, as quaes serão perguntadas 

pelo Irmão Ministro, e Secretário: e feita a diligencia se lerá em Meza, e se votará 

sobre a aceitação, ou rejeição; e sendo aceito, se lhe fará disso assento, guardando-se 

sua petição, e inquirição na Secretaria. Na mesma diligencia se averiguará ao mesmo 

tempo se o pertendente he de procedimento honesto, e se exercita algum officio vil da 

republica, ou a pessoa com quem for cazado. E nesta forma se farão as informações 

dos Entrantes, da qual não poderá ser algum escuzo; excepto sendo Clérigo, Cavaleiro 

do habito de Christo, e Familiar do Santo Officio. 



Apêndice Documental - III 

- A Edificação -

- Corresponde ao Capítulo IV e ao Capítulo V 

Arranjado tudo da sorte referida; saltando de prazer e contentamento por estar 

tudo em tão boa ordem nesta nova Congregação; tendo já consigo oito companheiros 

com esperanças de acceitar mais, cuidar em acrescentar a capella de Santo António ou 

fazer outra de novo e maior, no mesmo sítio, por ser aquella pequena para os santos 

exercícios que sem interrupção nella se faziam todos os dias. Cuida para este 

acrescento em tirar licença do cabido Sede Vacante para o que ajunta a Portaria do 

Senhor D. João de Valadares Bispo do Porto que Deus haja, na qual tinha dado licença 

aos seus antepassados para na dita capella se celebrar missa e todos os officios 

divinos, passada açs 14 de Julho de 1632. Junta também a doação dos seus 

antepassados em que mostra constituírem património quando erigiram a dita capella, o 

que tudo visto pelo Deão e Dignidades Sede Vacante, lhe facultam o acrescentar a 

capella adiante mais de modo que pudesse ter dous altares colateraes ao primeiro de 

Fevereiro de 1684, por cuja razão acrescenta o corpo da Igreja ficando a servir de 

capella mor a capelinha de Santo António que ao depois também se reformou sendo 

Ministro o Padre Affonso Gomes.12 

Alvará da S. Majestade de 400$00 reis de esmola 

Eu el-rei faço saber que o Ministro e mais Irmãos da Secular Congregação do 

Hospital de Nossa Senhora da Conceição da Ordem Terceira de S. Francisco em a 

freguezia de Santa Eulália de Oliveira, termo da cidade do Porto, me reprezentarão por 

sua petição, que elles tem por Estatuto servirem e sustentarem em a Enfermaria do dito 

Hospital, além dos Terceiros da sua Ordem, sacerdotes cegos e entrevados por não 

haver lugar neste reino aonde estes se possão recolher, e sostentar com a decência 

devida, e nelle são tratados com toda a caridade, fazendo naquella Caza a deus muitos 

serviços, assim em benefício dos doentes, como em utilidade das almas; confessando e 

fazendo as sua doutrinas, a todos os moradores e povos daquellas aldeias vizinhas, e 

12 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
125. 



que por não terem capella capaz do numeroso concurso de gente, fizerão de novo huma 

capella com a ajuda das esmolas dos devoltos, e do Sennado da Camará da dita cidade, 

de que os Bispos dela se escuzavão sempre por estar debaixo da mesma protecção, em 

a qual obra tinhão gasto mais de quatro mil cruzados, e para acabar de todo a 

Enfermaria, e porém a dita capella capaz de nella se dizer Missa, lhe he necessário 

outra tanta quantidade, alem do grande dispêndio quotidiano que fazem com os 

enfermos que tem, e farão pelo tempo adiante com os que forem recolhendo, pedindo-

me lhe fizesse mercê mandar-lhes dar do cofre da dita cidade do Porto para ajuda das 

ditas obras por huma só vez somente a esmola que fosse servido, e visto o mais que me 

representarão, e informação que sobre este particular mandei tomar pelo Provedor da 

Comarca da dita cidade, com o seu parecer, e ouvindo os seus officiaes da Cornara 

delia que derão a resposta por escripto. Hei por bem sem embargo delia de lhes fazer 

mercê, e esmola por huma vez somente de mil cruzados dos sobejos que ouver no cofre, 

no cazo que os hajão depois de pagas as consignatárias e obrigaçoens interiores, as 

quaes não se se lhes pagando assim como as fazem, havendo em portes, conforme a 

quantia que suceder, pello que mando aos mesmos officiaes da Camera, e mais justiças 

a quem o conhecimento deste Alvará pertencer o cumprão e goardem inteiramente 

como nelle se contem, aos quaes o dito Provedor levará em conta, nas que lhes tomar 

esta despeza, e a passar pella chancelaria pagará o novo direito que deverem. 

Miguel Correia de Freitas o fêz em Lisboa aos 11 de Julho de 1689. Jozé 

Fagundes Bezerra o fêz escrever; rei; (?) mor, João da Rocha e Azevedo pagou nada 

por ser esmola; aos oficiaes 210 reis. Lisboa 16 de Julho de 1689. D. Francisco 

Maldonado. Acha-se lançado na Torre do Tombo af 280 vs. No L. Que servió de 1686 

até 1689 de que foi escrivão Costodio Godinho.13 

Nota 

Bem se vê deste Alvará que não foi só fundada esta Congregação com a riqueza 

do Fundador, mas também com as esmolas dos devottos e da mesma Camará do Porto. 

Vendo o Fundador arranjado tudo de tal maneira (bem contrário talvez do que 

elle imaginara) continua a acceitar mais indivíduos que o ajudem no exercício de tão 

saneias virtudes. 14 

13 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 54 
e v. p. 54. 
14 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 



Suspensão das Solemnidades 

Aos 9 de Março de 1808 em Meza capitularmente convocadapello N. M. R °P.e 

Ministro se assentou por unanime conformidade que se sospendessem não só as 

Endoenças e festividade Pascal, como também outras quaesquer solenidades que 

ocorressem pelllos annos adiante, visto não poder a Congregação nas actuaes 

circunstancias fazer despêzas extraordinárias, e estas se deverem applicar para o 

sostento diário dos membros da Congregação por de tudo percizar no tempo prezente, 

e para constar a todo o tempo, e ter força de Lei, que não poderá alterar sem outra 

similhante resolução Capitular, se mandou lavrar o prezente Livro que eu Theotónio 

Jozé Maria Queiroz o escrevi e assignei, dia, mez e anno, ut supra.15 

Aos 18 dias do mês de Abril de 1727 nesta Congregação de Oliveira em Meza 

capitularmente congregada pello Nosso Reverendo Padre Ministro Manoel de S. Joze; 

ahipor elle foi proposto a toda a comunidade que era necessário dar princípio às obras 

que se tem intentado fazer, a saber sachristia, dormitórios, claustro para o que se 

apresentou ahi hua planta para ver se acomodava a obra na forma delia feita por Jozé 

de Miranda e Vasconcellos, cidadão da cidade do Porto; a qual planta vista e a 

proposta delle Padre Ministro se assentou que a dita obra se principiasse, e acerqua 

de algumas das vidas que se moverão tão somente sobre o assento da sachristia se 

determinou que vindos os mestres da obra, e estando prezentemente o mesmo autor da 

planta se estivesse pronto quando elles de novo determinassem, de que se fes este 

assento de novo. Reverendo Padre Ministro com toda a comunidade asignou, e eu o 

Padre Manoel Soares, secretário o escrevi era ut supra.16 

ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Ordem dos Frades Menores (OFM), 
Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro, Livro 3, de 1700-1828, p. 48. 

T.T., (OFM), Congregação de Nossa Senhora da Conceição de Oliveira do Douro Livro 3 de 1700-
1828, p. 11. 



Indivíduos que se lhe unirão 

Io e 2o companheiros 

Aos 15 de Fevereiro de 1681 se lhe unirão o padre Pantaleão de Barros e seu 

irmão Gaspar Pinto Giraldes, filhos legítimos de Manoel Pinto Ribeiro, fidalgo cidadão 

e de D. Maria de Souza, pessoas das mais distinctas da cidade do Porto donde eram 

naturaes. Aquelle foi abbade de Oliveira do Douro, Bispado do Porto. Morreu aos 10 

de Novembro de 1684. Enterrou-se na Igreja Matriz desta freguezia, por aqui ainda 

não haverem sepulturas. Este aos 17 de Outubro de 1695 enterrou-se na mesma supra 

pella mesma razão e foi aqui bemfeitor por cuja razão, translado para esta Igreja 

depois de accampada; a entrada deste foi prodigiosa pois tendo certa paixão, com 

outro seu amor assentarão que o melhor modo de lhe resistir, era abandonar o Século, 

o que assim ambos fizerão, procurando cada hum o seu destino. Foi ao depois hum 

exemplar de virtude, e modelo de paciência, pois estando alguns annos cuberto de 

chagas, rezignado na vontade do Senhor sofria com os olhos no ceo as mais violentas 

dores, no meio das quaes não cessava de continuamente o louvar. Morreu santamente 

predisse o dia da sua morte o que assim acontecêo ut retro fica dito. Foi aqui Ministro. 

Deixou hum legado de huma Missa quotidiana. Não tomarão habito por serem 

Terceiros do Porto. 

Nota: 

Quando se diz que forão a enterrar a Igreja Matriz he porque aqui ainda não 

havião sepulturas. 

3o Indivíduo 
Aos 4 de Abril de 1682 se agregou o padre António Soares de Pinho, professo na 

Congregação do Oratório da cidade do Porto donde era natural. Sahio daqui 

disgostozo em 2 de Março de 1682 e tornou a entrar em 22 de Julho do mesmo anno. 

Morreu no primeiro de Março de 1698 de idade de 92 annos. Sepultou-se na Igreja 

Matriz. Foi aqui Ministro e bemfeitor. Consta que fora cazado em outro tempo. 

17 De modo a facilitar a leitura, optámos por apresentar os irmãos ordenados através da data de entrada na 
Congregação. 
18 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
10. 
19 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
10. 



4o Indivíduo 
Aos 4 de Abril de 1682 o padre Domingos Mendes Machado e por sua devoção 

Domingos do Rozario, natural de Guimarães, aonde era Terceiro Secular professo, por 

isso não tomou o habito nem professou. Por ser pobre entrou a título de confessor do 

Hospital. Foi de muita virtude, era incansável nas suas praticas e missoens que fazia 

pellas aldeias vizinhas e remotas, tudo com o destino da conversão das almas, animava 

os povos, e movia-se com tal persuazão que todos compungidos e anciosos o 

procuravão dos mais distantes lugares para se confessarem com elle; era assíduo no 

confessionário sem escolha de pessoa: predisse o dia da sua morte o que assim 

aconteceu em 7 de Agosto de 1691, dia de S. Caetano. Morreu de idade de 95 annos. 

Enterrou-se na Igreja Matriz dafreguezia. Foi na Congregação Io ministro. 

Banhado em lágrimas de jubilo e prazer, vendo os seus desejos completos e 

arrancado tudo como premeditara, dá louvores ao eterno a quem servia com fidelidade 

cuja lei seguia à risca: e para que tenha em sua companhia, e na dos seus colegas, em 

que exercitem a virtude da caridade na qual era exemplar, para cujo fim estabeleceu e 

patrimoniou esta Caza; dá princípio ao motivo desta Fundação; aceita para nella ser 

tratado com a decência devida o seguinte doente e entrevado: 

Io Entrevado e 5o Indivíduo 
O padre Jerónimo Gaspar de Souza, filho de Sebastião Gaspar e de Isabel Jorge 

de Passo de Souza, Bispado do Porto, cura que fora na Igreja de Sabreu, tomou o 

habito das mãos do Padre Comissário em 22 de Setembro de 1682 e professou por 

inconvenientes aos 12 de Janeiro de 1683; entrou por ter abonado com a pensão 

annual de 30$000 reis. Morreu em o anno de 1692 não consta o dia certo. Levou todos 

os sacramentos. Enterrou-se na Igreja Matriz21 

6o Indivíduo 

O padre Favião das Neves, chamado no Século Favião Monteiro, natural da 

freguezia de S. Victoiro da cidade de Braga entrou pella pensão annual de 25$000 reis, 

tomou o habito em 15 de Setembro de 1682. Era irmão do Morgado de Torneiros 

20 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
11. 
21 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
11. 



Leonardo Monteiro, Capitão que fora de Infantaria nas guerras do levantamento do 

Sr. D. João 4°ede Luís de Souza, e Jozé Monteiro de Souza, ambos sargentos- mores 

pagos. Tinha sido reitor de S. Pedro de Merelim, e renunciou o benefício com 40S000 

reis de pensão annual. Foi milagrosa a sua acceitação pellas razoens que vou expor. 

Achava-se na companhia de alguns dos seus colegas, os quaes tendo certas 

discórdias na sahida de Braga para a Pica de Regalados mattaram hum homem, pelo 

que tão aterrorizado ficou, que logo fugiu em segredo para os desertos da Arábia a 

fazer penitência, sem que os seus parentes nunca o soubessem, onde viveu sem 

comunicação do mundo e de pessoa alguma, vinte e tantos annos, entregue somente às 

vigílias, jejuns e macerações, infundindo a todos o maior respeito e edificação, até que 

no anno de 1682 instado pellos médicos, veio às caldas de Guimarães por cauza de 

hum tumor que lhe nasceu nos joelhos que o privava da oração mental em que era 

frequente, e vindo das caldas por esta Congregação (a instâncias de Fr. Victoriano da 

cidade do Porto Bispo de Cabo Verde) do qual tendo o Fundador óptimas informações 

das suas virtudes, e vida exemplar o obrigou a demorar-se nesta Congregação até ver 

se o resolvia a ficar, o que conseguiu com alguma dificuldade, e por isso tomou o 

habito no dia supra. Viveu nesta Congregação 38 annos sucessivos, nos quaes foi 

sempre a sua vida exemplar, e edificante. Dotado de huma notável singeleza e amor de 

Deus e do próximo, a quem acudia e consolava, repartindo com os que gemião em 

pobreza do que tinha. Morreu de idade de 88 annos no mesmo dia em que o profetizara 

aos 12 de Abril de 1719 entoando o (?) de hum verdadeiro penitente "Mizere re mei 

Deus. " Ficou flexível e esteve exposto ao público alguns dias, servindo de admiração 

aos povos que de toda a parte concorrião a vê-lo, pelo odorífero cheiro que de seu 

corpo exalava. Foi aqui Ministro, sendo Vigário do Fundador ao qual sucedeu na 

Prelazia. Foi bemfeitor desta Coza. Enterrou-se nesta Igreja e recebeu os 

sacramentos. 

T Indivíduo e Io Leigo 
Aos 12 de Janeiro de 1684 para leigo Manoel da Costa, natural de Oliveira de 

Azeméis, hoje vila. Nada deu por ser pobre, entrou por hortelão. Morreu de repente na 

cerca aos 7 de Agosto de 1696 foi o primeiro que se enterrou nesta igreja; teve 12 
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annos, 7 mezes e 3 dias de habito. Contava ter Ordens Menores, porem nunca uzou de 

coroa aberta. 

8o Indivíduo e 2o Leigo 
No mesmo dia supra, Manoel Varela, natural de sima do Douro, por ser pobre 

nada deu, entrou para leigo da sacristia e recebeu o habito das maons do Padre 

Comissário que então era Fr. Jozé de Jezus Maria. Morreu com todos os sacramentos 

aos 15 de Março de 1685. Enterrou-se na Igreja Matriz24 

9o Indivíduo e 3o Leigo 
Aos 7 de março de 1684 foi acceite para leigo Manoel de S. Jozé, natural da 

cidade de Aveio, o qual por ser pobre entrou com obrigação de servir aos doentes do 

Hospital. Foi o próprio que recebeu o hábito das mãos do Ministro em virtude da 

patente e breve, o que se praticou sempre assim pello tempo adiante. Passou a ser 

corista pois se aplicou ao latim efez taes progressos que admirou a todos. O fundador 

vendo o seu grande talento o mandou à custa da comunidade estudar na Universidade 

de Coimbra. Foi hum grande theologo. Foi aqui Ministro duas vezes. Foi homem de 

muita virtude, castigava seu corpo com macerações cilícios, cercado dos quaes foi 

achado quando morreu. Predisse o dia da sua morte que foi às 11 horas da noite aos 28 

de Agosto de 1742 de idade de 95 annos com todos os sacramentos. Ficou seu corpo 

flexível e esteve exposto ao público alguns dias, exalando o mais delicioso cheiro que a 

todos admirava. Sepultou-se na capella-mor no n. ° 4. 

10° Indivíduo e 4o Leigo 
Aos 15 de Julho de 1684 para leigo Estevão de Nazareth, natural do Souto da 

freguezia de S. Salvador de Rebordaens junto a Vianna, Arcebispado de Braga. Por ser 

pobre entrou para servir no Hospital. Foi homem de muita virtude, predisse o dia da 

sua morte, como assim sucedeu aos 14 de Dezembro de 1744 de 82 annos de idade. 
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Faleceu com boa opnião, tanto que esteve exposto ao público por alguns dias, 
■ 26 

exalando-se o mais delicioso cheiro, sepultou-se nesta igreja. 

11° Indivíduo e 5o Leigo 
Aos 3 de Junho de 1686 para leigo, a título de servente por ser pobre, Pascoal da 

Conceição, natural de Perosinho, morreu por desastre debaixo dos entulhos dos 

alicerces da nova Igreja ao pé da porta travessa do lado do Evangelho ficou esmagado 

de todo aos 22 de Março de 1695. Enterrou-se na Igreja Matriz desta freguezia (Não 

se sabe o motivo quando já nesse tempo havião na nossa igreja sepulturas). 

12° Indivíduo e 6o Leigo 
Aos 10 de Junho de 1686 João de Souza e ao depois, por sua devoção, João do 

Sacramento, de menor idade, com licença de seus pais tomou o hábito de leigo, entrou 

ser pobre a título de mestre rebocador. Era natural da aldeia do Carvalho desta 

freguezia de Oliveira, logo recebeu o hábito da mão do Reverendo Visitador Fr. 

Pantaleão do Sacramento, guardião de S. Francisco por se achar em visita. Professou 

no anno de 1687, em dia do Espírito Santo, sendo então Ministro o fundador. 

Trabalhou muito em reboques e foi a quem o fundador incumbiu a pescaria do mar e 

do rio que era insigne (pois naquelle tempo iam ao mar pescar para a comunidade que 

era mimosa de excelente peixe para o que haviam as redes competentes, e barco para a 

mesma pescaria). Tomou ao depois em o mês de Novembro de 1726 o hábito de corista, 

sendo ministro o padre Manoel de S. Jozé. Faleceu em huma 2 a feira às 10 horas da 

noite aos 6 de Fevereiro de 1747 de idade de 73 comos com todos os sacramentos. 
28 

Sepultou-se nesta igreja. 
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13° Indivíduo e 2o entrevado 
Aos 2 de Agosto de 1686 o padre António Vieira, natural dafreguezia de Santa 

Marinha de Vila Nova de Gaia entrevado e doente, por ser pobre entrou em pensão. 
29 

Morreu aos 20 de Abril de 1693. Sepultou-se na igreja matriz. 

14° Indivíduo 
Aos 28 de Abril de 1687 o padre David Bezerra (não consta donde era natural) 

tinha só de património 8$000 reis e por ser muito pobre aceitou-se por essa mesma 

porção. Professou pelo Natal do mesmo anno com dispensa. Sahio da Congregação 

depois de professo aos 3 de Agosto de 1688. 

15° Indivíduo 
Aos 4 de Outubro de 1690 a título de corista João de Santa Maria dafreguezia de 

Santa Maria do Forcado, junto a Guimarães, o qual por ser pobre e estudante filósofo 

entrou de graça. Foi expulso depois de professo por desobediente, aos 9 de Dezembro 

de 16973i 

16° Indivíduo 
Aos 3 de Outubro de 1691 António das Chagas e ao depois por sua devoção 

António de S. Francisco de Vila Maior comarca da Feira, o qual por ser abonado 

entrou com obrigação de se vestir à sua custa. Professou em 4 de Outubro de 1692. Foi 

expulso em 31 de Janeiro de 1697 por amotinador e perturbador do sossego da 

Comunidade. Tornou a entrar aos 25 de Abril de 1698. Foi ao depois de hum exemplar 

de virtude, de tal sorte emendou a sua vida que a todos confundiu e admirou; jamais 

deixou de castigar seu corpo com austeras macerações, trazendo-o sempre cingido com 

agudos cilícios com os quaes foi achado quando morreu. Chegou a tanto a sua virtude 

que o Senhor D. Fr. Jozé de Santa Maria Saldanha, Bispo do Porto, se familiarizou 

com elle, e por sua determinação distribuía as esmolas aos pobres e necessitados. 

Ocupava-se somente em visitar os doentes, socorrendo-os ao mesmo passo vendo-lhe 

alguma necessidade o que indagava com miudeza, amparava os presos, consolava os 
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aflitos, escrupulizava muito de gastar consigo couza alguma por via dos indigentes aos 

quaes acudia com ternura de pai. Era pronto a toda a hora no confessionário, sem 

escolha de pessoa aonde constava os penitentes com huma admirável afabilidade pella 

qual, e persuasão fez progressos admiráveis; fazia repetidas missões, admirando e 

convertendo com ellas aos ouvintes. Estimava muito que zombassem delle, o que lhe 

faziam repetidas vezes, cujos impropérios sofria com os olhos do céu. Predisse o dia da 

sua morte, como assim sucedeu aos 12 de Fevereiro de 1704. Confundiu a todos com a 

intensa dor que mostrou dos seus pecados, admoestando a todos, arrasado em 

lágrimas, que tiveram cautela nas estreitas contas que haviam de dar a Deus como elle 

as ia dar, causou com esta despedida a maior saudade aos seus companheiros os quaes 

vendo a sua feliz morte ficarão abismados. Deu o último suspiro dizendo o ramo do 

"Ps. Mizerere Fibi Soli peccavi. " Ficou seu corpo flexível, e esteve exposto ao público 

por alguns dias, servindo de admiração até aos mesmos curiosos que de propósito 

concorriam a vê-lo e por mais averiguações que lhe fizeram não acharam sinal algum 

de corrupção, antes pello contrário lançava seu corpo o mais odorífero cheiro. Foi este 

hum dos quanto concorreram muito para o estabelecimento do Recolhimento de N. 

Senhora do Ferro na cidade do Porto junto com o Padre Fr. Mathias. Foi bemfeitor 

desta Caza32 

17° Indivíduo e T Leigo 
Aos 25 de Dezembro de 1692 para leigo com roupeta preta Carlos do 

Nascimento, natural da cidade de Braga. Aplicou-se ao latim e ordenou-se de 

Presbítero em Património da Congregação como se vê da escritura feita aos 28 de 

Outubro de 1700 nas notas que serve Luís Ozorio de Amorim na sua Rua Nova de 

Santo António na cidade do Porto. Faleceo com todos os sacramentos aos 3 de 

Dezembro de 1704. Jaz no Arco Cruzeiro desta igreja. Nada deu por ser pobre. 

18° Indivíduo 
Aos 4 de Julho de 1694 o padre João de Sousa Silva Cimes, Prior que fora em 

Vila do Conde, natural da cidade do Porto, fidalgo muito destincto dos Cimes por 

parte do Pai e da parte da Mãe da Caza de Azevedo, o qual entrou nesta Congregação 
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por ser abonado pella pensão annual de 48$000 reis. Foi aqui Ministro por duas vezes. 

Aumentou muito esta Caza em rendas, esmolas e em sugeitos que acceitou de letras, e 

grande préstimo. Morreu de idade de 88 annos aos 6 de Janeiro de 1708. Sepultou-se 

na Capella mor desta Igreja. Levou só o sacramento da extrema-unção, por endoidecer, 

mas huma doidice feliz, pois sempre andava entoando o P. S. Mizerere,34 e com o 

sentido na oração mental, na qual assim mesmo era frequente. Foi de vida exemplar na 

qual enlouquecêo. Ficou flexível depois de morto, tanto que ao enterrar parecia vivo no 

manejar dos braços o que cauzou a maior admiração a todos os que o virão, e muito 

mais pelo excelente cheiro que do seu corpo exhalava. 

19° Indivíduo 
Aos 26 de Fevereiro de 1696 o padre Affonso Gomes presbítero secular natural 

da cidade de Braga, Doutor formado nos sagrados cânones. Aceitou-se de graça em 

atenção ao seu merecimento. Foi aqui ministro duas vezes. Foi hum dos que o 

Fundador mandou a Roma requerer a Bula da isenção Ordinária. Faleceu de idade de 

23 annos aos 10 de Dezembro de 1755. Sepultou-se nesta igreja. 

20° Indivíduo 
Aos 26 de Fevereiro de 1696 o padre Affonso Gomes presbítero secular, natural 

da cidade de Braga, doutor formado nos sagrados cânones acceitou-se de graça em 

atençãO ao seu merecimento. Foi aqui ministro duas vezes como se verá a f 125 ef 

152. Foi um dos que o Fundador mandou a Roma requerer a Bula da Izenção 

Ordinária como se dirá af 571. Faleceu de idade de 93 annos aos 10 de Dezembro de 

1755. Sepultou-se nesta Igreja.37 

21° Indivíduo e 8o leigo 
Aos 18 de Abril de 1694 o irmão Manoel Guedes e ao depois por sua devoção de 

Santo António, natural de Peso da Régua Bispado do Porto entrou a titulo de 

enfermeiro e por ser pobre nada deu, era pessoa muito ilustre. Foi também despenseiro 
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alguns annos. Viveu nesta Caza 45 annos. Morreu de idade de 84 annos aos 30 de 

Junho de 1773. Sepultou-se nesta igreja junto ao altar de S. João. 

22° Indivíduo 
Aos 30 de Abril de 1696 a título de corista António de Souza natural da cidade de 

Lisboa, irmão de Jerónimo da Silva, a quem chamavam Alcaide Fidalgo, morador na 

sua quinta da Graça; o qual por ter sido Ministro da Ordem Terceira Secular de 

Setúbal, não tomou hábito, nem professou; deu de pensão annual 20$000 réis e se lhe 

deixarão 10$00 réis para se vestir à sua custa. Morreu em 5. "feira santa aos 9 de Abril 

de 1705 com todos os sacramentos. Sepultou-se no Arco Cruzeiro desta Igreja. Foi 

bemfeitor39 

Nota 

Foi este quem fez a Capella do Calvário e quem murou o pequenino terreno que tem 

dentro. O que hoje se acha reedificado. Foi o que deixou o prazo de Santa Cruz de 

Esmoriz da Terra da Feira40 

23° Indivíduo 
Aos 30 de Abril de 1696 João Barboza, natural da cidade de Braga, a título de 

corista sem mur ça e por ser pobre deu de pensão annual somente 10S000 reis os quaes 

se lhe perdoarão na profissão attendendo à sua actividade e merecimento. Foi hum dos 

que foi a Roma junto com o padre Afonso Gomes no reverso desta folha declarado, 

impetrar a Bula de Isenção Ordinária. Morreu em 29 de Janeiro de 1711. Sepultou-se 

nesta igreja. Foi cazado algum tempo e teve um único filho chamado Alexandre 

Barboza. Foi muito devoto da Senhora Virgem. Morreu com boa opinião e recebeu 

todos os sacramentos, os quaes pediu com muita devoção. 

24° Indivíduo 
Aos 6 de Novembro de 1698 o padre Domingos Leitão, irmão do Desembargador 

do Paço Manoel Rodriguez Leitão, fundador que foi da magnífica Congregação da 
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cidade do Porto, aonde ambos forão congregados, e aquelle entrou nesta Congregação 

a instancias do Santíssimo D. Fr, Jaze Santa Maria Saldanha, Bispo do Porto, de cujo 

as rogativas moverão ao fundador a acceitá-lo. Deu de pensão annual 30$000 réis. Era 

cavaleiro do habito de Cbristo, e também tinha sido capitão de infantaria. Era homem 

de muitos créditos e valor. Foi muito zeloso da salvação das almas, era permanente no 

confessionário, aonde com a sua persuazão movia aos penitentes a deixarem o caminho 

da perdição, era caritativo, e esmoler, motivo por que muitos vinhão da cidade a 

chupar-lhe as esmolas, e estas avultadas. Morreu de um estupor, o qual só lhe deu 

tempo de se lançar de joelhos, pedindo a absolvição, a qual recebida, nesta mesma 

postura expirou aos 22 de Fevereiro de 1700 de idade de 60 armas. Sepultou-se na 

Capella-mor desta Igreja. Foi bemfeitor e vigário.4 

25° Indivíduo 
Aos 26 de Janeiro de 1699 a votíos da comunidade o padre Fr. Mathias de N. 

Senhora da Vitória cavaleiro de S. Thiago e Prior que fora em Penela, e ao depois na 

Collegiada de S. Miguel da cidade de Aveiro, o qual por ser pessoa de crédito, respeito 

e abonada e ter já o sim do fundador para a sua aceitação, entrou pela pensão annual 

de 30S000 reis. Foi um grande missionário do Senhor Doutor Fr. Jozé Santa Maria 

Saldanha, Bispo do Porto, o qual o acompanhava com sumo espirito e fervor nas visitas 

do Bispado, nas quaes convertia muitas almas e reconciliava muitos inimigos. Foi este 

e o padre António S. Francisco os que deram princípio ao Recolhimento de Nossa 

Senhora do Ferro na cidade do Porto. Convertendo-lhe as primeiras, ajudando-as com 

esmolas e favor do mesmo Bispo para se recolherem. O seu espírito o inclinava para 

continuamente andar valendo a pobres e necessitados, a pregar e a confessar; por 

muitas vezes foi achado nas cidades e povoações com ranchos de pobres, criminosos e 

necessitados para lhes valer, tanto assim que os seus companheiros tinham vergonha de 

os encontrar confundido com tal gente; andavam os seus bolsos cheios de petições e 

memoriais de miséria, muitas vezes acerca dos pobres pelejava santamente com o 

referido Bispo ficando sempre amigos como o eram, tanto que nesta Congregação se 

sentavam no refeitório hum ao pé do outro (porque o dito Bispo vinha a esta Caza 

muitas vezes) e elle ia estar com elle no Paço do Porto e na sua quinta de Santa Cruz. 

Foi hum exemplar de virtude , converteu-se ao verdadeiro caminho em hum dia que 
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dando-lhe hum flato na cama que o privou de todos os sentidos por algumas horas, do 

qual acordando se achou roubado de tudo, até da roupa da cama e sem pessoa alguma 

junto a si; pello que considerando na inconstância do mundo, nunca mais se fiou ne lie, 

procurando somente aonde se recolhesse fugindo-lhe sem mais admittir seus enganos 

ou fantasmas fingidos com aparentes cores; pelo que jamais arredou passo da Lei do 

Senhor a qual seguia à risca com geral edificação dos Povos. Profetizou sempre que a 

sua morte havia de ser em hum hospital o que assim aconteceu, pois achando-se em a 

cidade de Braga missionando e admoestando ao povo para o arrependimento dos seus 

pecados e que fizessem uma confissão inteira e legítima, porque a vida não era certa e 

que elle havia de ser o primeiro que havia de dar contas a Deus diante do seu supremo 

tribunal. Cotiza maravilhoza Deu-lhe ahi logo hum flato, que apenas lhe deu tempo de 

rogar pello amor de Deus e conduzissem logo ao hospital de S. João Marcos, aonde 

recolhido e sacramentado deu os últimos signaes de ser hum dos escolhidos. Começou 

a concorrer tanto povo par ao ver pello espaço de três dias, que até foi necessário 

fechar as portas, e tirá-lo de noite em segredo para se ir sepultar no ? da Albergaria, 

para onde se tinha destinado por lá ter sido, ou estado como ermitão por alguns mezes, 

e de donde sahia as suas missas. 

26" Indivíduo 
Aos 12 de Julho de 1699 Luís de Magalhães, natural dafreguezia de S. Gens de 

Boelhe comarca de Penafiel Bispado do Porto, o qual por ser pobre se aceitou de graça 

para se ordenar em Património da Congregação para cumprir com os legados das 

missas, como se vê da escriptura de 28 de Outubro de 1700 nas notas que serve Luis 

Osório d' Amorim na rua nova de Santo António na cidade do Porto. Ordenou-se de 

presbítero e foi aqui ministro duas vezes. Morreu aos 18 de Outubro de 1741 em huma 

quinta aonde se achavam seus pais, na qual. nascera, recebeu todos os sacramentos. 

Sepultou-se na capella da mesma quinta. 
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27° Indivíduo 
Aos 12 de Julho de 1699 o padre João de Magalhães natural da cidade de Braga, 

fidalgo da Coza do Tanque da mesma cidade era filósofo e teólogo, sabia muito bem 

Direito e Astrologia; por ser pobre entrou de graça; era acérrimo defensor dos 

privilégios da Congregação. Foi nella ministro por duas vezes. Era muito caritativo 

com os pobres. Morreu de postema45 no 1 de Março de 1754 da meia noite por diante. 

Recebeu todos os sacramentos. Sepultou-se na capella-mor. Morreu de idade 80 annos 

ou mais. Foi hum dos que escreveu muito no cartono. 

28° Indivíduo 
Aos 15 de Agosto de 1699 João de Souza, natural de Pereira Bispado de Coimbra 

por se pobre nada deu. Entrou a título de se ordenar em hum dos patrimónios da 

Congregação como se vê da escritura de 28 de Outubro de 1700 nas notas que serve 

Luís Osório d' Amorim na rua nova de Santo António da cidade do Porto. Foi aqui 

ministro. Estando com hum companheiro em a cidade do Lisboa a tratar de negócios da 

Congregação lá morreu de huma maligna aos 13 de Julho de 1733 em dia segunda-

feira e na terça-feira se sepultou na primeira campa de cima pegado às grades do lado 

direito, em hum caixão, nafreguezia de S. Christovão na mesma cidade de Lisboa Foi 

teólogo e pregador, e teve alguns annos de estudos em a Universidade de Coimbra. 

29° Indivíduo 
Aos 8 de Outubro de 1699 o padre Manoel Ferreira sujeito de prendas, pregador 

e bom letrado, nada deu, só se obrigou a vestir-se à sua custa, e como o seu Património 

se achava impedido, cessando o dito impedimento daria o seu rendimento. Foi aqui 

Ministro (Porém, como a eleição não foi canónica, por nella voltarem dous leigos sem 

terem Ordens algumas, como assim se provou, por cuja razão foi deposto do cargo em 

o mês de Março de 1703 e ao depois por outros crimes lançado fora da Congregação 

por sentença de 22 de Abril de 1703. 

45 De apostema, por deglutinação, abcesso com muito pus. 
46 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
71. 
47 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
71. 
48 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
71. 



30° Indivíduo 
No dia 1 de Novembro de 1699 o padre João dos Santos presbítero secular e por 

não ter património suficiente para dar a pensão determinada pelos Estatutos entrou de 

graça. Depois de professo, passados alguns annosfoi expulso da Congregação por ser 

incapaz de ne lia viver. Entrou em Io de Novembro de 1699. 

31° Indivíduo e 10° Leigo 
Aos 14 de Março de 1700 o irmão Bartolomeu dos Mártires, natural desta 

freguezia de Oliveira do lugar da Fonte, e sobrinho do leigo João do Sacramento. 

Entrou por ser pobre a título de servente e não deu nada. Aplicou-se ao latim e 

ordenou-se em hum dos patrimónios da Congregação. Foi pregador, e dos primeiros 

que aqui estudaram Filosofia, Era de boa vida Faleceu com conhecimento perfeito da 

sua morte em hum Domingo aos 16 de Maio de 1751 de 68 annos de idade. Jaz no Arco 

Cruzeiro desta igreja. 

32° Indivíduo 
Aos 23 de Maia de 1700 Jozé Ferreira, natural da Arrifana de Souza, por ser 

pobre entrou de graça a título de corista com obrigação de se ordenar em o património 

que seu tio o padre João Ferreira lhe fizer. Sahio da Congregação depois de professo e 

ordenado de presbítero. Património da Congregação por escritura de 19 de Abril de 

1701 notas de Luís Osório íf Amorim, Rua de Santo António cidade do Porto. 

33° Indivíduo 
Aos 24 de Fevereiro de 1701 a título de corista João Baptista, filho legítimo de 

Manuel dos Santos d" Almeida e de Maria Fernanda da cidade do Porto, o qual. por ser 

de préstimo, e pobre entrou de graça, somente obrigado afazer Património para haver 

de se ordenar, salvo se vagar algum dos desta Caza por que então se ordenará em hum 

destes. Sahio da Congregação a beneplácito de toda a comunidade para tratar de 

49 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
71ep. 72. 
50 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
72. 
51 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
72. 



vencer hum Património, digo hum Benefício que lhe apresentaram aos 8 de Dezembro 

de 172152 

34° Indivíduo e 11° Leigo 
Aos 21 de Setembro de 1701 a título de servente Serafim Ferreira e ao depois por 

sua devoção da Conceição, natural de S. Martinho de Rio de Moinhos, Comarca de 

Penafiel entrou de graça por ser pobre, e de préstimo. Foi aqui enfermeiro e de muita 

caridade. Tomou o hábito preto de corista aos 4 de Novembro de 1726 sendo ministro o 

padre Manoel de S. Jozé. Morreu tísico com todos os sacramentos aos 11 de Julho de 

1737. Jaz no Arco Cruzeiro desta igreja52, 

35° Indivíduo 
No primeiro de Maio de 1702 para corista o irmão Manoel dos Santos, natural de 

Mezão Frio deste Bispado do Porto, filho de Manoel de Queiroz e de Ursula de 

Mesquita naturaes do mesmo lugar supra, o qual por ser abonado entrou com a 

obrigação de dar por pensão annual seis pipas de vinho maduro enquanto vivesse 

nesta Congregação, vindas no tempo competente, dando a Congregação os cascos para 

o mesmo vinho, e elle fazer toda a despeza à sua custa, e não estando o vinho aqui até o 

meado de Março ir buscá-lo por sim conta Sahio da Congregação para o Século 

depois de ordenado. Ninguém mais acceitou este Ministro por ser deposto do seu cargo. 

Contudo falarei do que houve no seu tempo como foi a Demanda com o vigário desta 

freguezia sobre a Bula de Izenção, perante o vigário geral da cidade e Bispado do 

Porto que então era o Doutor Jozé Pereira da Cruz, e principiou por huma força que o 

dito parrocho deu desta Congregação aos 23 de Fevereiro de 1702, sendo Ministro o 

referido, o qual suposto não findou no tampo em que governou, contudo teve princípio 

e findou em 20 de Fevereiro de 1705 sendo Ministro o padre João de Souza e Silva. 

Motivo da Demanda 

Morrendo em Outubro de 1701 o padre Manoel ds Almeida Fontoura, vigário 

desta freguezia ao qual lhe foi intimada a sentença afi 67 foi nomeado seu sucessor o 

52 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
72 ep. 73. 
53 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
73. 
54 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
82 ep. 83. 



Reverendo Feliciano da Costa, o qual vendo que na distancia de 3 para 4 mezes que se 

achava exercendo o emprego do seu antecessor, esta Congregação o não reconheceo 

por seu Parrocho, a cuja obediência queria que ella estivesse sujeita como estava antes 

da Bula de Isempção; e vendo ao mesmo passo que o seu antecessor sendo-lhe esta 

intimada senão appozéra ao cumpra-se da mesma, antes a approvara pellas repetidas 

vezes que viera a esta Congregação em acompanhamentos de alguns defuntos que aqui 

se vinhão a enterrar, e assistindo aos officios sem signaes alguns de parrocho; e que os 

dias da lei havião passado, mal (?) Christovão de Magalhaens, Arcediago desta 

freguezia e cónego Prebendado da Sé Cathedral do Porto ( o qual era inimigo desta 

Congregação por huma contenda que teve com a mesma sobre o pagamento dos 

Dízimos) do que ainda por seu votto próprio, esperançado na sua protecção; porem em 

execução os seus intentos, procurando o único meio que lhe restava, qual era o de força 

perante o juiz; por via do que, e do vexame que fazia o dito Arcediago sobre o 

pagamento dos Dízimos, requereo a Congregação hum Monitorio ao núncio era destes 

Reinos D. Miguel Angelo, abbade de Conti; barão romano dos Duques, e príncipes de 

Poli e Guadagnoli; sobre cujo ponto dos Dízimos não foi admittido o seu requerimento 

pois lhe pozerão por Despacho requeressem pellos meios competentes e enquanto à 

força do Parrocho se lhe passou Monitorio para que este suspendesse a violência que 

fazia pella força que tinha dado perante o dito vigário Geral; ao qual se oppôs o 

Parrocho sobre cuja opposição se litigou fortemente, e se alcançaram no Tribunal da 

Legada as três sentenças (...)55 

36° Indivíduo 

No Io de Novembro de 1703 o padre Luís Freire de Andrade, abade que fora de 

Neovilde, o qual renunciando entrou nesta Congregação pela pensão annual de 60$000 

reis e obrigado a vestir-se à sua custa. Foi expulso depois de professo por perturbador 

do sossego da Congregação56 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 83 
ev. p. 83. 
56 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
123. 



37° Indivíduo 
Aos 25 de Janeiro de 1705 tomou hábito de corista Ignado de Souza, natural de " 

Vila Nova de Gaia, filho legítimo de João da Motta e de Isabel de Souza pella penção 

annual de35$000 reis. Sahio da Congregação ordenado de presbítero.57 

38° Indivíduo 
Aos 18 de Abril de 1705 o padre António Sahundo, natural da cidade do Porto, 

abade que foi da igreja de Celeiros do Arcebispado de Braga, pella pensão annual de 

80S000 reis por ter já renunciado o Benefício; com declaração de dizer aquellas missas 

que pudesse para a Congregação visto ter algumas de sua obrigação. Sahio depois de 

professo da Congregação. 

39° Indivíduo 
Aos 18 de Abril de 1705 o padre António Coelho, natural de Lordelo deste 

Bispado do Porto, comarca de Penafiel, filósofo e graduado de Mestre em Artes nas 

partes do Brazil e excelente orador, o qual pellas suas letras, e por não ter Património 

suficiente, se aceitou de graça, com obrigação de se vestir à sua custa, e ser para a 

Congregação todas as esmolas de missas que dissesse, e de sermões que pregasse, e a 

Congregação o vestiria tomando-lhe conta do seu Património. Sahio da Congregação 

depois de professo59 

40° Indivíduo - Organista 
Aos 12 de Dezembro de 1706 António Aires da cidade do Porto, que por ser pobre 

entrou pella prenda de organista, em a qual era insigne professor, com obrigação de se 

ordenarem hum dos patrimónios da Congregação havendo algum vago. Morreu de 

Ordens de Diácono aos 28 de Agosto de 1711 com todos os sacramentos. Jaz no arco 

cruzeiro da Igreja desta Congregação. 

57 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
123. 
58 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
124. 
59 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
124. 
60 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
124. 



41° Indivíduo - Organista 

Aos 15 de Maio de 1707 João Pereira da Cruz, e ao depois João de Evangelista 

da Cruz, natural da cidade de Braga, por ser pobre nada deu, entrou pella obrigação 

de tocar órgão no que era insigne, como também em baixão, e obrigado a fazer 

património dos seus bens. Professou e foi aqui Ministro três vezes. Morreu de huma 

ética com todos os sacramentos aos 3 de Setembro de 1755 das 11 h. para a meia noite, 

em huma Quarta-feira. Jaz sepultado na capella mor na sepultura n.° 2. Foi dos 

primeiros filósofos que aqui defendeu concluzões. Morreu sendo Ministro a terceira 

vez, tendo de governo 3 mezes61 

42° Indivíduo 
Aos 5 de Junho de 1707 Pedro Álvares, natural dafreguezia de Santa Eulália de 

Loureiro Arcebispado de Braga. Deu de esmola por huma só vez 400$000 reis com 

obrigação de deixar destes 40S000 reis caso não professasse e faria património dos 

seus bens. Professou e passados alguns tempos sahio da Congregação ordenado de 

presbítero. Foi bemfeitor desta Caza62 

43° Indivíduo 

Aos 10 de Julho de 1707 o padre Manoel de Beça Leal, natural da Arrifana de 

Souza, Commissário do Santo Officio, e Bacharel em cânones pella Universidade de 

Coimbra, reitor que foi na Igreja de S. Pedro de Canêdo, comarca da Feira, Bispado 

do Porto, e Visitador do mesmo Bispado; pella pensão annual de 40S000 réis e vestir-

se à sua custa em atenção a não dizer Missa. Foi sempre de muito boa vida, e tendo no 

fim dele uma tísica, ao lançar hum escarro com indícios de sangue, começou a clamar 

com um notável desengano e contrição pellos santos sacramentos e expirou aos 12 de 

Março de 1709 da meia noite para huma hora da Sexta para o Sábado. Está sepultado 

no arco cruzeiro desta Igreja. Foi bemfeitor da Congregação. Deixou um legado de 

uma Missa quotidiana. 

61 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
124. 
62 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
124. 
63 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
124. 



44° Indivíduo 
Aos 23 de Março de 1709 o padre João Pereira Pinto, natural da cidade do Porto 

e abadde que fora em S Vicente de Souza, Arcebispado de Braga, pella pensão annual 

de 60$000 réis e obrigado a vestir-se à sua custa, e a dizer as missas por tenção desta 

Coza, satisfeitas primeiro as da sua obrigação que devia dizer por alguma confraria da 

sua paróquia. Foi aqui Ministro e bemfeitor. Era padre de vida muito ajustada, 

confessava-se muito a miúdo. Morreu sufucado de huma esquinencia aos 13 de 

Novembro de 1723. Recebeu somente o sacramento da Penitência. Era esmoler com os 

pobres da pensão que tirou quando renunciou o seu benefício. Jaz sepultado no Arco 

Cruzeiro desta Igreja. 

45° Indivíduo e 12° leigo 
Aos 13 de Junho de 1709 para leigo a título de servente João de S. Francisco, 

filho legítimo de Manoel Dias e de Maria da Silva naturaes de Estarreja dafreguezia 

de S. Thiago de Bedoido comarca da Feira e irmão de Bernardo da Silva leigo da 

religião de S. Caetano da Divina Providência em a cidade de Lisboa. Veio para moço 

da Congregação e sendo de préstimo tomou a roupeta. Nada deu por ser pobre. Foi 

admitido ao depois a tomar a roupeta, a título de corista. Morreu com todos os 

sacramentos aos 16 de Dezembro de 1763 de 70 annos de idade. Faleceu de hum 

inchaço que lhe nasceu ao pé do nariz, que lhe comeu toda a face. Jaz no Arco Cruzeiro 

desta igreja65 

46° Indivíduo 
Aos 27 de Agosto de 1710 Jerónimo Carneiro de Albuquerque, morgado e 

cidadão da cidade do Porto dafreguezia da Sé, filho legítimo de Plácido Carneiro da 

Silva e de D. Isabel Aranha, pela pensão annual e adiantada de 40S000 reis e hum 

almude de azeite para o santíssimo enquanto fosse vivo. Sahio da Congregação depois 

de tirados os últimos vottos dos 11 mezes. 

64 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
125 65 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
125 66 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
126. 



aos que eram do seu bispado. Jaz seu corpo sepultado nos Gracianos de Vila Viçosa 

junto à sacristia.61 

48° Indivíduo e 3o entrevado 

Aos 4 de Dezembro de 1712 o padre Gaspar Araújo Machado, natural da Teixeira 

de Sobre Tâmega, formado em cânones pela Universidade de Coimbra, o qual por ser 

de boa vida foi aceite, e deu tudo o que tinha que era huma caza e huma vinha no 

Douro que se vendeu por 83$000 reis. Entrou para o lugar de entrevado, porque o era. 

Foi sempre de muita boa vida. Morreu aos 18 de Janeiro de 1724. Recebeu somente o 

sacramento da Extrema-unção por ter enlouquecido. Jaz no Arco Cruzeiro desta 

igreja. 

49° Indivíduo e organista 

Aos 4 de Dezembro 1712 Manoel da Costa Moreira, natural da cidade do Porto, 

entrou de graça com aprenda de tocar o órgão, ser bom muzico. Morreu presbítero aos 

14 de Fevereiro de 1731 de tarde de huma pleuriz. Recebeu todos os sacramentos. Jaz 

no Arco cruzeiro desta igreja69 

50° Indivíduo 

Aos 14 de Janeiro de 1714 o padre João dos Santos Alvares, natural da cidade do 

Porto pella pensão de 40$000 reis no anno do noviciado, por não dizer neste anno 

missa alguma por tenção da Congregação e depois de professo pella de 30$000 reis. 

Sahio da Congregação antes de professar70 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
126 e p. 127. 
68 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
127. 
69 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
127. 
70 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
127. 



51° Indivíduo 
Aos 30 de Junho de 1745 António Pereira Gouveia, natural da cidade do Porto 

pelle pensão annual e adianta metade no princípio e metade no meio de 3OSO00 reis e 
71 

fazer património à sua custa. Sahio da Congregação ordenado de presbítero. 

52° Indivíduo 
Aos 22 de Maio de 1718 Doinízio de Sousa, da vila de Caminha, por ser préstimo 

para o coro, e haver falta de gente entrou de graça, e a Congregação se obrigou a 

fazer-lhe património, tendo algum vago, e isto no cazo de elle não venha a ter alguma 

couza de seu. Professou, e foi receber Ordens Menores, e de subdiácono a Galiza. 

Sahio da Congregação ordenado de presbítero, da qual se despediu por huma carta aos 

14 de Setembro de 1724. A recepção das suas Ordens foi cauza de contenda que se há -

de narrar af 129. 

53° Indivíduo 
Aos 2 Fevereiro de 1719 Manoel Soares, filho legítimo de João Soares, natural 

da cidade do Porto deu, por ser pobre, só a esmola de 100S000 réis e ficou obrigado a 

fazer património dos seus bens, e no caso de sahir antes de professo se lhe descontaria 

da dita esmola 30$000 réis de côngrua annual, a qual seria rateada segundo o tempo 

que estivesse e depois de professo perderia toda a sobredita esmola. Era Minorista 

quando entrou. Era muito frequente na lição de livros instrutivos nos quaes era 

inteligente; foi hum famoso arquitecto e pintor; a sua vida foi sempre exemplar e 

edificante. Foi aqui Ministro por duas vezes. Morreu de idade de 68 annos aos 18 de 

Julho de 1765. Sem sacramentos de huma apoplexia. Jaz na capella - mor desta 
■ 73 

igreja. 

54° Indivíduo 
Aos 6 de Fevereiro de 1719 João da Costa Porto, filho de Domingos da Costa 

Porto da cidade do Porto pella pensão annual de 30$000 reis, metade no princípio e 

outra metade no meio do anno. Obrigou-se a fazer património de seus bens. Não 

71 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
128. 
72 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
128 
73 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
128. 



chegou a professar por ser expulso aos 6 mezes de noviciado em 24 de Agosto de 

171914 

55° Indivíduo 
Aos 11 de Fevereiro de 1720 Joze Pinto Paiva, filho de Joze Pinto Paiva, natural 

do couto de S. João da Foz, termo e Bispado do Porto pella pensão annual e adiantada 

enquanto aqui viver, metade no princípio e outra metade no meio, e não pagando será 

expulso. Fará património de seus bens, e indo a ordem fora do Bispado será por sua 

conta toda a despesa. Foi expulso depois de ordenado Presbítero por não pagara 

pensão. Por via da ordenação deste indivíduo com patente de prelado desta 
75 

Congregação houve seu litígio. 

56° Indivíduo 
Aos 10 de Julho de 1720 Gabriel Vieira Barboza, filho de Manuel Vieira Barboza 

de Vila Boa do Bispo, Bispado do Porto, o qual por não ter mais nada de seu, deu por 

huma só vez 150$000 réis de esmola, e huma mula nova; o que tudo levantará se não 

professar; e só pagará o tempo que estiver em razão de 30$000 reis de pensão annual e 

se sahir depois de professo perderá tudo o dado, fará património de seus bens, e indo a 

ordem fora do Bispado, será à sua custa toda a despesa. Foi padre muito exemplar, e 

de huma vida muito ajustada, somente se ocupava em a oração mental, e na prática das 

mais virtudes, em as quaes edificava a todos, andava cingido em cilícios, castigava seu 

corpo com amiudados jejuns, macerações e disciplinas, era caritativo para com todos, 

e principalmente para com os pobres, era o pacificador das discórdias entre os seus 

companheiros. Morreu com uma boa opinião e deixou a todos a maior saudade. 

Morreu de idade de 87 annos com todos os sacramentos aos 27 de Novembro de 1786 

pelas 4 horas da manhã. Jaz na capella - mor no número 4.° em atenção às suas 

virtudes. Foi aqui Vigário no anno de 1770, sendo Ministro o Padre Jozé de Santa 

Maria16 

74 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
128 
75 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
134 
76 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
134. 



57° Indivíduo 

Aos 23 de Agosto de 1722 Joze Dias Rebelo in Minoribus da Rua das Cangostas. 

Freguezia da Sé da cidade do Porto, filho legítimo de Manoel Dias Rebelo, deu por 

huma só vez 400$000 reis de esmola, a qual se lhe entregará não professando, 

descontada "pro rata" a pensão de 40$000 reis, e se chegar a professar perderá todo o 

direito e acção à esmola referida. Fará património dos seus bens, e indo a ordens fora 

do Bispado será por sua conta. Morreu tísico em huma 3afeira depois das 6 horas da 
77 

manhã aos 24 de Janeiro de 1736. Jaz no Arco Cruzeiro desta igreja. 

58° Indivíduo 

Aos 4 de Fevereiro de 1723 João Lopes Baptista Fameirão in Minoribus, natural 

da freguezia de Santa Maria da cidade de Bragança, filho legítimo de João Lopes e de 

Margarida Rodrigues. Deu de esmola por huma só vez 400$000 reis, os que se não 

professar pagará somente "pro rata" a pensão de 40$000 reis e professando perderia 

todo o direito e acção. Fará património de seus bens, e indo a ordens fora do Bispado 

será por sua conta toda a despesa. Sahio da Congregação depois de ordenado 

Presbítero1* 

59° Indivíduo 
Aos 10 de Novembro de 1726 Joze Paes, Minorista de Prima Tonsura, natural da 

cidade de Braga, filho legítimo de António Paes e de Isabel do Vale; por ser pobre e 

não ter pensão que dar, deu de esmola, por huma só vez 166S000 reis, os quaes 

perderia depois de professo, e se sahir em antes se descontará "pro rata " em razão de 

30$000 reis de pensão annual. Fará património dos seus bens, e indo a ordens fora do 

Bispado será toda a despesa por sua conta. Morreu Presbítero de idade de 80 annos, de 

huma apoplexia aos 19 de Agosto de 1760 em 3. " feira pelas 7 horas da tarde. Recebeu 
7Q 

somente o sacramento da extrema -unção. Jaz nesta igreja junto ao altar de S. Joze. 
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60° Indivíduo - 13° Leigo 

Aos 12 de Janeiro de 1727 para leigo a título de servente, por ser pobre entrou de 

graça. Manoel Gomes Pereira, filho de Manoel Borges e de Maria Gomes da Fonseca 

dafreguezia de S. Thiago de Fontes deste Bispado do Porto. Sahio depois de professo 

da Congregação para o Século80 

61° Indivíduo 
Aos 14 de Abril de 1727 o padre António Rodriguez da Silva, natural dafreguezia 

do Salvador da Ribeira de Pena, comarca de Vila Real, Arcebispado de Braga, deu de 

esmola 400$000 reis e para gastar em obras logo deu de mais 80$000 reis e se não 

chegar a professar levantaria outra vês somente os 400S000 reis e pagaria "pró rata " 

a tempo que estivesse em razão de 40$000 reis e professando perderia todo o direito e 

acção a todo o dinheiro dado. Predisse o dia da sua morte, o que assim acontecêo aos 

13 de Abril de 1755. Não havia Domingo ou dia santo que se não confessasse e 

comungasse. Foi aqui Ministro. Morreu de idade de 88 annos. Jaz sepultado na capella 

- mor. Era irmão do padre Miguel Guimarães. Foi bemfeitor. 

62° Indivíduo 
Aos 8 de Junho de 1727 o padre João Baptista de Carvalho, presbítero secular da 

freguezia de Rendilhe, Bispado de Lamego deu por huma só vez 400S000 reis os quaes 

perderia depois de professo, e se não chegasse a professar pagaria somente pro rate a 

pensão de 40$000 reis. Deu de mais a mais 100$000 reis nos quaes disse quer antes, 

quer depois de professo não queria ter direito algum. Sendo rapaz fugiu para o Brazil 

aonde se ordenou, e voltando ao Reino tomou aqui o hábito desta Congregação. 

Professou e tornou a voltar com o hábito da mesma outra vez aos Brazis com licença 

do prelado desta Caza, e querendo da hi voltar para as Minas, par aonde era o seu 

destino, o bispo daquelle território não lhe dando licença, marchou para a Bahia com 

tenção comprar alguns negros , em cuja viagem morreu na passagem das rans sítio 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
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assim chamado. Sem sacramento e não se sabe o tempo, mas presume-se ser no anno de 

1730 ou 1733. Foi Bemfeitor da Congregação*2 

63° Indivíduo 

Aos 8 de Junho de 1727 Miguel Rodrigues da Silva, irmão do padre António 

Rodrigues, naturaes da freguezia do Salvador da Ribeira de Pena, Comarca de Vila 

Real Arcebispado de Braga, deu deesmola por huma só vez 400$000 reis e sahindo 

antes de professo os levantaria outra vez, e pagaria pró rata a pensão annual de 

40$000 reis e depois de professo perderia todo o direito, e acção de esmola. Obrigando 

a fazer Património dos seus bens. Morreu de repente de hum tubérculo, e sem 

sacramentos aos 10 de Julho de 1744. sendo já presbítero e confessor. Jaz no Arco 

Cruzeiro desta igreja. Foi bemfeitor*3 

64° Indivíduo 

Aos 9 de Agosto de 1727 o padre Jozé Pessoa de Carvalho presbítero secular da 

freguezia da Sé da cidade do Porto, filho legítimo de Luís Pessoa natural das freguezias 

de S. Christovão de Nogueira Bispado do Porto e de Mariana de Souza natural da 

freguezia de Sé da cidade do Porto. Foi expulso por 6 mezes por incapaz e perturbador 

do sossego da comunidade 84 

65° Indivíduo 

Manoel Ferreira da Silva in Moribus, filho legítimo de Domingos da Silva e D. 

Catharina Jozefa aT Almeida da cidade do Porto, e sobrinho do abade de Valbom 

Francisco Ferreira da Silva. Foi aceito aos 12 de Setembro de 1728 pela penção 

annual e adiantada de 40S000 reis e obrigado afazer Património. Professou, e depois 

de ordenado de presbítero sahio da Congregação para o Século para abade de S. 

Veríssimo de Valebom no qual renunciou seu thio supra*5 

i2 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 p 
136. 
83 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 v p 
136. 
84 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 v p 
136. 
85 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 p 
150 ev. p. 150. 



66° Indivíduo e Organista 
Aos 8 de Setembro de 1731 para corista Francisco do Nascimento filho natural e 

pro filhado do padre Francisco Pinto natural de Pena Toia e assistente na cidade do 

Porto; entrou pela prenda de organista, na qual era professor, obrigou-se a fazer 

Património quando fosse promovido a Ordens, e indo recebe-las fora do bispado será a 

despesa a sua conta e risco, Morreu presbítero de huma diarreia de idade de 76 annos 

com todos os sacramentos aos 24 de Junho de 1788. Jaz nesta igreja sepultado. 

67° Indivíduo e 4o entrevado 
Aos 20 de Abril de 1732 o padre Felipe Pinto da Mota da freguezia de Santa 

Maria de Maurelos, bispado do Porto e concelho de Porto Carreiro entrou por 

sacerdote pobre, cego e entrevado sem ter quem o socorresse. Morreu de idade de 64 

annos. Foi homem de muita virtude, e principalmente a da paciência, com a qual 

admirava a todos, predisse o dia da sua morte, como assim sucedeu às 7 horas da tarde 

em huma 5.a feira aos 6 de Agosto de 1750. Jaz sepultado no Arco Cruzeiro desta 
■ 87 

igreja. 

68° Indivíduo 
Aos 25 de Setembro de 1753 António Vareiro da Silva e ao depois por sua 

devoção do Sacramento, filho legítimo de António Vareiro da Silva e de Margarida 

Theresa da Costa da freguezia de S Pedro de Miragaia da cidade do Porto pela 

pençaõ annual e adiantada de 40S000 reis e obrigou-se afazer Património. Sahiopara 

o Século já ordenado de presbítero. 

69° Indivíduo 
Aos 21 de Setembro de 1736 Policarpo dos Prazeres, menino órfão do Colégio de 

Nossa Senhora da Graça da cidade do Porto, filho legítimo de Manoel Teixeira e de 

Mariana Cerveira do lugar de Boaças freguezia de S. Miguel de Oliveira concelho de 

Ferreiros, bispado de Lamego. Entrou pela prenda de organista e pelo seu bom e 

151 
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obrigado afazer Património. Morreu de huma tísica aos 4 de Novembro de 1742 tendo 
89 

já ordens d" Epístola. Jaz no Arco Cruzeiro. 

70° Indivíduo 
Aos 23 de Janeiro de 1737 o padre Jozé Guedes Rebelo e ao depois por sua 

devoção Jozé de Santa Maria, presbítero secular, morador nafreguezia de S. Faustino 

do Peso da Régua, comarca e bispado do Porto pela pensão annual e adiantada de 

30$000 reis. Foi aqui ministro por três vezes. Era irmão do capitão João Leopoldo 

Rebelo. Morreu de idade de 83 annos de huma diarreia aos 14 de Novembro de 1782 

pelas 5 horas da manhã, recebeu todos os sacramentos. Jaz na capella-mor no n. Z. 

71° Indivíduo 
Aos 27 de Julho de 1738 António Ferreira S. Paio e por sua devoção António da 

Conceição, filho legitimo de António Ferreira e Leonor Moreira moradores na calçada 

da Relação Velha da cidade do Porto, deu por huma só vez 700$000 reis de esmola, e 

obrigou-se afazer Património de seus bens, havendo de ordenar-se. Foi aqui ministro. 

Era dafreguezia da Sé do Porto. Morreu de hum fevrão estando na cama já à tempos 

quasi entrevado. Levou todos os sacramentos. Faleceu de idade de 66 annos aos 19 de 

Março de 1786. 

72° Indivíduo 
Aos 12 de Outubro de 1738 para leigo João Sequeira Soares e por sua devoção 

João da Conceição, filho legítimo de Manoel Sequeira Barboza, natural de S. Romão 

de Paredes, de Viadores, e de Paula Soares, natural do rio de Galinhas. Deu por huma 

só vez 300S000 reis e hú preto escravo, chamado Ignacio, com condição que sahindo 

antes de professar levantará outra vez o dinheiro e o escravo, e só perderá 50S000 reis 

pela despeza que tiver feito, o que assim não sucederá depois de professo. Viveu na 

Congregação quase 45 annos com bom exemplo, e antes da sua morte hum anno, 

89 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
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padeceu de hum folipo no nariz do qual nunca sarou. Sobreveio-lhe uma pleuriz da 

qual morreu em 8 dias com todos os sacramentos aos 16 de Abril de 1784 de idade de 
93 

73 annos. Jaz nesta igreja junto ao altar de S. João. 

73° Indivíduo 
Aos 12 de Abril de 1739 o padre João da Motta Barboza, natural dafreguezia de 

S. João de Guilhufe da Arrifana de Souza deste Bispado do Porto. Deu de entrada por 

huma só vez de esmola 480S000 reis por huma escriptura que lhe devia Manoel Gomes 

de Segade dafreguezia de S. Miguel de Bôstelo. Deu mais em dinheiro 120S000 reis o 

que tudo faz 600S000 reis e mais a pensão annual de 15$000 reis; enquanto aqui 

vivesse, a qual remirá dando mais 200S000 reis e isto he querendo; sendo estudante 

embarcou para a ilha de Cabo Verde aonde tinha um thio, Bispo da mesma ilha. 

Passou a esta Congregação na qual vivêo vinte e tantos annos, morreu de velhice de 

idade 90 e tantos annos, com todos os sacramentos aos 15 de Abril de 1764. Jaz no 

Arco Cruzeiro desta igreja. Foi aqui Ministro. O dinheiro em frente já o embolsou a 

Congregação. 

74° Indivíduo 
Aos 17 de Janeiro de 1740 o padre António Jozé Carneiro e por sua devoção 

António de S. Jozé, presbítero secular, filho legítimo de Manoel Pereira e de Maria 

Carneira, moradores junto ao chafariz da Batalha na cidade do Porto, deu por huma só 

vez de esmola 500$000 reis e mais 60$000 reis para fazer hum cubículo novo no 

dormitório por cima da sacristia, e o créscimo seria para continuar outro. Era thio aos 

padres Francisco de Soledade e João Chrizostomo Pamplona. Sendo já presbítero 

passou ao Rio de Janeiro aonde viveo algum tempo, e voltando ao Reino se recolheu a 

esta Congregação aonde vivêo 24 annos; morreu de idade de 66 annos aos 23 de 

Março de 1764. Sem sacramento algum, por estar em caza do seu cunhado António 

Francisco Guimarães em Santo António do Penedo na cidade do Porto, aonde caindo 

92 Pleuris ( Latim pleurise) -pleurisia - inflamação da pleura, com derrame ou sem ele. A pleura trata-se 
de uma membrana serosa dupla que reveste internamente o peito e externamente os pulmões. 
93 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
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pellas escadas abaixo, de hum accidente de que era acometido, nunca mais deu sinais 

de vida. Jaz nesta igreja na primeira sepultura junto ao altar da Soledade. 

75° Indivíduo 
Aos 12 de Março de 1741 António Correia por sua devoção da Natividade, fúho 

legítimo de Manoel Rodrigues e de Maria Correia, moradores no lugar da Pouzada, 

freguezia de S. Salvador de Penna Jóia, termo e Bispado de Lamego, deu de esmola 

600S000 reis por huma só vez, e de comedoria do primeiro anno 30$000 reis e não 

chegando a professar dará mais 20$000 reis o que tudo faz 50$000 reis e levantará 

outra vez os 600$000 reis o que assim não será depois de professo; faria património de 

15$000 reis à sua custa. Sahio da Congregação depois de ordenado de presbítero. 

76° Indivíduo 
Aos 20 de Julho de 1741 o padre Domingos da Silva, presbítero secular, filho 

legítimo de Domingos Guimarães e de Maria Antónia, natural de Rio Tinto da 

freguezia de S. Cristóvão, termo e bispado do Porto, pela pensão adiantada de 80$000 

reis imposta no seu Benefício de S. Thiago Bedoido da comarca da Feira, o qual 

renunciara em seu sobrinho Manoel da Silva, a qual igreja alcançara sendo Mestre de 

gramática latina na Rua das Taipas, cidade do Porto, e sendo opositor das igrejas do 

Bispado do Porto alcançou por opposição a referida donde foi reitor, e nella vivêo 20 

ou mais annos, depois da qual renunciada voltou para a cidade do Porto para humas 

cazas suas na rua do Bomjardim, aonde vivêo alguns annos, e voltou a recolher-se a 

esta Congregação aonde vivêo 21 annos e tantos dias, servindo a todos de admiração 

pellas suas virtudes, com as quaes edificava a todos, principalmente da caridade. Era 

hum excelente filozofo, theologo e moralista. Foi assíduo no confessionário e não sahia 

do seu quarto se não para os actos da comunidade entretendo-se sempre nelle em a 

lição de livros espirituais, e na pratica das virtudes, por prémio das quaes o reduzio 

Deus a numa santa simplicidade destituído da própria natureza até o ponto da sua 

morte que por elle tinha sido prognosticada aos 12 de Junho de 1762 com todos os 

95 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
154. 
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sacramentos. Faleceu de idade de 80 annos em o dia Sábado das 4 para as 5 horas da 
07 

tarde. Em atenção às suas virtudes sepultou-se na capella-mor, non.0 2. 

IT Indivíduo 

Aos 30 de Novembro de 1741 António da Silva e por sua devoção do Rozário, 

filho legítimo de Domingos Frazão e de Anna da Silva do lugar de Escorei, freguezia 

do Lavrador da Ribeira de Pena, comarca de Vila Real, Arcebispado de Braga, deu de 

esmola 600S000 reis e de comedoria do noviciado 15S000 reis e se não professar só 

perderá do dinheiro dado 15$000 reis, o que assim não será se chegar a professar; fará 

de património de seus bens de 15$000 reis. Foi aqui Ministro três vezes. Morreu de 

idade de 62 annos de huma suffocação aos 21 de Novembro de 1785 de madrugada, 
08 

recebeu todos os sacramentos. Jaz na capella-mor non.° 1. 

78° Indivíduo e 15° leigo 
1 

No primeiro de Maio de 1742 para leigo a título de corista com roupeta preta, 

João da Silva, e por sua devoção João de Deus, filho natural de João Pacheco do lugar 

de Beal freguezia de S. Thiago da Carvalhoza, Arcebispado de Braga, e de Maria da 

Silva da freguezia de Monte Cordova, lugar de Pereiras, Bispado do Porto. Deu a 

esmola de 500S000 reis e hum preto chamado Miguel, que trouxe do Brazil aonde 

esteve e fora alferes, o qual se até a profissão não agradar à comunidade ou este 

falecer dará de mais 100$000 reis se acaso sahir antes de professar levantará todo o 

dinheiro dado, e pagará por toda a despesa que tiver feito e juntamente o preto a 

quantia de 70$000 reis e depois de professo perderá todo o dinheiro e acção a tudo o 

dado. Professou e morreu na sua terra sem sacramento algum sufocado de huma asma, 

farão 4 padres busca-lo, enterrou-se nesta igreja aos 6 de Junho de 1743 e morreu no 

dia 4 do mesmo mês e anno. Jaz no Arco Cruzeiro. 

97 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. p. 
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79° Indivíduo e 16° leigo 

Aos 12 de Dezembro de 1742 para leigo a título de corista com roupeta preta, 

digo parda, Manoel Francisco de Carvalho e Souto, e por sua devoção de S. Francisco, 

filho legítimo de Francisco Guimarães e de Margarida João da freguezia de S. 

Christovão de Mondim de Basto, comarca de Vila Real, Arcebispado de Braga, deu de 

esmola 800$000 reis que perderá professando, e não chegando a professar pagará 

"pro rata"100 a pensão só de 60$000 reis. Foi ao Brazil aonde adquirio grandes 

cabedais e voltando ao Reino recolheu-se nesta Congregação aonde viveu perto de 13 

annos, foi aqui duas vezes procurador com bom conceito. Morreu de huma queda que 

deu em Braga. Faleceu na sua freguezia aonde jaz aos 18 de Agosto de 1755. Recebeu 

todos os sacramentos efoi bemfeitor desta Caza.101 

80° Indivíduo e 17° leigo 

Aos 9 de Junho de 1743 para leigo a título de corista com roupeta preta, Miguel 

Teixeira Guimarães e por sua devoção, da Trindade, natural da freguezia de S. 

Christovão de Mondim de Basto, filho legítimo de Miguel Teixeira da freguezia de S. 

Miguel de Carvalho e de Isabel Guimarães da freguezia de Santa Tecla, todos do 

Arcebispado de Braga, o qual passando a América e assistindo nas missas alguns 

annos, voltou ao Reino, e se recolheu nesta Congregação, deu de esmola 800$000 reis 

os quaes perderia se professasse, e se não professasse pagaria pro rata a pensão de 

60S000 reis. Professou e morreu de idade de 78 annos de cancro no peito, e huma tosse 

aos 14 de Março de 1765. Levou todos os sacramentos. Jaz nesta igreja. Viveo nesta 

Caza 22 annos e tantos mezes102 

81° Indivíduo e 18° leigo 

Aos 30 de Junho de 1746 foi proposto e aos 2 de Agosto de 1746 tomou o hábito 

de leigo Manoel da Cunha Vellozo e por sua devoção Manoel dos Santos, natural de 

Mondim de Basto, aonde assistiu alguns annos, depois dos quaes embarcou para 

Lisboa, e daí para a América, aonde adquiriu grossos cabedaes em vários annos que lá 

esteve, e voltando ao Reino com o desejo de socorrer, e assistir ao seu pai decrépito, 

100 Expressão latina que significa em proporção; pagando ou recebendo cada um a parte que lhe toca num 
rateio. 
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depois da morte do qual se recolheu a esta Congregação repartindo primeiro os seus 

bens e dinheiro pellos seus irmãos e sobrinhos. Deu de esmola l.OOOSOOO reis com as 

condições dos mais indivíduos retro. Morreu aos 2 de Setembro de 1773 em huma 5." 

feira pela huma hora da noite. Por dores de cabeça que padecia lhe faltou a vista, e 

afinal ficou reduzido a huma santa simplicidade. Viveo nesta Caza 27 annos e tantos 

mezes. Recebeu todos os sacramentos. Jaz nesta igreja defronte do altar do 

Evangelista. Consta a sua aceitação e entrada do Livro Consultório e no Livro das 

Entradas. Consta tomar o hábito aos 30 de Outubro e deu também de mais 25$000 reis 

para obras da sacristia, era da freguezia de Santa Tecla Arcebispado de Braga, filho 

legítimo de João da Cunha e de Angela Velozo. Entrou a título de corista com roupeta 

preta103 

82° Indivíduo 
Aos 21 de Janeiro de 1748 Boaventura da S. Jozé, filho legítimo de Manoel de Sá 

e de Anna de Sá Pereira da freguezia de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia, entrou 

de graça pela prenda de organista e só pagou a comedoria do anno do noviciado com 

30$000 reis e obrigado a fazer património havendo de ordenar-se. Sahio depois de 

ordenado de presbítero no anno de 1766. 

83° Indivíduo 
Aos 30 de Janeiro de 1749 Manoel Jozé da Rocha e por sua devoção de S. Jozé do 

Nascimento, filho legítimo de Manoel da Rocha Soares e de Sebastiana Diniz da 

freguezia de S João de Guilhufe da comarca de Penafiel Bispado do Porto; deu de 

esmola 600S000 reis os quaes perderia em professando, e não professando os levantará 

e pagará pro rata nesta circunstância a pensão de 40S000 reis obrigado a fazer 

património havendo de ordenar-se. Sahio logo depois de professo por ser expulso por 

desobediente, o que elle mesmo procurou por ter vindo contra vontade e para evitar 

duvidas e disputas se lhe entregarão outra vez os ditos 600S000 reis. 

103 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
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84a Indivíduo e 19a leigo 
Aos 31 de Março de 1749 para leigo Domingos de Lima Correia, filho legítimo de 

João Lima Correia, e de Anna Guimarães da freguezia de S. Clemente de Basto 

Arcebispado de Braga. Deu de entrada 1.200$000 reis e mais 2.500S000 para obras da 

igreja com as condições dos retro referidos, só se sahisse antes de professar pagaria 

pró raia o tempo que estivesse pella pensão annual de 50S000 reis. Deu mais hum preto 

escravo chamado Pedro, porém como não chegou a professar ficou nullo todo o 
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contrato, e so pagou a pensão rejenda. 

85° Indivíduo 
Aos 19 de Abril de 1749 o Doutor António Rebelo Leite formado em cânones pella 

Universidade de Coimbra e Cavaleiro professo de Christo. Ministro que fora de Sua 

Majestade em vários lugares, como foi Juiz de Fora do Ladroai, ouvidor em 

Pernambuco e Alagoas na América. Filho legitimo de Manoel Antunes e de Benta 

Rebelo da freguezia de S. Paio da Eira Vectra Conceição de Vieira comarca de 

Guimarães Arcebispado de Braga, deu de esmola 600$000 reis com as obrigações e 

cláusulas do costume, e pagará a pensão de 50$000 reis pró rata o tempo que estiver, e 

isto se sahir antes de professar. Em atenção ao seu merecimento e respeito ficou 

dispensado de iodos as obrigações desta Caza e até de ir ao coro, só quando a sua 

devoção lho pedisse, e faria património de seus bens, havendo de ordenar-se a primeira 

he que se declare quem pede a sua execução e cumprimento, porque o juízo se 

compõem de autor e réu e juiz, e não sabemos quem provê estes autos. A segunda he 

que se juntem os originais, de que se supõem as cópias de f 6 até f 71 inclusive, 

entrando algumas que vem em branco, porque as cópias não têm fé sem exibição do 
107 

original e à vista de tudo direi sobre o merecimento da causa moura. 

86° Indivíduo 
Aos 23 de Fevereiro de 1751 Manoel da Encarnação, filho legítimo de André 

Pinto e de Maria Angélica moradores em vila Nova de Gaia bispado do Porto, com 

obrigação de seu irmão João Pinto dar a esmola de 600$000 reis e de comedoria do 

anno do noviciado 30$000 reis e se não professar não dará a referida esmola, mas sim 

106 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
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só 50$000 reis o que assim não sucederá depois de professo, pois o perderia todo; fará 

património de 15$000 reis. Não chegou a professar, sahio no anno do noviciado. 

87° Indivíduo 
Aos 2 de Setembro de 1751 o padre Caetano de Souza presbítero secular, filho 

legitimo de Gaspar Machado e de Paula Souza, naturaes dafreguezia de Matozinhos 

bispado do Porto. Deu de esmola por huma só vez 800S000 reis e de comedoria do 

anno do noviciado 40S000 reis e obrigado a vestir-se à sua custa, enquanto não disser 

missa o que não faria por escrúpulos, e se sahisse depois de professo perderia todo o 

dinheiro dado. Morreu de idade de 70 annos aos 17 de Março de 1768 sem 

sacramentos por aparecer morto na cama, porém tinha-se confessado e comungado na 
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véspera, o que faria assim todos os dias. Jaz nesta igreja junto ao altar de S. João. 

88° Indivíduo 
Aos 8 de Março de 1753 António Ferreira de Vasconcelos e por sua devoção 

António de Santa Roza de Viterbo, filho legítimo de Bento Jozé Carneiro de 

Vasconcelos e de D. Anna de Vasconcelos da cidade do Porto pela pensão de 30$000 

reis annualmente, a qual não pagando por dois annos sucessivos, a Congregação lhe 

dará as propinas do costume, nem a vestiaria. Sahio da Congregação depois de 

professo e ordenado de presbítero. 

89° Indivíduo 
Aos 19 de Março de 1753 Jozé Pinto Gomes, e por sua devoção Jozé da 

Expectação, filho legítimo de Manoel Pinto Soares e Josefa das Neves, moradores na 

Rua nova do anjo cidade do Porto; deu 600$000 reis e 50$000 reis para obras com as 

condições do costume, porém se não chegasse a professar pagaria pro rata a pensão de 

40$000 reis. Obrigou-se a fazer património. Sahio da Congregação depois de ordenado 

108 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
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de presbítero e levantou outra vez os 600$000 reis por demanda. He presentemente 

capelão das Misericórdia da cidade do Porto.11l 

90° Indivíduo 

Aos 19 de Março de 1753 Francisco de Sales Guimarães, filho legítimo de 

António Francisco Guimarães e de Luiza Francisca, moradores a Santo António do 

Penedo na cidade do Porto. Deu 600S000 reis e d ecomedoria do anno do noviciado 

30S000 reis com as condições costumadas. Era sobrinho do padre António de S. Jozé e 

irmão do padre João Chrizosiomo. Foi aqui ministro. Morreu de idade de 70 e tantos 

annos de hum apoplexia, por cuja razão só recebeu o sacramento da Extrema - Unção, 

como também por se achar demente à 3 annos. Faleceu das 4 para as 5 horas da tarde 

em huma 4. "feira aos 13 de Fevereiro de 1805. Jaz na capela -mor no n. ° 4. Foi muito 

devoto da Senhora da Soledade tanto que iodos os annos lhe faria huma grande 

festa112 

9Í° indivíduo 

Aos 8 de Julho de 1753 Jozé Ferreira da Assumpção, morador no ferreiro de S. 

Bento das Freiras da freguezia da Sé cidade do Porto, filho legítimo de Jerónimo 

Ferreira e de Maria da Assumpção. Deu de esmola 600$000 reis e para obras 50S000 

reis e de comedoria para o anno do noviciado 30S000 reis com as mais condições do 

costume. Morreu de huma tísica aos 6 de Janeiro de 1762 das 8 para as 9 horas de 

manham, recebeu todos os sacramentos. Jaz nesta igreja junto do altar de S. Jozéin 

92° Indivíduo 

Aos 20 de Novembro de 1756 João Chrizosiomo sobrinho do padre António de S. 

Jozé e irmão legitimo de Francisco de Sales Guimarães deu de esmola 650S000 reis e 

de comedoria do anno do noviciado 32S500 reis com todas as condições do costume. 

Fará Património quando for promovido a Ordens e indo recebê-las fora do Bispado 

será à sua custa toda a despeza. He presbítero e foi aqui vigário sendo seu irmão 

111 A.D.P., SGC. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p 
175. 
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ministro. Morreu apopléctico aos 8 de Janeiro de 1812. Só recebeu a unção. Morreu de 

idade de 73 annos. Jáz na sepultura n.°8no Arco Cruzeiro. 

93° Indivíduo 
Aos 18 de Dezembro de 1757 Jozé de Souza, e por sua devoção Jozé de Jezus 

Maria, moradores em Vila Nova de Gaia; deu de esmola 670$000 reis e de comedoria 

do anno de noviciado 33$500 reis com as condições do costume, obrigou-se afazer 

Património, quando for promovido a Ordens, e indo recebê-las fora do Bispado será à 

sua custa toda a despeza Sahio da Congregação em Fevereiro de 1774 ordenado de 

presbítero e se chamou Jozé da Purificação. 115 

94° Indivíduo 
Aos 29 de Janeiro de 1758 Thome João de Castro e por sua devoção de S. 

Boaventura, filho legítimo do Alferes Isidoro João e de Isabel Thomé do lugar de 

Laborim freguezia dè S. Christovão de Mafamude; deu 680S000 reis e d ecomedoria da 

anno do noviciado 34S000 reis com as condições do costume. Obrigou-se a fazer 

Património. He thio do padre Thomé da Silva e Castro membro desta Congregação. 

Foi também aqui ministro por três vezes. Morreu de huma maligna em Souto Redondo 

do termo da Vila da Feira aos 18 de Julho de 1782 em huma 5.a feira pelas 4 horas da 

tarde. Veio a enterrar à igreja desta Congregação. Jáz na capela - mor no n. °3. 
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95° Indivíduo 
Aos 8 de Outubro de 1758 Manoel Félix Correia Maia, e por sua devoção manuel 

de S. Jozé, filho legítimo do capitão Jozé Correia Maia e de Anna Maria de Jezus, 

moradores na Rua do Paraizo freguezia de Santo Ildefonso cidade do Porto, deu 

700S000 reis e 50$000 reis para a sacristia e de comedoria do anno do noviciado 

35S000 reis com as condições do costume, obrigou-se afazer Património quando fosse 

promovido a Ordens. Sahio da Congregação com Ordens Menores. Cazou ao depois, e 

114 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
176 e v. p. 176. 
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he prezentemente procurador da cidade na cidade do Porto. Levantou outra vez o seu 
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dote por demanda que ouve, na qual annulou o contrato. 

96° Indivíduo 
Aos 22 de Janeiro de 1761 Joaquim Ignacio do Amaral, filho legítimo de António 

Saraiva do Amaral e de D. Anna Joaquina Mascarenhas, naturaes do coutto de 

Maiorca Bispado de Coimbra, entrou de graça com obrigação de 1er Filosofia e 

Theologia, o que assim executou com desempenho todo o tempo que existiu na 

Congregação. Obrigou-se a fazer Património. Sahio da Congregação Prior de S. 

Miguel de Montemor - o- Velho junto à Figueira. Foi jesuíta e era fidalgo muito 
i i o 

distinto dos Saraivas de Maiorca. 

97° Indivíduo 
Aos 27 de Março de 1761 o Doutor André Pinto Leitão presbítero secular e 

natural do Rio de Janeiro, bacharel formado pela Universidade de Coimbra, assistente 

na Rua de Belo Monte na cidade do Porto, filho legítimo de Bernardo Pinto Guedes, 

natural de S, João de Lobrigos e de Micaela de Proença natural do Rio de Janeiro, 

com obrigação de dar duas moradas de cazas na Rua do Belo Monte na cidade do 

Porto, as maiores logo em sua vida, e as mais pequenas por morte de Rita Maria de 

Jezus, e mais 160S000 reis na capela de Santo António de S. João de Lobrigos, como 

também toda a sua mobília o que melhor consta da escriptura celebrada nas Notas das 

Virtudes na cidade do Porto que ao prezente serve Manoel Jozè d" Oliveira com 

obrigação desta Caza lhe assistir com tudo, quer em som, quer em doente; e de lhe 

dizer 1000 missas por sua alma, e que no caso saia da Congregação dar-lhe esta a 

pensão de 30$000 reis annual para sua sustentação, ou no cazo que não queira estar 

na Congregação. Morreu com todos os sacramentos lançando sangue pela boca aos 2 

de Abril de 1761. Jáz nesta igreja sepultado, professou antes de morrer, esteve poucos 

dias com o habito, e em virtude da Profissão ficou a Congregação herdeira do supra 

referido; por cuja razão foi bemfeitor desta Caza. 
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98° Indivíduo 
Aos 11 Outubro de 1761 Félix de Souza, e por sua devoção da Soledade, filho 

legítimo de João de Souza da Silva e de Joanna Maria Diniz, moradores na Rua da 

Cordoaria nova freguezia de Santo Ildefonso cidade do Porto. Deu 750S000 reis e 

50S000 reis para as obras da igreja com as condições costumadas. Obrigou-se afazer 

Património , quando fosse promovido a Ordens sacras. Morreu presbítero de huma 

tísica na cidade do Porto aos 7 de Maio de 1770. Recebeu todos os sacramentos da 
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freguezia da Sé, veio a enterrar a esta Congregação. Jáz junto à capela da Soledade. 

99° Indivíduo 
Aos 7 de Maio de 1780 António Peixoto e por sua devoção António Peixoto da 

Soledade, filho legítimo do Capitão António Peixoto Guimarães e de Josefa Joaquina 

da Purificação, moradores no lugar do Monte da Carreira, freguezia de S. Martinho de 

Lordelo do Oiro, deu de esmola 150S000 reis para obras e a pensão annual enquanto 

aqui vivesse de 30$000 reis com as condições do costume. Ordenou-se de presbítero e 

foi aqui vigário em dois triénios nos de 1788 e 1791. Morreu de repente em casa de seu 

cunhado em Lordelo do Oiro ao 1.° de Abril de 1796. recebeu só o sacramento da 

Extrema-unção, porém deu antes sinais de huma verdadeira contrição. Veio a enterrar 
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a esta igreja. Jaz na sepultura n.° 14. 

100° Indivíduo 
Aos 5 de Setembro de 1780 o padre Luís Pinto de Magalhães Monteiro, presbítero 

secular, filho legítimo de Giraldo Pereira de Magalhães e de Isabel Pinto da freguezia 

de S. André de Lozêlo do bispado de Lamego, deu d esmola 600S000 reis e mais para 

obras 14S000 reis com as condições do costume. Sahio antes de professar, e se lhe 

entregou outra vez o dinheiro que tinha dado. 

101° Indivíduo e 5o entrevado 
Aos 10 de Março de 1781 o Doutor Pinto Custódio Guimarães Soares formado 

em cânones pela Universidade de Coimbra, do lugar de Passos, freguezia de Santo 

120 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
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André Beira Mar deste Bispado do Porto; entrou para o lugar de entrevado, por ser 

destituído do juízo, e de todo o socorro humano, nada deu, porque nada tinha, nunca 

quis tomar o hábito pela sua demência, era presbítero. Morreu apopléctico, só recebeu o 

sacramento da Extrema - Unção, faleceu aos 9 de Maio de 1804. Jaz nesta igreja na 

sepulturan.° 14° m 

102° Indivíduo 
Aos 27 de Março de 1781 Manoel Domingues Duarte e por sua devoção Manoel 

de S. Jozé e Oliveira, filho legítimo de Jozé Coelho Duarte e de Anna Maria da Silva, 

naturaes de S. Martinho de Lordello do Oiro, deu de esmola 50S000 reis e de pensão 

annual enquanto vivesse 20$000 reis ao que se obrigou por Escriptura seu thio Manoel 

Domingues, com todas as mais condições costumadas, foi aqui Ministro 4 triénios 

sucessivos. Foi hum Prelado muito operário no temporal da Congregação e espiritual, 

e na defesa dos privilégios da mesma Congregação, os quaes pôs em seu vigor, e se 

achavam quasi de todo aniquilados. Em o anno de 1801 aos 20 de Março de Setembro 

sahio da Congregação para a companhia de sua mãe e thio, tendo finalizado já o seu 4o 

triénio do seu governo. Porém seu nome será eterno nesta Congregação e memorável 

pello incansável zelo. Morreu em 1822 no Século, fez-se-lhe officio com missa cantada 

e deixou para isso 30$000 reis no seu testamento124 

103° Indivíduo 
Aos 10 de Junho de 1781 Luís Manoel Viraens e por sua devoção Luís da 

Trindade, filho legítimo de Manoel Luís Viraens e de Maria Joana Luíza Viraens da 

Rua dos Canos, freguezia da Sé cidade do Porto, deu 150S000 reis para obras, de 

pensão annual enquanto aqui vivesse 30S000 reis com as ordens do costume. Professou 

e passados alguns annos sahio para o Século levando Ordens Menores inteiras cazou, e 

he hum dos grandes negociantes que tem actualmente a cidade do Porto. 
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104° Indivíduo 
Aos 10 de Junho de 1782 Manoel Rodrigues, minorista e ao depois se chamou 

Manoel de Nossa Senhora da Guia, filho legítimo de António Rodrigues e de Luíza 

Francisca da freguezia de S. Sebastião de Carva e Conceição de Alfarela de Tales 

comarca de Vila Real, arcebispado de Braga. Deu de esmola 400$000 reis e de pensão 

annual 5$000 reis enquanto aqui vivesse por escritura celebrada nas Notas das 

Virtudes na cidade do Porto que serve hoje Manoel Jozé d' Oliveira com todas as 

condições do costume. Professou e sahio da Congregação no anno de 1787 com as 

mesmas Ordens com que entrara126 

105° Indivíduo 
Aos 8 de Setembro de 1782 Manoel Jozé Ribeiro de Brito e ao depois de Santa 

Roza, filho legítimo de João Ribeiro de Castro e de Anna Thereza Clara já defuntos, da 

cidade do Porto freguezia da Sé, deu seu irmão e tutor Luís Jozé da Silva de esmola 

150$000 reis e de pensão annual 30$000 reis. Professo e tomou Ordens Menores 

inteiras, e em o mês de Maio de 1807 sendo ministro e Doutor o padre António 

Guimarães Reis recebeu todas as Ordens Maiores conferidas pelo Bispo de Cochim 

residente em Salreu junto da cidade de Aveiro, e se acha hoje presbítero. 

106° Indivíduo 
Aos 16 de Novembro de 1782 Joaquim Guimarães d* Oliveira e ao depois de Ave 

Maria, filho legítimo de Marcelino Guimarães ds Oliveira e de Marianna Thereza já 

defunta, moradores em Vila Nova de Gaia. Deu de esmola 150S000 reis e d epensão 

annual 35$000 reis. Sahio depois de ordenado de presbítero, e he hoje vigário mas não 

colado de Santa Eulália de Barroza, junto a Guimarães apresentação dos padres de S. 

Jerónimo da Costa de Guimarães. 

107° Indivíduo 
Aos 4 de Maio de 1783 António Jozé Peixoto e ao depois da Purificação, filho 

legítimo de António Jozé Teixeira e de Francisca Thereza da freguezia do Salvador de 

126 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
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Medroem bispado do Porto. Deu de esmola 150S00 reis e de pensão annual 35S000 
129 

reis. Sahio da Congregação ordenado de presbítero. 

108° Indivíduo 
Aos 17 de Junho de 1783 Paulo Jozé de ? Soares, filho legítimo de Mathias de ? e 

de Marianna Thomazia dafreguezia de S. João do Souto da cidade de Braga foi acceite 

de graça por ser Doutor, formado em cânones pela Universidade de Coimbra, e com 

obrigação de ensinar quando for necessário Filosofia e Theologia ordenou-se de 

presbítero e tem lido alguns triénios de Filosofia e Theologia no que he insigne 

professor. Faleceu aos 11 de Julho de 1812 com todos os sacramentos d' huma 

hidropisia130 de setenta e tantos annos d' idade e vinte e nove annos d' hábito. Jaz na 

sepultura n. ° 10 abaixo das grades da capella-mor131 

109° Indivíduo 
Aos 18 de Junho de 1783 Francisco Victorino de Castro, filho legítimo de António 

Francisco de Castro e de Roza Felizarda Maria de Sá moradores na Rua dos Canos na 

cidade do Porto, freguezia da Sé. Deu de esmola 150S000 reis e de pensão annual 

enquanto aqui existisse 35$000 reis com as condições do costume. Foi aqui procurador 

em dois triénios em o de 1788 e 1791 muito zelou da Congregação pello que ainda 

hoje, he nella seu nome lembrado. Sahio da Congregação aos 16 de Junho de 1800 

para a companhia de seus pais já decrépitos, e pellos seus bons costumes se lhe deu 

ingresso e regresso nesta Congregação e aqui tem vindo assistir às principais funções 
132 

uzando nellas do hábito da mesma Congregação porém somente intra claustro. 

110° Indivíduo 
Aos 18 de Fevereiro de 1784 António Pereira de Almeida, e por sua devoção 

António de Santa Tereza, filho legítimo de Jozé da Conceição Pereira já defunto e de 

Thereza Angélica de Jezus assistentes que foram na Rua de Traz, freguezia da Sé, 

129 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
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cidade do Porto, deu de esmola 150S000 reis e a pensão annual enquanto aqui vivesse 

de 40 $000 reis com todas as mais condições do costume. Sahio da Congrgação com a 

Ordem de Diácono133 

111° Indivíduo 

Aos 15 de Outubro de 1788 António Pacheco Silva e por sua devoção de S. 

Boaventura, filho legítimo de Manoel Rodrigues Pacheco e de Joanna Luíza Rita 

moradores na Picaria freguezia de Santo Ildefonso cidade do Porto. Deu de esmola 

200$000 reis e de pensão annual enquanto aqui existisse 40S000 reis até dizer missa, e 

depois 30S000 reis com todas as condições mais do costume; sahio da Congregação 

aos 27 de Agosto de 1792, levou ordens menores inteiras conferidas pelo Ex.mo Senhor 

Bispo do Porto D. Fr. João Rafael de Mendonça.134 

112° Indivíduo 

Aos 23 de Outubro de 1788 Domingos Leonardo Farinha in Minoribus, filho 

legítimo do capitão Domingos Leonardo Farinha e de Francisca Thereza Clara 

Farinha já defunta, assistentes em Rua de Cedofeita da cidade do Porto, pelo seu bom 

procedimento e prenda de organista na qual he insigne professor, nada deu, só se 

obrigou a fazer património. Está hoje ordenado de presbítero, confessor e pregador. 

Morreu em 26 de Setembro de 1831 às 9 horas da noite de hum reumatismo geral e 

afinal tísico. Recebeu todos os sacramentos e era de idade de 66 annos. Sepultou-se na 

sepultura n. ° 16 junto ao arco da Soledade. Era muito curioso no asseio da quinta efoi 

quem arranjou a rua do Calvário.135 

113° Indivíduo 

Aos 4 de Novembro de 1788 Theotonio Jozé Maria Queirós, filho legítimo de 

António de Queirós já defunto e de Maria Thereza dos Reis, assistentes na viella do 

cativo cidade do Porto freguezia da Sé. Deu de esmola 200S000 reis e a pensão annual 

enquanto aqui existisse até dizer missa 40S000 reis e depois 30S000 reis com todas as 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 v 
p. 183. 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 v 
p. 187. 

35 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830 v 
p. 187. 



mais condições do costume. He hoje presbítero. He thio dos padres António Ribeiro de 

Castro e do padre João Ribeiro de Castro. He confessor e pregador. Foi Ministro.I36 

114° Indivíduo 

Aos 23 de Dezembro de 1 788 António da Silva e por sua devoção de S. Jozé, filho 

legítimo de Jozé Guimarães e de Sebastiana Francisca, naturaes e moradores na 

freguezia de S. Martinho de Lordelo de Oiro Bispado do Porto, deu de esmola 220$000 

reis e de pensão annual enquanto aqui existisse 20$000 reis adiantados no princípio de 

cada anno e tudo o mais na forma do costume. Entrou pella prenda de cantor no que 

era professor por cuja razão se atendeu à pensão ser mais diminuta. Passados 4 dias 

depois do que disse missa nova nesta igreja com toda a pompa e magnificência 

despediu-se da Congregação para a companhia de seus pais. Já faleceu U1 

115° Indivíduo1 

Aos 30 de Agosto de 1789 para leigo com todos os vottos nemine discrepante138 

Carlos Joaquim de Melo, filho legítimo de Manoel António de Campos já defunto e de 

Maria Pessoa de Mello, moradores na rua de S. Pedro de Miragaia cidade do Porto, 

deu de esmola 650S000 reis e de comedoria do anno de noviciado 30$000 reis com 

condição de que se se aplicasse ao latim entraria no coro, e isto no fim dos primeiros 6 

mezes do noviciado e ordenando-se faria património. Não chegou a professar porque 

não estando capaz no latim, assim mesmo queria entrar para corista do coro, o que não 

sendo admitido pella comunidade se despediu e levantou outra vez o dinheiro dado, 

menos a comedoria.139 

116° Indivíduo 

Aos 24 de Março de 1790 o padre João Bernardino dá Silva Póvoas, presbítero 

secular, natural da cidade do Porto morador na Rua das Flores pela pensão annual 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v 
p. 187. 

37 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p 
188. 

Nemine discrepante - Latim - sem ninguém discrepar, por unanimidade. (Usa - se nas aprovações 
plenas). 

39 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p 
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enquanto aqui vivesse 20S000 reis. Professou e foi expulso ou declarado por isso desta 

Congregação aos 28 de Agosto de 1792 assim consta do Livro de Entradas. 

117° Indivíduo 

Aos 24 de Março de 1790 Manoel Pereira da Silva Berredo, filho legítimo de 

Manoel Pereira Berredo professo na Ordem de Christo e de D. Maria Caetano de 

Almeida Pinto dafreguezia de Vila Nova de Gaia. Deu de esmola 100S000 reis e de 

pensão annual enquanto aqui vivesse até dizer missa 45$000 reis e ao depois de 

30S000 reis com todas as mais condições do costume. H e presbítero, confessor e 

pregador. Foi aqui eleito vigário in capite. Ministro ux 

118° Indivíduo 
Aos 24 de Março de 1790 Jozé Joaquim Pereira de Carvalho, filho legítimo do 

Capitão e Doutor João Pereira da Carvalho e de D. Raimunda Joaquina Clara 

moradores em afreguezia de S. Pedro de Miragaia cidade do Porto. Deu de esmola 

100$000 reis e de pensão annual enquanto aqui existisse 45$000 reis até dizer missa 

e ao depois 30S000 reis com todas as mais condições do costume. He presbítero e 

actualmente Ministro desta Congregação. Foi seu pai cavaleiro da Ordem de Christo. 

He confessor e pregador. Sahio da Congregação em 25 de Junho de 1806 e se lhe deu 

o ingresso e regresso.U1 

119° Indivíduo 
Aos 29 de Setembro de 1790 Jozé Christovão da Cunha Lima, filho legitimo de 

João da Costa Lima e de Maria Angélica, assistentes em Vila Nova de Gaia freguezia 

de Santa Marinha. Deu de esmola 200S000 reis e de pensão annual enquanto não 

disser missa 400S000 reis e depois 30S000 reis enquanto aqui existisse e todas as mais 

condições do costume. Despediu-se da Congregação tendo já ordens menores aos 12 de 

140 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
188. 
141 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
p. 188. 
142 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
p. 188. 



Agosto de 1793. E querendo tornar a entrar foi recusada a sua pretensão pellos padres 

de Meza aos 23 de Agosto de 1793 e se lavrou no Livro das Entradas.143 

120° Indivíduo 
No primeiro de Novembro de 1790 Thome da Silva e Castro, filho legitimo de 

Manoel Domingues e de Jozefa Thomé de Castro dafreguezia de S. Pedroso comarca 

da Feira, Bispado do Porto, deu de esmola 200$000 reis e de pensão annual enquanto 

aqui viver 20$000 reis e para o anno do noviciado para sua comedoria 40S000 reis 

com todas as mais condições do costume. Foi aceite por tão diminuta pensão por ser 

sobrinho do padre Thomé de S. Boaventura e Castr., por este ter dado quando entrou 

600$000 reis de dote e terem ficado na Congregação. Professou e he hoje presbítero, 

fez o património em bem desta Congregação que foram emprazados a seu tio o capitão 

Clemente de Castro, de Laborim freguezia de S. Christovão de Mafamude, sitos nesta 

freguezia de Oliveira e na de S. Salvador de Fanzeres, os quaes lhe deu para 
I 

Património o referido seu thio para comer só enquanto vivo, e isto por huma 

escriptura, a qual autorizou o ministro o padre Manoel de S. Jozé e Oliveira por ser a 

Congregação directa senhoria dos mesmos bens. He confessor e pregador. Foi eleito 

ministro em 13 de Junho de 1818. Faleceu repentinamente apopléctico em 21 de Março 

de 1821. Recebeu só a Extrema - Unção. Sepultou-se na capela -mor n. "3. 

121° Indivíduo 
Aos 9 de Março de 1791 Manoel do Amaral e Azevedo, filho legítimo de Jozé do 

Amaral e de Maria Teixeira, naturaes dafreguezia do Tropeço Conceição de Arouca, 

Bispado de Lamego. Deu de esmola para obras 250S000 reis e de pensão annual 

enquanto aqui vivesse até dizer missa 50S000 reis e depois 30$000 reis com todas as 

mais condições do costume. Professou e sahio da Congregação para a companhia de 

seus pais, sendo já presbítero e procurador desta Congregação no anno de 1794. 

143 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
p. 188. 
Í44 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
189. 
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122° Indivíduo 

Aos 12 de Junho de 1793 o Doutor António Guimarães Reis Bacharel formado em 

a Universidade de Coimbra, filho legítimo de Manoel Guimarães Reis e de Maria d* 

Almeida já defuntos e moradores que foram no lugar do Candal freguezia de Vila Nova 

de Gaia. Deu de esmola 200S000 reis e de pensão annual enquanto não disser Missa 

50S000 reis e depois 30$000 reis enquanto aqui viver, com todas as condições do 

costume. Professou aos 6 mezes com dispensa do núncio, em atenção à sua idade, por 

cuja razão ordenou-se de todas as Ordens nos outros 6 mezes. Hé padre exemplar de 

boa vida e costumes. Ratificou a Profissão em 12 de Junho de 1794 já depois de 

Ordenado de presbítero. Foi aqui ministro. He confessor. Foi ministro três vezes e no 

último anno da prelazia faleceu dx hidropisia de peito aos 17 de Janeiro de 1812 dy 

idade de 71 annos Recebeu todos os sacramentos, à excepção do da unção por morrer 

inesperadamente. Jaz na capela-mor na sepultura n.° 3. Houve grande armação e 
146 

muzica no seu enterro. 

123° Indivíduo 
Aos 17 de Fevereiro de 1794 João Raimundo de Oliveira Calhão, clérigo diácono, 

filho legítimo de Jozé António de Oliveira Calhao e de Luiza de Villas Boas, naturaes e 

assistentes em a villa de Barcelos, deu de esmola 200S000 reis e de pensão annual 

enquanto aqui existisse até dizer missa 50$000 reis e depois 30$000 reis com as mais 

condições costumadas. Aos 26 de Março de 1797 veio a esta Congregação de vestes 

seculares, e se despediu delia, e assignou o termo da sua despedida e pretendendo seu 

pai tornar a introduzi-lo nesta Congregação foi pella comunidade rejeitada a nova 

aceitação. Sahio com as mesmas Ordens com que entrara M1 

124° Indivíduo 

Aos 18 de Maio de 1794 Joaquim António de Lemos Seixas Castelo Branco, filho 

natural Raimundo António de Lemos Seixas Castelo Branco, abade da igreja de S. 

Martinho de Sonde e de Roza Luiza Solteira, naturaes ambos da freguezia de S. Simão 

de Gouvea da Comarca de Sobre Tâmega do Bispado do Porto. Alcançou antes de 

professar breve de dispensa de irregularidade ex defectu Natalitium, deu de dote 

146 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
p. 189. 
147 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
190. 



600$000 reis e tudo o mais na forma do costume, e mais condições. Sahio 

voluntariamente da Congregação com Ordens Menores aos 27 de Julho de 1798, 

entregando como he costume a murça e chave do quarto. 

125° Indivíduo 

Aos 13 de Julho de 1794 para leigo a título de corista com roupeta preta Manoel 

de Mesquita Pimentel, pessoa muito ilustre da cidade do Porto, filho legítimo de 

António Mesquita Pimentel e de D. Maria Jacinta Antónia de Azevedo S. Paio, deu 

500S000 reis em atenção à sua nobreza, com obrigação de que, se no fim do noviciado 

se aprontasse no latim para fazer hum exame suficiente se lhe lançaria a murça, e 

entraria no coro, e passados os 11 mezes se lhe perguntou se sabia latim, ao que 

respondeu que não, visto não querer ficar para leigo foi reprovado para professa, por 

cuja razão sahio da Congregação e se lhe entregou outra vez o dinheiro menos a 

comedoria que se lhe arbitrou racionalmente. He hoje escrivão da Câmara Secular. 

126° Indivíduo 

Aos 28 de Agosto de 1794 para leigo com roupeta preta, Manoel António da Maia 

de 63 annos, filho legítimo de António da Maia e de Anna Teixeira já defuntos e 

moradores que foram no lugar da Pouzada freguezia de S. Miguel de Carvalho 

Concelho de Serolico de Basto arcebispado de Braga; o qual vindo da cidade da Bahia, 

aonde ganhou grosso cabedaes, recolheu-se a esta Congregação para o que deu de 

esmola 1.200$000 reis por escriptura de 25 de Agosto de 1794 com as condições do 

costume, ficou dispensado de todos os encargos a que são obrigados os irmãos leigos 

por cauza das suas moléstias, e idade. Professou aos 10 de Setembro de 1795. He 

homem exemplar na sua vida e costumes, e não obstante o ficar dispensado de todos os 

encargos contudo he o primeiro em acudir às obrigações da sacristia e igreja, tudo por 

virtude e humildade. Morreu com todos os sacramentos d* huma congrena, de idade de 

81 annos aos 23 de Março de 1812.Jáz na sepultura n. ° 16 junto ao arco da Senhora da 

Soledade. 
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127° Indivíduo 
Aos 20 de Março de 1796 Domingos Pinto de Queiroz, filho legitimo de João 

Pinto de Queiroz e de Anna Bernardina Jozé, já defunta moradores na Rua do Calvário 

ao pé das Virtudes cidade do Porto, de idade de 19 annos deu de esmola para obras 

200$000 reis e de pensão annual enquanto aqui existir nesta Congregação 40S000 reis 

até dizer missa, e ao depois de 20$000 reis com obrigação de se aprontar para servir 

de cantor, porem com não se aprontou no anno do noviciado ficou a pagar a pensão 

annual depois de dizer missa de 30S000 reis e tudo o mais na forma do costume. Sahio 

ordenado de presbítero da Congregação para o Século 

128° Indivíduo 
Aos 31 de Maio de 1796 Manoel Jozé da Silva Almeida, filho legítimo de Jozé 

Joaquim de Almeida já defunto e de D. Maria Josefa Vieira e Araújo dafreguezia de 

Moure, lugar do Bárreo da Ponte do Porto, arcebispado de Braga, deu de esmola 

6000S000 reis com todas as mais condições do costume, com condição que se sahisse 

antes de professar perderia 100S000 reis para compensar as despezas que tivesse feito. 

He hoje presbítero e irmão legítimo do infra referido. He confessor e pregador. Sahio 

da Congregação em 17 de Agosto de 1808 para reitor da igreja de S. Veríssimo de 

lagares do arcebispado de Braga, e se lhe deu o ingresso. 

129° Indivíduo 
Aos 31 de Maio de 1796 João António da Silva Almeida, irmão do supra, Manoel 

Jozé da Silva Almeida, deu o mesmo que seu irmão, com as mesmas condições; 

entraram ambos no mesmo dia, e também professaram ambos no mesmo dia. Está hoje 

ordenado de presbítero, confessor e pregador. Sahio da Congregação aos 28 de Agosto 

de 1810 para reitor collado da igreja de Santa Maria ds Aboadella do Marão comarca 

de Vila Real arcebispado de Braga. Deu-se-lhe o regresso. Morreu em 1817, sendo 

reitor da igreja supra1 2 

150 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
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130° Indivíduo 
Aos 10 de Junho de 1796 Jozé Mendes de Oliveira, filho legítimo de Francisco 

Mendes de Oliveira e de Francisca Roza moradores na rua de S. Francisco na vila de 

Guimarães. Deu de esmola 700$000 reis e a Congregação se lhe obrigou a satisfazer 

as perpinas e despezas todas do noviciado, como também o ornato do seu cubículo, 

com a condição que senão chegasse a professar perderia 200$00 reis por todas as 

despezas feitas e tudo o mais na forma do costume. He hoje presbítero, confessor de 

ambos os sexos e pregador. Foi eleito vigário em 14 de Abril de 1819 por falecimento 

do outro e em 6 de Abril de 1825 foi eleito ministro até 13 de Junho de 1821. 

131° Indivíduo 

Aos 11 de Junho de 1796 Jozé da Cunha Sequeira, filho de legítimo de Manoel 

Jozé de Sequeira e de Thereza Caetana da Cunha da rua do Souto da cidade do Porto. 

Deu a esmola somente de 300$000 reis e a Congregação se lhe obrigou a fazer-lhe 

todas as despezas, assim como ao supra Jozé Mendes de Oliveira se acaso não 

professasse perderia do dinheiro dado 100$000 reis para compensar a despeza que 

tivesse feito; e o mais tudo na forma do costume dos mais. Entrou pela prenda de 

cantor, a qual executa com todo o desempenho e mostra ser professor. Está ordenado 

de presbítero, he confessor e pregador. He irmão legítimo do padre Luís da Cunha. 

132° Indivíduo 

Aos 12 de Agosto de 1796 Jozé Francisco da Silva filho legítimo de Manoel 

Francisco e de Maria Júlia Felizarda já defuntos e moradores na ferraria debaixo 

freguezia da Victoria cidade do Porto, pela pensão annual enquanto existir na 

Congregação de 50$000 reis até dizer missa e ao depois de a dizer de 30$000 reis. Não 

deu esmola alguma por ser órfão, e por haver sobre esse ponto algumas dúvidas na 

profissão. He hoje presbítero. Sahio da Congregação em 19 de Janeiro de 1810 para 

abade da paroquial igreja de S. Pedro do Loureiro da comarca sobre Tâmega Bispado 

do Porto alcançou o ingresso em virtude do termo do Livro Consultório155 

A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, v. 
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133° Indivíduo 
Aos 19 de Agosto de 1796 Luís da Cunha Sequeira, irmão legítimo de Jozé da 

Cunha Sequeira. Filho dos mesmos pais, deu a esmola de 700$000 reis e a Congregado 

se obrigou afazer-lhe toda a despeza de ornato de quarto, perpinas do noviciado e 

Profissão, e tudo o mais na forma do costume. He hoje presbítero. Faleceu de febre 

ética em 28 de Outubro de 1818 de idade de 37 annos e dois mezes, e de hábito 22 e 

dois mezes, sendo vigário eleito em 13 de Junho de 1818. Recebeu todos os 

sacramentos. Jaz sepultado junto às grades da capela -mor, sepultura n.°8.. 

134° Indivíduo 
Aos 21 de Agosto de 1796 Domingos Jozé da Silva, filho legítimo de Jozé Luís 

Teixeira e de Josefa Margarida, moradores na freguezia de S. Nicolau na cidade do 

Porto, deu de esmola 630S000 reis e só levantará 500S000 reis se não chegar a 

professar, e tudo o mais na forma do costume dos mais. Ordenou-se de presbítero e 
\ 157 

sahio da Congregação aos 3 de Novembro de 1804. Despediu-se por huma carta. 

135° Indivíduo 
No primeiro de Setembro de 1796 Jozé Joaquim Coelho, filho legítimo de Jozé 

Joaquim e de Thereza Angelica, naturaes e moradores na Rua acima do arco de S. 

Sebastião freguezia da Sé cidade do Porto; deu de esmola 250S000 reis com todas as 

condições do costume e de pensão annual enquanto não dissesse missa 50$000 reis e 

depois 30S000 reis e tudo o mais como os outros. Despediu-se da Congregação aos 30 

de Março de 1798 e se fez termo que elle assignou no Livro das Entradas. Levou 
158 

Ordens Menores inteiras. 

136° Indivíduo e Lente 
Aos 2 de Dezembro de 1796 o Reverendo padre Manuel Frei Jozé Pedro 

Transfiguração, religioso professo dos Menores Observantes de S. Francisco da 

Província de Portugal, por breve de tramitação do Excelentíssimo Padre Pio 6o foi 

156 A.D.P., sec. mon., cart, do Convento da Congregação de Oliveira (Gaia), Lv. 2063, de 1805-1830, p. 
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aceite de graça in totum,159 pela sua literatura, com obrigação de 1er Filosofia e 

Theologia, havendo collegiaes e necessidade. Professou aos 13 de Maio de 1797 com 

breve da Sé Apostólica com dispensa de 4 mezes. Está presentemente lendo nesta 

Congregação com geral aplauso e a admiração e grandes progressos nos estudantes. 

Morreu de idade de 75 annos de hum tumor no peito, recebeu só a extrema-unção. 

Faleceu aos 15 d' Abril enterrou-se no dia 16 de 1815. Jaz na sepultura n. ° 5 com 18 

annos, 4 mezes e treze dias de hábito desta Congregação. 

137° Indivíduo 
Aos 2 de Dezembro de 1796 Joaquim Dias da Costa, filho legítimo de Jozé Dias 

da Costa e de António Luíza, naturaes de Vila do Conde arcebispado de Braga. Deu 

de esmola 700S000 reis e a Congregação se obrigou a todas as despezas de noviciado 

e Profissão e mobília do cubículo, e que se não chegasse a professar perderia 

200S000 reis para recompensar as despezas que tivesse feito no noviciado. Professou 

aos 6 mezes em 24 de Julho de 1797pro Dispensatiore Nuncii Appostolici. Ratificou 

a profissão em 2 de dezembro de 1797. Obrigou-se afazer Património quando fosse 

promovido a Ordens; e tudo mais na forma do costume dos outros. Acha-se hoje 

presbítero, confessor e pregador. 
161 

138° Indivíduo 
Aos 17 de Setembro de 1797 António Ribeiro de Castro, sobrinho do padre 

Theotónio Jozé Maria Queiroz, filho legítimo de António Ribeiro de Castro e de 

Victoria Maria de Jezus, moradores na Rua de S. Domingos freguezia da Sé da 

cidade do Porto. Deu de esmola 274$000 reis e de pensão annual enquanto aqui 

existir, e não disser missa 50S000 reis e depois 30S000 reis e sahindo antes de 

professar perderia do dinheiro dado 1000S000 reis e todas as mais condições do 

costume. Foi o primeiro que professou a vottos dos padres mencionados. He irmão 

legítimo de João Ribeiro de Castro adiante af 205v. Está hoje presbítero. 
162 
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139° Indivíduo 
Aos 2 de Junho de 1799 Manoel Francisco Gregório, filho legítimo de Luís 

Francisco Gregório e de Benta Maria Rodrigues, moradores na rua do Souto cidade 

do Porto. Deu de esmola 300$000 reis e a pensão annual enquanto aqui existisse até 

disser missa de 50$000 reis e depois 30$000 reis, e tudo o mais na forma do costume. 

Sahio da Congregação aos 14 de Fevereiro de 1805 para cónego de meia Prebenda 

da insigne Colegiada de Cedofeita da cidade do Porto, com Ordens de subdiácono. 

Deu-se, visto sahir para Benefício, Ingresso e Regresso, como consta do Livro 
■t /T'y 

Consultório, sendo ministro Jozé Joaquim Pereira de Carvalho. 

140° Indivíduo 
Aos 16 de Fevereiro de 1800 Manoel Gomes Dias, filho legítimo de João António 

Dias e de Antónia Maria Gomes, dafreguezia de S. João Baptista de Vila do Conde, 

arcebispado de Braga. Deu de esmola 300S000 reis e de pensão annual e adiantada 

enquanto não disser missa 80S000 reis e ao depois a de 40$000 reis, com todas as 

mais clausulas do costume. Professou aos 6 mezes com dispensa do núncio sendo 

Ministro o padre António Guimarães Reis. He hoje presbítero e confessor '} 
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141° Indivíduo 
Aos 12 de Julho de 1800 João de Brito Cardozo, filho legítimo de João de Brito 

Cardozo e de Maria Escolástica de S. Jozé já defunta , moradores em vila Nova de 

Gaia; deu d' esmola 300S000 reis com as condições do costume, e de pensão annaul 

enquanto aqui existir até dizer missa, e adiantada 80S000 reis e depois 30S000 reis. 

Professou aos 6 mezes por breve do núncio. Está hoje ordenado de presbítero. 
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142° Indivíduo 
Aos 24 de Junho de 1803 João Ribeiro de Castro, irmão legítimo de António 

Ribeiro de Castro e sobrinho de Theotónio Jozé Maria Queiroz deu de esmola 

300S000 reis com as condições do costume, e de pensão annual e adiantada enquanto 

não disser missa de 80S000 reis e depois de 40$000 reis e tudo o mais na forma do 
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costume. Professou aos 6 mezes com dispensa do núncio e ratificou a Profissão em 25 

de Junho de 1804. Está hoje subdiácono. Cujo dinheiro se meteu para fundo da arca. 

Ordenou-se de presbítero em 1807. 

143° Indivíduo 
Aos 30 de Janeiro de 1805 Francisco Jozé da Veiga e Souza, filho legítimo do 

Tenente de milícias do termo de Vila Real, e D. Maria Jozé Correia de Souza 

moradores no lugar de Saboroza freguezia de S. Salvador do termo de Vila Real 

arcebispado de Braga; deu de esmola a quantia de 400$000 reis com as condições 

costumadas e de pensão annual e adiantada, enquanto aqui vivesse até dizer missa de 

100S000 reis e ao depois de 60S000 reis e todas as cláusulas que se costumam fazer. 

Acha-sejá com Ordens Menores inteiras. Este dinheiro de esmola, o do outro retro se 

meteram na arca para fundo da Congregação. Ordenou-se de presbítero em 1807. 

Sahio da Congregação para o Século em o mez de Fevereiro de 1809. 

144° Indivíduo - O Nosso Reverendo Instituidor in princípio mencionado, 

António Leite de Albuquerque 

145° Indivíduo 
Aos 9 d' Agosto de 1827 João Lopes Pimenta, filho legítimo de Joaquim Aires 

Pimenta e de Rita de Cássia Pimenta, moradores na Ferraria de Baixo freguezia da 

Victoria cidade do Porto deu de esmola 200S000 reis. Era minorista quando entrou, 

professou aos 6 mezes com dispensa do núncio. Morreu afogado ao tomar de hum 

banho no rio, largando a corda a que estava apegado, pelas 9 horas da manhã no dia 

3 de Setembro de 1830 de idade de 25 annos era já presbítero. Teve ofício de corpo 

presente no dia seguinte, por que apareceu poucas horas depois que se afogou, 

enterrou-se na sepultura n. ° 15 junto do Arco da Soledade. 
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146° Indivíduo 
Aos 12 de Setembro de 1827o minorista Manoel Nunes d* Almeida, filho legítimo 

de António Nunes d' Almeida, cirurgião, e de Joanna Maria da Fonseca já falecida, 

assistentes nafreguezia de S. Pedro de Vilar de Paraízo bispado do Porto. Deu de 

esmola 200S000 reis comedoria do anno do noviciado 80$000 reis, enquanto não 

disser missa 50$000 reis, depois de a dizer 40S000 reis. Professou aos 6 mezes com 

dispensa do núncio. 

147° Indivíduo 
Aos 28 íf Outubro de 1828 António Joaquim Ferreira de idade de 15 annos, filho 

legítimo de João Bernardo Ferreira e de Anna Maria Ferreira da Villa de S. João da 

Pesqueira bispado de Lamego, deu de esmola 200S000 reis, de comedoria do 

noviciado 80$000 reis e depois de professar enquanto não disser missa 50$0000 reis, 

e depois de a dizer 40$000 reis metal.170 

148° Indivíduo 
No dia 1 de Janeiro de 1829 Joaquim Vieira de Magalhães, filho legítimo de 

António Vieira de Magalhães e de Margarida Albina de Mello, já falecida, naturaes 

dafreguezia de S. Martinho d* Arôz comarca de Sobre Tâmega bispado do Porto, e 

ora rezidentes, ora mesma cidade do Porto, deu de esmola 200$000 reis, de pensãp 

do anno do noviciado 80S000 reis e de 50$000 reis depois de professar até dizer 

missa, e depois de a dizer a de 40$0000 reis metal. 

149° Indivíduo 
No dia 1. ° de Março de 1829 Bernardo da Costa Veiga, filho legítimo de Jozé 

António da Costa Veiga e de Thereza de Jezus Veiga, aquelle natural dafreguezia de 

S. Romão de Aroens arcebispado de Braga, esta natural dafreguezia da Sé cathedral 

da cidade do Porto, deu de esmola 200S000 reis e de comedoria do anno do 

noviciado 80S000 reis, e depois de professar até dizer missa 50$000 reis e depois de 

a dizer 40$000 reis metal. Recebeu Ordens Menores inteiras, e morreu na sua quinta 
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da Vajança no dia segunda-feira pelas 5 horas da tarde. Recebeu todos os 

sacramentos da freguezia por se achar fora da Congregação e faleceu no dia 7 de 

Novembro de 1831, com demonstrações de grande contrição de hua febre ética, pela 

qual se achava a ares na dita quinta, tendo jã estado na freguezia de Rio Tinto, veio 

em depózito no dia 8 e sepultou-se no dia 9 na sepultura n.°3 de idade de 19 annos e 

8 mezes e dois annos e meio de Congregação. 

Mestre de Filosofia e Theologia o Padre Jozé da Cunha 

Aos 8 de Julho de 1828 foi eleito para mestre de Filosofia e Theologia o Nosso 

Irmão o Padre Jozé da Cunha Sequeira cantor -mor desta Congregação e se lhe deu a 

sua competente carta de patente; tendo os atestados do Provisor e vigário geral do 

bispado, tendo sido examinado por mestres que o acharão muito e muito apto para ser 

lente das duas faculdades para as ensinar aos novos prezentes e futuros, como consta 

do termo por elle assignado, recebendo de gratificação 20$000 reis metal, pagos 

metade pelo Natal, e metade pelo S. João, o que findará acabada a leitura, e a tornará e 

receber, havendo mais noviços, ficando desobrigado do coro no tempo lectivo, menos 

havendo cantoria, da qual não fica desonerado, assim como não fica em tempo de 

férias; com declaração de que não podendo por falta de Laudes, ou por alguns 

inconvenientes que sobrevenhão, fica a seu arbítrio o largar a dita obrigação, dando 
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disto parte ao Prelado para prevenir o ensino dos noviços. 
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Io Ministro - o padre Domingos do Rozário 

Assentarão unanimemente eleger primeiramente entre eles os ministro que se 

alteravam mensalmente. Quando todos governassem escolhia-se um que fosse mais 

apto para o dito emprego, o qual serviria trienalmente e sahio eleito a vottos com 

presidência do Comissário, o padre Domingos do Rozário. Governou de 21 de 

Setembro de 1682 até o primeiro de Fevereiro de 1683. 

2o Ministro - o padre Gaspar Pinto Giraldes 
No primeiro de Fevereiro de 1683 convocados os padres para a eleição de 

Ministro sahio a vottos constituído neste emprego Gaspar Pinto de Giraldes. Governou 

até 8 de Julho de 1683. era Minorista e por humildade nunca se quis ordenar. 

3o Ministro - o padre António Soares de Pinho 

Aos 8 de Julho de 1683 sahio a mais vottos para Ministro o padre António de 

Soares de Pinho, o qual governou até 12 de Janeiro de 1684. 

Io Ministro trienal e 4o no governo - o padre Domingos do Rozário 

Tendo governado todos sucessivamente como fica dito retro a f 11 e v. no livro 

que para isso se fez. Mandou o Fundador tocar a Capítulo ao som de campa tangida a 

12 de Janeiro de 1684 afim de proceder à primeira eleição trienal, na qual sahio eleito 

o padre Domingos do Rozário. Presidiu a esta eleição o Comissário Fr. Jozé de Jezus 

Maria. Governou até 18 de Junho de 1686. Também se procedeu à eleição dos officiaes 

(o que se não praticara até aoprezente) e sahio a mais vottos para 

- secretário, Gaspar Pinto Giraldes; 

vigário do culto divino, o padre Favião das Neves; 

- zelador, António Leite de Albuquerque, como também esmoler e procurador 

perpétuo; 
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- deputados de Meza, os padres António Soares de Pinho e Favião das Neves. 

2o Ministro trienal e 5o no governo - o fundador António Leite de Albuquerque 

O fundador António Leite de Albuquerque aos 18 de Junho de 1686 em Meza 

capitularmente convocada a toque de campa tangida, na qual presidia o Reverendo 

Padre Comissário Visitador, Guardião de S. Francisco da cidade do Porto, Fr. 

Pantaleão do Sacramento afim de elegerem novo Ministro trienal, visto ter acabado o 

triénio do padre Domingos do Rozário o que assim se fez, e sahio eleito o fundador 

António Leite de Albuquerque para Ministro; 

- deputados de Meza, os padres Domingos Mendes, ou do Rozário, e Favião das 

Neves; 

- secretário e enfermeiro Gaspar Pinto Giraldes; 

- vigário do culto divino e mestre dos noviços, o mesmo Domindos do Rozário. 

Durou a sua prelazia 12 annos, 4 mezes e 20 dias. 

3o Ministro trienal e 6o no governo - o padre Favião das Neves 

Passados 21 dias depois da morte do fundador, o vigário que então era o padre 

Favião das Neves toca a Capítulo para nova eleição de Ministro, he eleito presidente 

da mesma eleição pelos vogaes, e depois he eleito Ministro o mesmo Favião das Neves 

aos 2 de Dezembro de 1698, o qual governou até 6 de Novembro de 1701. Foi o próprio 

Prelado isento que mandou seus súbditos ordenar-se com reverendas passadas por elle 

mesmo. Sahio eleito por 

vigário o padre Domingos Leitão; 

procurador o irmão João Barbosa auzente em Roma; 

- mestre dos noviços, o padre Affonso Gomes auzente em Roma; 

deputados de Meza, o padre Domingos Leitão, o irmão António de Sousa; 
17Q 

- secretário, o irmão Manoel de S. Jozè. 
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4o Ministro trienal e 7o no governo - o padre Manoel Ferreira 

Aos 6 de Novembro de 1701 presidindo o Muito Reverendo Padre Mestre Fr. 

Manoel da Madre de Deus, Leitor de Theologia, Comissário Visitador dos conventos da 

Província de Entre Douro e Minho, e assistindo o ministro que acabava o padre Favião 

das Neves, e mais Deputados, sahio canonicamente eleito para Ministro o padre 

Manoel Ferreira, o qual foi ao depois deposto. 

- deputados da arca os padres Favião das Neves e Affonso Gomes; 

vigário o padre Affonso Gomes; 

- deputados extraordinários os padres António Francisco, Fr. Mathias da Victoria, 

João de Magalhaens, Luís de Magalhaens; 

zelador o padre António Francisco; 

secretário o padre João de Souza; 

procurador o padre Manoel de S. Jozé e mais officios se nomearão in voce. 

Foi esta eleição feita fora do dia determinado, por ceder do emprego de 

Ministro o referido padre Favião das Neves. 

5o Ministro trienal e 8o no governo - o padre João de Sousa e Silva 

Sendo deposto de Ministro o padre Manoel Ferreira e expulso ao depois da 

Congregação se elegeu para Presidente da nova eleição o padre Mathias da Victoria e 

sahio canonicamente eleito para Ministro o padre João de Sousa da Silva para finalizar 

o tempo do deposto. Aos 16 de Março de 1703 e governou até 13 de Junho de 1704. 

Fizerão - se officiaes novos os seguintes: 

vigário, o padre Affonso Gomes; 

procurador, o padre João de Magalhaens; 

deputados da arca, os padres Affonso Gomes e Manoel de S. Jozé; 

da Meza, os padres Mathias da Victoria, António de S. Francisco, Luís 

de Magalhaens, Carlos do Nascimento; 

secretário, o padre João de Souza; 

mestre dos noviços, o padre Manoel do Espírito Santo; 

porteiro, o padre António Francisco; 

zelador, Carlos do Nascimento; 
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sacristão, Luís de Magalhaens. 

6o Ministro trienal e 9o no governo - o padre João de Sousa e Silva 

Aos 13 de Junho de 1704 foi aclamado unanimemente para Ministro o mesmo 

padre João de Sousa e Silva que acabava. 

- vigário, o mesmo padre Affonso Gomes; 

-procurador, o padre João de Magalhaens; 

- deputados da Meia, os padres Mathias da Victoria, Affonso Gomes, Manoel 

do Espírito Santo, Luís de Magalhaens, João de Sousa; 

- secretário, Manoel de S. Jozé; 

- mestre dos noviços, o padre João de Sousa; 

- porteiro, o padre Manoel do Espírito Santo; 
- sacristão, o padre Jozé Ferreira; 

- zelador, o padre Luís de Magalhaens. 

T Ministro trienal e 10° no governo - o padre Affonso Gomes 

Aos 13 de Junho de 1707 presidindo o ministro que acabava o padre João de 

Sousa e Silva, sahio canonicamente eleito o padre Affonso Gomes. 

- vigário o padre Manoel de S. Jozé; 

- procurador o padre João de Sousa;. 

- secretário o padre João de Magalhaens; 

- ministro dos noviços o padre Manoel do Espírito Santo; 

- sacristão - mor o padre Jozé Ferreira; 

- porteiro o padre Luís de Magalhaens; 

- deputados da Meza os padres João de Sousa e Silva, Mathias da Vitória, 

Manoel de São Jozé vigário, Luís de Magalhaens, Manoel do Espírito Santo, 

Jozé Ferreira; 
- deputados da arca os padres Manoel do Espírito Santo, Luís de Magalhaens; 

- zelador o vigário Manoel de S. Jozé; 

- enfermeiro o irmão Serafim da Conceição; 

- despenseiro o irmão Estevão de Nazareth; 
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- ajudante da sacristia o irmão Ignácio do Sacramento; 

- roupeiro o irmão Bartholomeu dos Mártires. 

8o Ministro trienal e 11° no governo - o padre João de Magalhães 

Aos 13 de Junho de 1710 presidindo o Ministro que acabava o padre Affonso 

Gomes sahio canonicamente eleito o padre João de Magalhães. 

- vigário, o padre João Pereira; 

- procurador, o padre Luís de Magalhães; 

- secretário, o padre João de Sousa; 

- mestre dos noviços, o padre Manoel de S. Jozé; 

- sacristão, o padre Jozé Ferreira; 

- porteiro, o irmão Estevão de Nazareth; 

- deputados de Meza, os padres Affonso Gomes, Manuel de S. Jozé, o vigário João 

Pereira; Manoel do Espírito Santo; 

- enfermeiro, o irmão Serafim da Conceição; 

- roupeiro, o padre Pedro Alvares.184 

9o Ministro trienal e 12° no governo - o padre João Pereira Pinto 

Aos XI de Junho de 1713 presidindo o Ministro que acabava o padre João de 

Magalhaens sahio canonicamente eleito o padre João de Souza. 

- procurador o padre Luís de Magalhaens; 

secretário o padre Manoel de S. Jozé; 

mestre dos noviços o padre Manoel do Espírito Santo; 

- sacristão - mor o padre Bartolomeu dos Mártires; 

- Deputados da Meza os padres Jozé Ferreira, Bartolomeu dos Mártires, o vigário 

João de Souza, Affonso Gomes, Manoel do Espírito Santo, João Evangelista da 

Cruz, ; 

- deputados da arca os padres Affonso Gomes e o vigário João de Souza; 

enfermeiro o irmão Serafim da Conceição.185 
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10° Ministro trienal e 13° no governo - o padre Luís deMagalhaens 

Aos 13 de Junho de 1716 presidindo o Ministro que acabava o padre João 

Pereira Pinto. Sahio canonicamente eleito o padre Luís de Magalhaens. 

- vigário e sacristão - mor o padre João de Souza que o foi o triénio passado; 

- procurador o padre Manoel do Espírito Santo; 

- secretário o padre Manoel de S. Jozé; 

- mestre dos noviços o padre Affonso Gomes; 

- porteiro o irmão Serafim da Conceição; 

- deputados da Meia os padres João Pereira, João de Souza, Affonso Gomes, João 

Baptista, Bartolomeu dos Mártires, João Evangelista; 

deputados da arca os padres Affonso Gomes e João de Souza; 

zelador o padre Bartolomeu dos Mártires; 

- enfermeiro o irmão Serafim da Conceição. 

11° Ministro trienal e 14° no governo - o padre João de Souza 

Aos 13 de Junho de 1719 presidindo o Ministro que acabava o padre Luís de 

Magalhaens sahio canonicamente eleito o padre João de Souza. 

- vigário e mestre dos noviços, e deputados de Meza o padre João Baptista, o qual 

sahio da Congregação tendo este emprego para hum Benefício, 

- procurador o padre Manoel do Espírito Santo que também o foi o triénio passado; 

- secretário o padre Manoel da Costa; 

- sacristão, porteiro e deputados da Meza o padre Dionízio de Souza; 

- deputados de Meza os padres Luís de Magalhaens, João Pereira, Affonso Gomes, 

João Evangelista da Cruz. 

12° Ministro trienal e 15° no governo - o padre Manoel de S. Jozé 

Aos 13 de Junho de 1722 presidindo o ministro que acabava o padre João de 

Sousa, sahio canonicamente eleito para Ministro o padre Manoel de S. Jozé. 

vigário, o padre Manoel da Costa; 

- procurador, o padre Dionízio de Souza; 

- secretário, o padre Jozé Pinto; 
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- deputados da Meza, os padres Affonso Gomes; Manoel do Espírito Santo; Luiz 

de Magalhaens; o vigário Manoel da Costa; João de Sousa; João Evangelista; 

- sacristão, o padre João de Souza; 

- mestre dos noviços, o padre Manoel do Espírito Santo; 

- porteiro, o padre Gabriel Vieira; 

- enfermeiro, o irmão Serafim da Conceição; 
I O O 

- despenseiro, o irmão Estevão de Nazareth. 

13° Ministro trienal e 16° no governo - o mesmo padre Manoel de S. Jozé 

Aos 13 de Junho de 1725 presidindo o ministro que acabava o padre João de 

Sousa, sahio canonicamente eleito o mesmo padre Manoel de S. Jozé. 

- vigário, o padre Bartholomeu dos Mártires; 

- procurador o padre Manoel do Espírito Santo; 

- secretário o padre Manoel Soares; 

- mestre dos noviços o padre Affonso Gomes; 

- sacristão o padre João de Souza; 

- deputados da meza, os padres Affonso Gomes, Luís de Magalhães, Bartholomeu 

dos Mártires, Manoel da Costa, João Evangelista; Gabriel Vieira; 

- porteiro o padre João Lopes; 

- enfermeiro o irmão Serafim da Conceição; 

- deputados da arca, os padres Affonso Gomes e João de Souza; 

- ajudante da portaria o irmão João de S. Francisco; 

- dispenseiro o irmão Estevão de Nazareth. 

14° Ministro trienal e 17° no governo - o padre Luís de Magalhaens 

Aos 12 de Junho de 1728 presidindo o Ministro que acabava o padre Manoel de 

S. Jozé sahio canonicamente eleito o padre Luís de Magalhaens. 

- vigário o padre João Evangelista; 

- procurador o padre João de Souza; 

- secretário o padre Gabriel Vieira; 
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- mestre dos noviços o padre Manoel da Costa; 

- sacristão o padre Manoel Soares; 

- deputados da Meza os padres Affonso Gomes, João de Magalhaens, Manoel de S. 

Jozé, Manoel do espírito Santo, João Evangelista, Manoel da Costa; 

- porteiro o irmão Jozé Paez; 

- enfermeiro o irmão Serafim; 

- deputados da arca os padres Affonso Gomes e Manoel de S. Jozé; 

- ajudante da sacristia os irmãos Jozé Paez e João de S. Francisco; 

- despenseiro o irmão Estevão de Nazareth. 

15° Ministro trienal e 18° no governo - o padre João Evangelista 

Aos 13 de Junho de 1731 presidindo o ministro que acabava o padre Luís de 

Magalhães sahio canonicamente eleito o padre João Evangelista. 

- vigário, o padre Jozé Dias; 

- procurador, o padre Manoel Soares; 

- secretário, o padre Miguel Guimarães; 

- sacristão, o padre João Lopes; 

- mestre dos noviços, o padre Bartolomeu dos Mártires; 

- porteiro, o irmão Joze Paes; 

- deputados da Meza, os padres Affonso Gomes, Manoel de S. Jozé, João de 

Magalhaens, João de Sousa, Joze Dias, António Guimarães; 

- enfermeiro, o irmão Serafim da Conceição; 

- deputados da arca, os padres Affonso Gomes e João de Magalhaens; 

- despenseiro, o irmão Estevão de Nazareth. 

16° Ministro trienal e 19° no governo - o padre Affonso Gomes 

Aos 13 de Junho de 1734 presidindo o ministro que acabava o padre João 

Evangelista sahio canonicamente eleito o padre Affonso Gomes. 

- vigário, o padre Manoel Soares; 

- procurador, o padre Manoel do Espírito Santo; 

- secretário, o padre Miguel Guimarães; 
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- sacristão, o padre Manoel Soares vigário; 

- mestre dos noviços, o padre João Evangelista; 

- porteiro, o irmão Jozé Pais; 

- deputados da Meza, os padres João de Magalhaens, Manoel de S. Jozé, Luís de 

Magalhaens, João Evangelista, Gabriel Viera, António Guimarães; 

- deputados da arca, os padres João de Magalhaens e Manoel de S. Jozé; 

- enfermeiro, o irmão Serafim da Conceição192 

17° Ministro trienal e 20° no governo - o padre João Evangelista 

Aos 13 de Junho de 1737 presidindo o Ministro que acabava o padre Affonso 

Gomes sahio canonicamente eleito o padre João Evangelista. 

- vigário o padre António Rodrigues; 

- procurador o padre Miguel Rodrigues; 

- secretário o padre Francisco do Nascimento; 

- sacristão o padre Jozé Paes; 

- mestre dos noviços o padre Affonso Gomes; 

- porteiro o irmão António do Sacramento; 

- enfermeiro o irmão Manoel de Santo António; 

- deputados de Meza os padres Affonso Gomes, João de Magalhaens, Manoel de S. 

Jozé, Luís de Magalhaens, Bartolomeu dos Mártires e o padre vigário António 

Rodrigues; 

- deputados da arca o padre vigário António Rodrigues e o padre Affonso Gomes.193 

20° Ministro trienal e 23° no governo - o padre António Rodrigues 

Aos 13 de Junho de 1746presidindo o Ministro que acabava, ficou Ministro supra 
António Rodrigues. 

- vigário, o padre Bartolomeu dos Mártires; 

- procurador, o irmão Manoel de S. Francisco; 

- secretário, o padre António de S. Jozé; 

- sacristão, o padre António da Conceição; 

- mestre dos noviços, o padre Affonso Gomes; 
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- porteiro, o irmão João da Conceição; 

- deputados da Meza, os padres Affonso Gomes, Bartolomeu dos Mártires, João 

Evangelista, Gabriel Vieira, Jozé daMotta, Domingos da Silva; 

- deputados da arca os padres Affonso Gomes, Bartolomeu dos Mártires; 

- enfermeiro, o irmão Manoel de Santo António19* 

26° Ministro trienal e 29° no governo - o padre António da Conceição 

Aos 24 de Junho de 1761, porque a do dia 13 não foi canónica e nem se 

conformarão os vottos, por cuja razão ficou devoluta ao Provincial que então era Fr. 

Jozé de Santa Maria Medina, o qual nomeou por patente para Ministro o padre António 

da Conceição cometida ao Guardião de S. Francisco e comissário Provincial e padre 

jubilado Fr. António de Santa Maria Passos, o qual o veio a confirmar no dia supra. E 

presidindo à eleição dos officiaes o Ministro que acabava o padre António do Rozário 

sahiopara: 

- vigário o padre Francisco de Sales; 

- procurador o irmão João da Conceição; 

- secretário o padre António de Santa Roza e Vasconcellos; 

- sacristão o padre António da Natividade; 

- mestre dos noviços o padre Jozé de Santa Maria; 

- enfermeiro o irmão Manoel de S. António; 

- definidores os padres vigário Francisco de Sales, Jozé de Santa Maria, António de 

S. Jozé, Domingos da Silva, António do Rozário, Boaventura de S. Jozé; 

- deputados da arca os padres Jozé de Santa Maria e António do Rozário.195 

33° Ministro trienal e 36° no governo - o padre António do Rozário 

Aos 14 de Junho de 1782 presidindo o Ministro que acabava o padre Thomé de 
Boaventura e Castro, sendo sete os vogaes sahio canonicamente eleito o padre António 
do Rozário. 

- vigário o padre Francisco de Sales Soledade; 

- procurador o padre António da Conceição; 

- sacristão e mestre de noviços o padre Francisco do Nascimento; 
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secretário o corista António Peixoto Soledade; 

deputados da meza todos os padres que não tivessem incompatibilidade com os 

seus empregos; 

deputados da arca os padres Gabriel Vieira e Joze de Santa Maria.196 

35° Ministro trienal e 38° no governo - o padre Manoel de S. Jozé e Oliveira 

Aos 16 de Julho de 1788 presidindo o Provincial Fr. Jozé da Conceição Monte 

Alverne com o secretário da Província Frei António da Luz Foz, sendo só com o 

Provincial 7 vogaes, sahio canonicamente eleito com 5 vottos o padre Manoel de S. 

Jozé e Oliveira. 

- vigário António Peixoto Soledade; 

- procurador o padre Francisco Victorino de Castro; 

- sacristão o padre João Chrizostomo, o qual desistiu no mesmo acto, em cujo 

lugar no dia 22 deste mesmo mês elegeu o vigário António Peixoto Soledade; 

- mestre dos noviços o padre Paulo de S. Jozé; 

- secretário, o padre Francisco Sales Soledade o qual desistiu depois, e em seu 

lugar se elegeu o corista António de Santa Theresa em 22 de Outubro do mesmo 

anno supra; 

enfermeiro o corista Joaquim Ave Maria; 

- deputados de Meza todos os padres vogaes supra; 

- deputados da Arca, o padre ministro Manoel de S. Jozé Oliveira; o padre 

vigário António Peixoto Soledade e o padre Francisco de Sales Soledade; os 

quaes todos confirmou nos seus cargos o Reveríssimo Provincial supra referido; 

- foi secretário da eleição o da Província e escrutadores a vottos o padre João 

Chrizostomo e o padre Manoel de S. Jozé de Oliveira.197 

Nota 

Fez-se esta eleição fora do seu dia, porque a do dia 13 foi com muito barulho 

motivado pelo ministro que acabava e seu irmão, os quaes queriam governar 

vitaliciamente e por isso ficou empatada para o que se requereu ao referido 

Provincial, o qual logo por patente nomeou para Presidente in capite ao novo 
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ministro eleito Manoel de S. Jozé e Oliveira até a sua assistência na qual decidira a 

mesma eleição, o que assim aconteceu ut retro fica ditto supra.198 
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Apêndice Documental - IV 

- A acção social e espiritual dos congregados -

- Corresponde ao Capítulo IV 

Termo da aceitação do pertendente Manoel da Cunha depois dos 20 dias e de se tirar 

400S000 reis para se fazer torre do rellogio que elle dava desta Caza para sua 

sustentação. 

Aos dois dias do mês de Agosto de 1746 mandou o Muito Reverendo Padre 

Ministro António Rodrigues convocar a comunidade para a Caza do Capitólio para se 

tirarem os vottos ao pertendente Manuel da Cunha, depois de ter tomado os vinte dias 

de experiência, e por escrutínio sahio aceito pella mayor parte dos vogais da 

comunidade que pudesse tomar o nosso santo hábito. E logo no mesmo dia propôs o 

padre Ministro a todos os vogais que de hum conto de reis que o dito pertendente dava 

para sua sustentação se podia tirar coatro centos mil reis para se fazer huma torre 

para o rellogio, e sinos, de que muito se carecia; e os seis centos mil reis se votariam 

ao próprio para rendimento; epello escrutínio que correo sahio pella mayor parte dos 

vogais se pudesse tirar os ditos coatro centos mil reis para a obra da torre por ser 

mesmo necessário e de tudo mandou o padre Ministro fazer este termo neste livro dos 

acentos, em que se asignou e eu o padre António de S. Joze o sobrescrevi. 

O padre António Rodrigues 

Ministro199 

Termo que mandou fazer o padre Ministro Joze da Silva Maria dos bens móveis que se 

acharão por falecimento do irmão Manuel de S. Francisco e o padre Afonso Gomes nas 

suas celas de que se fez inventário como dispõe nos nosso Estatutos no Capítulo 13, e 

se achou o seguinte: 

Primeiramente hua imagem de Christo, crucificado com seu resplendor de 

prata; em dinheiro 4S449; 25 camisas; 10 lençóis; 4 si louras; 5 travesseiros; 2 vestias; 

199 A.N.T.T. - Ordem dos Frades Menores (OFM), Congregação de Nossa Senhora da Conceição de 
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3 toalhas; 2 almofadinhas; 2 sobrepelizes; 1 saco; 1 maço de fitas brancas de tear; 1 

vestia de bata preta; uns calções novos; 1 chambre de baeta; 1 capote de saragoça 

novo; 1 loba de estamentaj rede de algodão; 1 enxergão, 1 colchão, 2 cobertores; 1 

lona, etc200 

200 A.N.T.T. - Ordem dos Frades Menores (OFM), Congregação de Nossa Senhora da Conceição de 
Oliveira do Douro, Livro 3, de 1700-1828, p. 30. 
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Fundo: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA DO DOURO1 

O projecto dos terceiros seculares de S. Francisco do Porto, de construção de um hospital 
para os terceiros pobres e entravados do bispado, cujo «compromisso» datava de 1678, coube ao 
cónego António Amaral Albuquerque, também professo da Terceira Regra de S. Francisco do 
Porto, concretizá-lo no ano seguinte, de 1679, com alguns outros professos que se lhe juntaram. 
Doou para a sua fundação além de tudo o que possuía, para seu assento, a quinta de Oliveira, junto 
ao rio Douro, onde tinha nascido e agora vivia em companhia de sua única irmã, viúva, D. Isabel de 
Albuquerque. A Congregação foi canonicamente instituída em 1682 com o nome de Congregação 
do Hospital de Nossa Senhora da Conceição da Ordem terceira de S. Francisco de Oliveira. A 
enfermaria da casa, estatuariamente exigida, destinava-se a recolher «clérigos pobres, aleijados ou 
entravados» do bispado do Porto. Data dos princípios do ano de 1833 o abandono deste convento 
pelos seus religiosos. Passou a partir de então para a posse do Estado. 

Classificação orgânico-funcional e ordenação cronológica -sala 23 
Foi transferido da Direcção de Finanças do Porto para este arquivo, juntamente com os outros 
cartórios monásticos masculinos do distrito, em 8 de Julho de 1934 

Entidades ou fundos relacionados: 
Governo civil do Porto 

Datas extremas: [1510] - 1833 
N.7Tipo de u.i: 36 lv 
Dimensões: 1,61 m/l 
Acessibilidade: Inventário Arqbase 
Nível 4.0. índices cronológico e alfabético (onomástico e toponímico), dactilografados. 

SC: Administração patrimonial 
Funções de registo e controlo das rendas do convento, da receita e da despesa, das receitas 
extraordinárias, laudémios e lutuosas, dos empréstimos, das pensões, contribuições eclesiásticas, 
salários, donativos, esmolas, etc. 

SC: Administração patrimonial - SSC: Contabilidade 
SR: Despesa 

Despesa diária e do próprio da arca. 

> Lv0027 2054 1770-1791 
1 Arquivo Distrital do Porto - Fundos Monásticos. Inventários. Porto: Imprensa Portuguesa, 1993. ISBN: 972-95798-2-
2 . 



Despesa do procurador com os gastos da comunidade. 

> Lv0055 2055 1794-1802 
Despesa diária da congregação. 

> Lv0029 2056 1806-1830 
Despesa do próprio da arca. 

SR: Receita 
Receita diária e do prório da arca. 

> Lv0022 2049 1776-1788 
Toda a receita da congregação. 

> Lv0023 2050 1788-1793 
Toda a receita da congregação. 

> Lv0024 , 2051 1794-1814 
Toda a receita da congregação. 

> Lv0025 2052 1806-1828 
Receita do próprio da arca. 

> Lv0026 2053 1814-1833 
Toda a receita da congregação. 

SR: Receita e Despesa 
Receita e Despesa do próprio da arca. 

> Lv0030 2057 1701-1755 
Receita e Despesa do próprio da arca. 

> Lv0031 2058 
Receita e Despesa das casas da Viela do Ferraz, na cidade do Porto 1791-1801 

SC: Administração Patrimonial - SSC: Rendas 
SR:Dívidas de foros 

Dívidas de foros, etc. 

> Lv0021 2048 [1794]-1832 
Assentos das dívidas de foros, pensões, juros, etc. 



SR: Recibo de rendas 
Recibo de rendas e outros rendimentos da congregação 

> Lv0016 2043 1677-1740 
Recibo das rendas do fundador, escritos por sua 
mão, das suas propriedades e do que recebia dos 
seus caseiros, etc. 

> Lv0017 2044 1699-1724 
Recibo das rendas da arca da congregação e caseiros 
que as pagavam 

> Lv0018 2045 1707-1715 
Recibo das rendas dos foros, pensões, juros e mais 
rendimentos da congregação. 

> Lv0019 2046 1798-1832 
Recibo das rendas dos foros e censos da terra da Feira, Oliveira, Fânzeres, etc. 

> Lv0020 2047 1827-1832 
Recibo dos juros, pensões e aluguéis de propriedade, etc. 

SC: Administração Patrimonial - S SC: sacristia 
SR: Receita e despesa 

Receita e despesa da sacristia. 

> Lv0032 2059 1789-1797 
Receita das missas, etc, e despesa do culto. 

> Lv0033 2060 1797-1828 
Receita das missas, etc, e despesa do culto. 

SC: Cultura 
Funções de elaboração de catálogos de livraria e inventários do cartório e de 
realização de obras literárias, canónicas, teológicas, históricas, etc., e de 
diários, dietários, costumeiros; apontamentos pessoais e religiosos, etc. 

SC: Cultura- SSC: Cartório, livraria 
SR: Crónica da congregação 

Crónica da congregação 



> Lv0036 2063 1805-1830 
Crónica da congregação, contendo os estatutos da mesma, 
Breves apostólicos de confirmação dos estatutos, patentes, 
privilégios e indulgências, a bula de isenção e sentença de 
execução da mesma, os testamentos do fundador, dos seus 
primeiros companheiros e de outros benfeitores, etc. 

SR: Inventário do cartório 

Inventário do cartório 

> Lv0034 2061 1789 

> Lv0035 2062 1804 
Inventário dos papéis do cartório, pelo padre 
Teotónio José Maria Queiroz. 
SC: Património 
Funções de gestão das propriedades, elaboração de cadastros, 
registo e controlo de compras, vendas, trocas, escambos, prazos, 
arrendamentos, aforamentos, demandas e sentenças judiciais, hipotecas, etc. 

SC: Património - SSC: Demandas judiciais 
SR: Sentenças 

Sentenças sobre rendas, propriedades, 
águas, direitos, etc., da congregação 

> LvOOlO 2037 1561-1776 
Sentença da antiga e outros das águas de rega 
da quinta e terras da congregação na freguesia 
de Oliveira. 

> LvOOll 2038 1568-1792 
Sentença de expulsão de dois padres da congreg. 
e de deposição de um deles do cargo de ministro; 
feito civil sobre pesca de sáveis e lampreias no 
Areinho de Sá, outros papéis de sentenças sobre 
dívidas à congregação. 

> Lv0012 2039 1639-1797 
Papéis de demanda sobre os moinhos de Sanguedo, 
Contra os caseiros, moradores em Crestuma, etc. 

> Lv0013 2040 1659-1794 



Instrumento cível de testemunhas sobre os moinhos 
de Sanguedo e certidões de recibo de rendas dos 
mesmos moinhos. 

> Lv0014 2041 1805 
Sentença relativa aos moinhos de Sanguedo com papéis 
antigos dos mesmos moinhos e sentença antiga em que 
entravam com senhorios deles, a Confiaria do Santíssimo 
Sacramento de Fiães e o Morgado de Paramos, de quem 
fora herdeira a congregação. 

SC: Património - SSC: Dotações de religiosos 
SR: Escrituras de tenças 

Escrituras de tenças de entrantes. 

> Mç0015 2042 1783-1830 
Escrituras de tenças de entrantes, de dinheiro a juros; 
outras escrituras. 

SC: Património - SSC: Emprazamentos, arrendamentos, 
Aforamentos 

SR: Prazos 
Prazos e foros de propriedades da congregação 

> Lv0008 2035 1539-1807 
Prazos, foros, etc., no termo da feira e sua origem; 
sentenças, etc., sobre os moinhos de Paramos e sobre 
casais da Feira, Esmoriz e S. João da Madeira, etc. 

> Lv0009 2036 1561-1776 
Prazos e outros títulos dos bens da Congregação 
na freguesia da Anta Eulália de Oliveira do Douro 
e em Benviver, etc. 

SC: Património - SSC: Títulos de propriedades e cadastros 
SR: Relações de bens e títulos 

Relação de todos os bens da congregação, com indicação dos 
títulos e tempo da sua aquisição. 

> Lv0004 2031 1712-1732 
Relação de todos os bens da congregação, com indicação dos 
títulos e tempo da sua aquisição, rendas que pagavam os caseiros, etc. 



1510-1690 

1604-1816 

SR: Títulos de bens 
Doações, testamentos, prazos, posses, sentenças, etc., dos bens da 
Congregação, na cidade do Porto em Santa Eulália de Oliveira do Douro, 
Lavra, Rio de Moinhos, Fânzeres, terra da Feira, Válega, S. João da Madeira, 
Paramos, Ovar e Esmoriz. 

> Lv0005 2032 
Escrituras antigas dos bens sitos em S. Eulália de Oliveira do Douro, que vieram 
à congregação pelo testamento do fundador, etc. 

> Lv0006 2033 
Compras, vendas, sentenças, testamentos, etc., dos bens de Fânzeres, deixados por 
D. Ana Correia de Mesquita à Congregação e da loja das casas do Hospital do 
Salvador do Mundo, na rua das Caneostas. da cidade do Porto. 

> Lv0007 2034 1610-1814 
Doação pelo fundador das casas da rua das Flores: prazo fateusim da loia das casas 
do Hospital do Salvador do Mundo, na rua das Caneostas. de que fora administradora 
D. Ana de Correia de Mesquita por morte do pai; títulos dos pelâmes da rua do Souto 
E das casas da Ferraria da Baixo, rua Chã, rua dos Ferradores, Calçada de Monchique, 
etc. 

SR: Tombos 
Tombo do património da Congregação 

> Lv0003 2030 1701 
Tombo do património da Congregaçã, sendo os bens de raiz em Alfena, 
Avança, Avintes, Boelhes, Coronado, Lobão (Feira), Luzim, Mesquinhata, 
Mosteiro (Feira), Oldrões, Oliveira do Douro (Gaia), Ovar, Paramos, Porto 
(cidade), Rio de Moinhos (Penafiel), Sanguedo, S. João da Madeira, Sequeiro 
(Santo Tirso), Souto (Feira), Travanca (Feira), Válega, Vila Nova de Gaia, Vilar 
de Andorinho, etc. 

SCFundação e regulamentação 
Funções de elaboração de regulamentos, estatutos, etc, e de registo e controlo 
dos títulos da fundação, dos privilégios eclesiásticos e litúrgicos, da documentação 
régia, pontifícia e de outras autoridades eclesiásticas e seculares, etc. 

SCFundação e regulamentação - SSC: Fundação e inserção canónica 
SR: Títulos da fundação 

Estatutos e erecção da Congregação, doações, testamentos, privilégios, 
Pontifícios, etc. 

> LvOOOl 2028 1622-1805 



Doações e testamentos do fundador; testamentos e outros títulos dos pais, 
avós e irmão do fundador; estatutos; breves apostólicos, provisões episcopais 
e patentes de ministros gerais da ordem seráfica, de confirmação dos estatutos; 
outras patentes dos gerais da ordem seráfica a favor da Congregação; breve de 
Inocêncio Xn de isenção eclesiástica; breve de Pio VI de redução dos legados; 
sentenças; outra documentação. 

SC: :Fundação e regulamentação - SSC: Privilégios régios, eclesiásticos e pontifícios 
SR: Títulos de isenção eclesiástica 

Patente, sentenças, etc., da isenção eclesiástica e de outros privilégios da congregação. 

Lv0002 2029 _ 1700-1804 
Patente do ministro geral da ordem seráfica, concedendoà Congregação 
todos os privilégios dos regulares; sentença de execução da bula de isenção 
de Inocêncio XII, do ano de 1699; outras sentenças da congregação 
sobre a sua isenção: com o pároco da freguesia; com um provincial de 
S. Francisco; com o governador do bispado do Porto, D. Diogo Marques 
Mourato, e com o Arcediago de Oliveira do Douro. 
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NATURALIDADE DATA ENTRADA DATA ÓBITO ÓBITO ESTATUTO OBSERVAÇÕES 

1 Porto 15 Fevereiro 1681 10 Novembro 1684 Padre Irmão do 2.° Indivíduo 
? Porto 15 Fevereiro 1681 17 Outubro 1695 Irmão do 1.° Indivíduo 
3 Porto 4 Abril 1682 1 Março 1698 92 Padre Professo na Congregação do Oratório do Porto 
4 Guimarães 4 Abril 1682 95 Padre 

5 T. H. 22 Setembro 1682 1692 
Padre 1.° 

Entrevado Enterrou-se na Igreja matriz 

6 Braga T. H. 15 Setembro 1682 12 Abril 1719 88 Padre 
Viveu 38 anos sucessivos nesta Congregação nos quaes 

foi sempre a sua vida exemplar e edificante 
7 Oliveira de Azeméis 12 Janeiro 1684 7 Agosto 1696 1.° Leigo Entrou por Ortelão 

8 de Sima do Douro 12 Janeiro 1684 15 de Março 1685 2.° Leigo Por ser pobre nada dêo, entrou para leigo da sacrístia. 

9 Aveiro 7 Março 1684 28 Agosto 1742 95 3.° Leigo 
Por ser pobre entrou com obrigação de servir os doentes 

do Hospital 

m 
Salvador de Rebordaens, 

junto a Vianna 15 Julho 1684 14 Dezembro 1744 82 4.° Leigo 
Por ser pobre entrou com obrigação de servir os doentes 

do Hospital 

11 Perosinho 3 Junho 1686 22 Março 1695 5.° Leigo Para Leigo a título de servente por ser pobre 

1? Oliveira do Douro 10 Junho 1686 6.° Leigo 

Menor de idade com licença de seus pais tomou o 
hábito de leigo, entrou por ser pobre a título de Mestre 

Revocador 

13 Vila Nova de Gaia 2 Agosto 1686 
Padre 2.° 

Entrevado 

14 28 Abril 1687 Padre 
Saiu da Cong, depois de professo em 3 de Agosto de 

1688 

15 4 Outubro 1690 Expulso depois de professo 9 de Dezembro de 1697 

16 Comarca da Feira 3 Outubro 1691 12 Fevereiro 1704 Expulso e tornou a entrar 
17 Braga 25 Dezembro 1692 3 Dezembro 1704 7.° Leigo Ordenou-se de Presbítero 
18 Porto 4 Julho 1694 6 Janeiro 1708 88 Padre só o sacramento da extrema-unção 

19 Porto 16 Março 1694 10 Setembro 1731 Padre Todos os sacramentos 
20 Braga 26 Fevereiro 1696 10 Dezembro 1755 93 Padre Foi a Roma - Bula da Isenção Ord. 

?1 Peso da Régua 18 Abril 1694 30 Junho 1773 84 8.° Leigo 
Entrou a título de enfermeiro. Vivêo nesta Caza 45 

annos. 
?? Lisboa 30 Abril 1696 9 Abril 1705 
23 Braga 30 Abril 1696 29 Janeiro 1711 9.° Leigo Foi a Roma - Bula da Isenção Ord. 

Nota: T.H. significa tomada de hábito. O elenco dos nomes dos irmãos encontra-se no Capítulo 4. 
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24 6 Novembro 1698 22 Fevereiro 1700 60 Padre 
Fundador que foi da magnífica Congregação do Oratório 

de S.Felipe Neri da porta de carros da cidade do Porto 

25 26 Janeiro 1699 Padre 
Foi um grande missionário do Snr. Dr. Fr. José S.,a M.° 

Saldanha, Bispo do Porto 
26 Penafiel 12 Julho 1699 18 Outubro 1741 Ordenou-se de Presbítero 
2 / Braga 12 Julho de 1699 10 Março 1754 ou mais Padre Morreu de pôstema - Filósofo e Teólogo 
28 Coimbra 15 Agosto 1699 13 Julho 1733 Morrêo de maligna - Teólogo e Pregador 
29 8 Outubro 1699 Padre Lançado fora da Congregação em 22 de Abril 1703 
30 1 Novembro 1699 Padre Expulso da Congregação por ser incapaz de lá viver 
31 Freguesia de Oliveira 4 Março 1700 16 Maio 1751 68 10° Leigo Estudou Filosofia na Cong. 
32 Arrifana de Sousa 23 Maio 1700 Entrou de graça a título de corista 
33 24 Fevereiro 1701 A título de corista. Saiu da Cong. 
34 Penafiel 21 Setembro de 1701 11 Julho de 1737 11° leigo M. tízico. Foi enfermeiro e T. H. corista 
35 Mesão Frio 1 Maio 1702 Saiu da Cong, para o Século depois de Ordenado 
36 1 Novembro de 1703 Abade de Neovigilde. Expulso da Cong. 
37 Vila Nova de Gaia 25 Janeiro 1705 Saiu da Cong. Ordenado de Presbítero 
38 Porto 18Abrilde1705 Padre Abade da Igreja de Celeiros do Arcebispado Braga 

39 Penafiel 18 Abril de 1705 Padre 
Filósofo e graduado de Mestre em artes nas partes do 

Brasil e excelente orador 

40 12 Dezembro 1706 28 Agosto 1711 
Morrêo de Ordens de Diácono. Entrou pela prenda 

Organista 

41 Braga 15 Maio 1707 3 Setembro 1755 Organista 
Tocava órgão e baixão. Foi dos primeiros Filósofos que 

aqui defendeu concluzõens. 
42 Braga 5 Junho 1707 Saiu da Cong. Ordenado de Presbítero 
43 Arrifana de Sousa 10 Julho 1707 12 Março 1709 Padre Comissário do Santo Ofício 
44 Porto 23 Março 1709 13 Novembro 1723 Padre Monrêo sufucado de uma esquinencia. Abade em Braga. 
45 comarca da Feira 13 Junho 1709 16 Dezembro 1763 70 12° Leigo Faleceu de um inchaço que lhe nasceu ao pé do nariz 

46 Porto 27 Agosto 1710 
Sahio da Cong. Depois de tirados os últimos vottos dos 

11 mezes 
47 Braga 16 Setembro 1710 Formado pela Univ.de Coimbra em Filosofia e Teologia 

48 
49 

Teixeira de Sobre Tâmega 4 Dezembro 1712 
Padre 3o 

Entrevado Formado em cânones pela Univ. Coimbra. 48 
49 Porto 4 Dezembro 1712 14 Fevereiro 1731 Organista Entrou de graça com a prenda de tocar órgão 
50 Porto 14 Janeiro 1714 Padre Sahio da Congregação antes de professar 

Nota: T.H. significa tomada de hábito. O elenco dos nomes dos irmãos encontra-se no Capítulo 4. 
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Z NATURALIDADE DATA ENTRADA DATA ÓBITO ÓBITO OBSERVAÇÕES 
51 Porto 30 Junho 1715 Sahio da Congregação ordenado de Presbítero 

52 Vila de Caminha 22 Maio 1718 
Professou e foi receber Ordens menores e de sub-diacono 

a Galiza. 

53 Porto 2 Fevereiro 1719 18 Julho 1765 68 
■" Era Minorista quando entrou. Foi um famoso arquitecto e 

pintor 

54 Porto 6 Fevereiro 1719 
Não chegou a professar por ser expulço aos 6 meses de 

Noviciado em 24 de Agosto de 1719 

55 Do coutto de S. João da Foz 11 Fevereiro 1720 
Foi expulso depois de ordenado Presbítero por não pagar 

a pençâo 

56 Vila Bôa do Bispo 10 Julho 1720 27 Novembro 1786 87 Jâz na Capela morno n.°4 em attenção às suas virtudes 
57 Freguesia da Seé 23 Agosto 1722 24 Janeiro 1736 Morrêo tizico 

58 Bragança 4 Fevereiro 1723 Sahio da Congregação depois de ordenado de Presbítero 

59 Braga 10 Novembro 1726 19 Agosto 1760 80 
Minorista de Prima Tonsura. Morrêo Presbítero. Recebeu 

somente o sacramento da Extrema Unção 

60 
Freg. de S. Thiago de Fontes 

-Bispado do Porto 12 Janeiro 1727 13.° Leigo 
A título de servente. Sahio depois de professo da Cong, 

para o Século 

61 Vila Real 14 Abril 1727 13 Abril 1755 88 Padre 
Predisse o dia da sua morte. Não havia Domingo, ou dia 

santo que se não confessasse e comungasse 

62 Lamego 8 Junho 1727 Padre 

Presbítero secular. Marchou para a Bahia com tenção de 
comprar alguns negros, em cuja viagem morrêo, prezume-

se ser no anno de 1730 ou 1733. 

63 Vila real 8 Junho 1727 10 Julho 1744 
Morrêo de hum Tobercolo, e sem sacramentos, sendo já 

Presbítero e confessor 

64 Freguesia da Seé 9 Agosto 1727 Padre 
Foi expulço por 6 mezes por incapaz e perturbador do 

socêgo da comunidade 

65 Porto 12 Setembro 1728 
Professou, e depois de ordenado de Presbítero sahio da 

Cong. Para o Século para Abbade de S. Valebom 

66 Natural de Pena Toia 8 7bro1731 24 Junho 1788 76 

Assistente na cidade do Porto. Entrou pella prenda de 
organista na qual era Professor. Morrêo Presbítero de 

huma diarrêa 
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67 Porto 20 Abril 1732 6 Agosto 1750 64 
Padre 4o 

Entrevado 
Entrou por ser sacerdote pobre, cego e entrevado sem 

ter quem o socorresse 

68 
S. Pedro de Miragaia -cidade 

do Porto 25 Setembro 1735 Sahio para o Século já ordenado de Presbítero 

69 Lamego 21 Setembro. 1736 4 Novembro 1742 
Menino órfão do Colégio de N." Senhora da Graça 

(Porto). Morrêo tendo já ordens d'Epistola 
70 Porto 23 Janeiro 1737 14 Novembro 1782 83 Presbítero secular 

71 Porto 27 Julho 1738 19 Março 1786 66 
Morrêo de hum Fevrâo estando na cama já à tempos 

quasi entrevado 

72 S. Romão de Paredes 12 Outubro 1738 16 Abril 1784 73 12.° Leigo 

Viveu na Cong, quase 45 anos. Antes da morte hum 
anno, padecêo de hum Folipo no nariz do qual nunca 

sarou (...) sobreveio-lhe huâ Pleuriz da qual morrêo em 8 
dias 

73 Arrifana de Sousa 12 Abril 1739 15 Abril 1764 0 e tantos Padre 
Embarcou para a Ilha de Cabo Verde. Viveu na Cong. 20 

e tantos anos e morreu de velhice 

74 Porto 17 Janeiro 1740 23 Março 1764 66 Padre 

Sendo jâ Presbítero passou ao Rio de Janeiro aonde 
viveu algum tempo e voltando ao Reino se recolhêo a esta 

Congreg. Onde vivêo 24 annos. 
75 Lamego 12 Março 1741 Sahio da Cong, depois de ordenado de Presbítero 

76 Rio Tinto 20 Julho 1741 12 Junho 1762 80 Padre 
Presbítero Secular. Vivêo 24 annos e tantos dias na 

Cong. Era hum excelente Filosofo, Theologo e Moralista 

77 Vila Real 30 Novembro 1741 24 Novembro 1785 62 Morrêo de huma suffocação 

78 Braga 1 Maio 1742 4 Junho 1743 15.° Leigo 

Para leigo a título de corista. Professou e morrêo na sua 
terra sem sacramento algum, suffucado de huma asma, 

forão 4 Padres busca-lo, enterrou-se nesta Igreja 

79 Vila Real 12 Dezembro 1742 18 Agosto 1755 16.° Leigo 

Para leigo a título de corista. Viveu na Cong, perto de 13 
anos, onde foi duas vezes Procurador. Morreu de uma 

queda que deu em Braga 

80 Braga 9 Junho 1743 14 Março 1765 78 17.° Leigo 

Para leigo a titulo de corista. Morrêo de cançasso no peito 
e huma tosse. Viveo nesta casa 22 annos, e tantos 

meses. 
81 Mondim de Basto 30 Junho 1746 2 7bro1773 18.° Leigo Viveo nesta casa 27 annos e tantos mezes. 

82 Vila Nova de Gaia 21 Janeiro 1748 
Entrou de graça pela prenda de Organista. Sahio depois 

de ordenado de Presbítero no anno de 1766. 
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83 Penafiel 30 Janeiro 1749 

Sahio logo depois de professo por ser expulso por 
desobediente, o que elle mesmo procurou por ter vindo 

contra vontade. 

84 Braga 31 Março 1749 19.° Leigo 
(...) Dêo mais hum Preto Escravo chamado Pedro porem 
como não chegou a professar, ficou nulo todo o contrato. 

85 Guimarães 19 Abril 1749 23 Junho 1754 0 e tantos Viveo aqui com o habito de corista quasi sinco annos 
86 Vila Nova de Gaia 23 Fevereiro 1751 Não chegou a professar sahio no anno do Noviciado 

87 Mathozinhos 2 Setembro 1751 17 Março 1768 70 Padre 

Sem sacramentos por aparecer morto na cama, porem 
tinha-se confessado e commungado na véspera, o que 

faria assim todos os dias 

88 Porto 8 Março 1753 Sahio da Cong, depois de professo e ordenado Presbítero 

89 Porto 19 Março 1753 

Sahio da Cong, depois de ordenado de Presbítero. He 
presentemente capelão da Misericórdia na cidade do 

Porto 

90 Porto 19 Março 1753 13 Fevereiro 1805 0 e tantos 

Morrão de hum Poplecia, por cuja razão só recebêo o 
Sacramento da Extrema Unção, como também por se 

achar demente a 3 annos 
91 Freguesia da Seé 8 Julho de 1753 6 Janeiro 1762 Morrão de huma Tizica. Recebeu todos os sacramentos 

92 20 Novembro 1756 8 Janeiro 1812 73 
Morreu Apopletico. Só recebeu a Unção. Irmão legítimo de 

Francisco de Sales Guimarães 

93 Vila Nova de Gaia 18 Dezembro 1757 
Sahio da Cong, em Fevereiro de 1774 ordenado de 

Presbítero e se chamou José da Purificação 
94 S. Chrístovâo de Mafamude 29 Janeiro 1758 18 Julho 1782 Morrão de huma Maligna. 

95 Porto 8 Novembro de 1758 
Sahio da Cong. Com Ordens Menores. Cazou ao depois, 

e he presentemente Procurador na cidade do Porto 
96 Coimbra 22 Janeiro 1761 Lente de Filosofia 

97 Rio de Janeiro 27 Março 1761 2 Abril 1761 

Presbítero Secular, Bacharel formado pela Uniiversidade 
de Coimbra, assistente na Rua de Belo Monte na cidade 

do Porto 
98 Porto 11 Outubro 1761 7 Maio 1770 Morrão Presbítero de huma Tizica. 

99 
Freguesia de S. Martinho de 

Lôrdelo do Oiro 7 Maio 1780 1 Abril 1796 
Morreu de repente em casa de seu cunhado. Recebêo só 

o sacramento da Extrema Uncção 
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NATURALIDADE DATA ENTRADA DATA ÓBITO ÓBITO LUGAR DE OBSERVAÇÕES 

100 
Freguezia de S.to André 

(Bispado do Porto) 5 Setembro de 1780 Padre Presbítero Secular. Sahio antes de professar 
101 Freg. de S.'° André (Bispado do 

Porto) 
10 Março 1781 9 Maio 1804 

Padre 6° 
Entrevado 

Formado em Cânones pela Universidade de 
Coimbra. Nada dêo, por que nada tinha. Nunca quis 

tomar o habito pela sua demência. Era Presbítero. 
Morréo Apopletíco. 

102 S.Martinho de Lordello do Oiro 27 Maio 1781 1822 no Século Saiu 20 de Setembro de 1801 

103 Freguezia da Seé 10 Junho 1781 

Professou e passados alguns annos sahio para o 
Século levando Ordens menores inteiras, cazou, e he 
hum dos grandes negociantes que tem actualmente a 

cidade do Porto. 

104 Vila Real 10 Junho 1782 
Professou e sahio da Cong, no anno de 1787 com as 

mesmas Ordens Menores com que entrara. 
105 Freguezia da Seé 8 Setembro 1782 Professo e tomou Ordens Menores inteiras 
106 Vila Nova de Gaia 16 Novembro 1782 Sahio depois de Ordenado Presbítero 

107 
Freg. Do Salvador de 

Medroens (Bispado do Porto) 4 Maio 1783 Sahio da Cong. Depois de Ordenado de Presbítero 

108 Braga 17 Junho 1783 11 Julho 1812 
70 e 

tantos 

Foi acceito de graça por ser Doutor, formado em 
cannonespela Universidade de Coimbra (...) e vinte 

e nove annos d'habito. 

109 Freguezia da Seé 18 Junho 1783 

Sahio da Cong, aos 16 de Junho de 1800 para a 
companhia de seus pais já decrépitos, e pellos seus 

bons costumes se lhe déo ingresso (...) 
110 Freguezia da Seé 18 Fevereiro 1784 Sahio da Cong, com a Ordem de Diácono 

111 Porto 15 Outubro 1788 
Sahio da Cong, aos 27 Agosto de 1792. Levou 

Ordens Menores inteiras 

112 Porto 23 Outubro 1788 26 Setembro 1831 66 
Entrou pelo seu bom procedimento e prenda de 

Organista, na qual era insigne professor. 

113 Freguezia da Seé 4 Novembro 1788 

E o responsável pela feitura da Crónica sobre a Cong. 
He hoje Presbítero. E thio dos P" Antonio Ribeiro 

de Castro edoP" João Ribeiro de Casto. He 
confessor e Pregador.Foi Ministro 

114 Porto 23 Dezembro 1788 

Entrou pela prenda de cantor no que era 
Professor.Despediu-se da Cong, para a companhia 

de seus pais. Já falecéo. 

115 S. Pedro de Miragaia 30 Agosto 1789 20." Leigo 

Não chegou a professar por que nâo estando capaz 
no latim, assim mesmo queria entrar para Corista do 
Coro, o que sendo admittido pela communidade se 

despedio. 
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11fi Porto 24 Março 1790 Padre 

Presbítero Secular. Professou e foi expulso ou 
declarado por isso desta Cong, aos 28 de Agosto de 

1792. 

117 Vila Nova de Gala 24 Março 1790 
He Presbítero, Confessor e Pregador. Foi aqui eleito 

Vigário in Capite. 

118 S. Pedro de Miragaia 24 Março 1790 

He Presbítero e actualmente Ministro desta Cong. He 
Confessor e Pregador. Sahio em 25 de Junho de 

1806 e se lhe dêo o ingresso e regresso. 

119 Vila Nova de Gaia 29 Setembro 1790 

-
Despediu-se da Cong, tendo já Ordens Menores aos 

12 de Agosto 1793. E querendo tomara entrar, foi 
recusada a sua pertençâo aos 23 Agosto 1793. 

170 Porto 1 ° Novembro 1790 21 Março 1821 
Faleceu repentinamente aapopletico. Recebeu só a 

Extrema Unção 

171 Lamego 9 Março 1791 

Sahio da Cong, para a Companhia de seus pais, 
sendo já Presbítero, e Procurador desta Cong, no 

anno de 1794 

122 Vila Nova de Gaia 12 Junho 1793 17 Janeiro 1812 71 
Professou aos 6 mezes com dispença do Nuncio, em 

attençâo à sua idade. 

123 Vila de Barcelos 17 Fevereiro 1794 

Aos 26 de Março de 1797 veio a esta Cona, de 
vestes seculares, e se despedio delia, e assignou o 

termo da sua despedida (...) e pertendendo o seu pai 
(...). Sahio com as mesmas Ordens com que 

entrara. 

124 Porto 18 Maio 1794 

Sahio voluntariamente da Cong, com ordens 
Menores aos 27 de Julho de1798, entregando como 

he costume a Murça, e chave do quarto. 

125 Porto 13 Julho 1794 21 • Leigo Sahio da Cong. He hoje Escrivão da Camera Secular 

126 Braga 28 Agosto 1794 23 Março 1812 81 
Para leigo com roupeta prêta, Manoel António da 

Maia. Professou aos 10 de 7bro de 1795. 

177 Porto 20 Março 1796 
Sahio ordenado de Presbítero da Cong, para o 

Século 

128 Braga 31 Maio 1796 

Sahio da Cong. Em 17 de Agosto de 1808 para 
Reitor da Igreja de S. Veríssimo de Lagares do 
Arcebispado de Braga, e se lhe dêo o ingresso. 

129 31 Maio 1796 1817 

Ê o irmão do anterior. Sahio da Cong. Aos 28 de 
Agosto de 1810 para Reitor coitado da Igj. De Santa 

M."d'Aboadella(...) 

130 Guimarães 10 Junho 1796 
He hoje Presbítero, confessor de ambos os sexos 

e Pregador. 

131 Porto 11 Junho 1796 
Entrou pela prenda de cantor. Está ordenado de 

Presbítero, he Confessor e Pregador 
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132 Porto 12 Agosto 1796 
Não dêo esmola alguma por ser órfão. Sahio da 

Cong. Em 19 de Janeiro de 1810 para Abbade ... 

133 19 Agosto 1796 28 Outubro 1818 37 
Falleceu de febre ética em ...e dous mezes, e de 

habito 22 e dous mezes. 

134 Porto 21 Agosto 1796 
Ordenou-se de Presbítero e sahio da Cong, aos 3 de 

9bro de 1804 

135 Freguezia da Seê 1 Setembro 1796 
Despediu-se da Cong, aos 30 Março 1798 (...) 

Levou Ordens Menores inteiras 

136 2 Dezembro 1796 15 Abril 1815 75 

-

Religioso Professo dos Menores Observantes de S. 
Francisco da Província de Portugal. Foi acceito de 
graça in totum, pela sua literatura, com obrigação de 
1er Filozofia e Theologia.Com 18 annos 4 mezes e 
treze dias de habito desta Cong. 

137 Vila do Conde 2 Dezembro 1796 

Professou aos 6 mezes em 24 de Julho 1797 pro 
Dispensations Nuncii Appostolici. Ratificou a 
profissão em 2 Dezembro de 1797. 

138 Freguezia da Seé 17 Setembro 1797 Está hoje Presbítero 

139 Porto 2 Junho 1799 

Sahio da Cong, aos 14 de Fevereiro de 1805 para 
cónego de meia Prebenda da insigne Colegiada de 
Cedofeita da cidade do Porto, com Ordens de 
Subdiácono. Dêo-se. visto sahir para Beneficio, 
Ingresso e Regresso. 

140 Vila do Conde 16 Fevereiro 1800 
Professou aos 6 mezes com dispença do Nuncio. He 
hoje Presbítero e Confessor. 

141 Vila Nova de Gaia 12 Julho 1800 
Professou aos 6 mezes por Breve do Nuncio. Está 
hoje Ordenado de Presbítero 

142 24 Junho 1803 

Professou aos 6 mezes com dispença do Nuncio e 
ratificou a Profissão em 25 de Junho de 1804. Está 
hoje Subdiácono. 

143 Vila Real 30 Janeiro 1805 

Ordenou-se de Presbítero em 1807. Sahio da Cong, 

para o Século em o mêz de Fevereiro de 1809. 

144 Oliveira do Douro 1679 10 Novembro de 1698 66 
O Nosso Reverendo Instituidor in principio 
mencionado, António Leite de Alburquerque 

145 Porto 9 Agosto 1827 3 Setembro 1830 25 

Era minorísta quando entrou, professou aos 6 mezes 
com dispença do Nuncio. Morrão afogado ao tomar 
de hum banho no rio, largando a corda a que estava 
apegado. 

146 Vilar do Paraizo 12 Setembro 1827 Professou aos 6 mezes com dispença do Nuncio. 
147 Lamego 28 Outubro 1828 De idade de 15 anos 
148 Porto 1 Janeiro 1829 

149 1 de Março 1829 7 Novembro 1831 19 
Recebèo Ordens Menores inteiras, morrão na sua 

quinta da Vajança. 
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INTERROGATÓRIOS1 

1." - O que se procura saber dessa terra, he o seguinte e venha tudo escripto em letra 

legível e sem breves: 

1. Em que Província fica? A que Bispado, Comarca, Termo, e Freguesia pertence? 

2. Se he d'el Rei, ou Donatário, e quem he ao prezente? 

3. Quantos visinhos2 tem, o numero das Pessoas? 

4. Se está situada em Campina, Valle, ou Monte, e que Povoações se descobrem 

d'ella, e quanto dista? 

5. Se tem termo seo; que lugares ou aldeias compreende: como se chamão: e 

quantos visinhos tem? 

6. Se a Parochia estafara do lugar, ou d'entro d'elle e quantos lugares, ou aldeãs 

tem a Freguesia, e todos pelos seos nomes? 

7. Qual he o seo = Orago = quantos altares tem, e de que santos: quantos naves 

tem: se tem: se tem irmandades: quantas, e de que Sonetos? 

8. Se o Parocho he cura, vigário, ou Reitor, ou Prior, ou Abade, e de que 

appresentação he, e que renda tem? 

9. Se tem Beneficiados3 que renda tem: e que as appresentão? 

10. Se tem Convento, e de que Religiosas, ou Religiosos; e quaes são os seos 

Padroeiros? 

11. Se tem Hospital: quem o administra; e que renda tem? 

12. Se tem Casa da Misericórdia, e qual foi a sua origem, e que renda tem, e o que 

houver de notável em qualquer destas cousas? 

13. Se tem algumas ermidas, e de que sonetos; e se estão dentro ou fora do lugar, e 

a quem pertencem? 

14. Se acodem a ellas Romagens sempre ou em alguns dias do anno, e quaes são 

estes? 

15. Quaes sãofruetos da terra que os moradores recolhem em maior abundância? 

i COSTA, Francisco Barbosa da - Memórias Paroquiais. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, 1983, págs. 17, 18 e 19. 
2 O mesmo que fogos. 

São aqueles que têm uma concessão, designadamente, um empréstimo pecuniário, arrendamento 
vitalício ou constituição de usufruto, não implicando, contudo, transferência definitiva de direitos. In 
DICIONÁRIO DE HISTÓRIA DE PORTUGAL, dir. de J. Serrão. Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1961-
71. vol. II, pág. 328. 

3 



16. Se tem Juiz ordinário da Camará; ou se está sujeita ao Governo das justiças de 

outra terra, e qual he esta? 

17. Se he couto, cabeça de conselho, Honra4 ou Behetria5? 

18. Se ha memoria de que florescem ou delia sahiram alguns homens insignes de 

virtude, letras ou armas? 

19. Se tem Feira, e em que dias, e quantos dura, e se he fraca ou captiva? 

20. Se tem correio, e em que dias de semana chega, e parte, e se o não tem de que 

correio se serve, e quanto dista a terra aonde elle chega? 

21. Quanto dista da Cidade Capital do Bispado, e quanto dista de Lisboa Capital 

do Reino? 

22. Se tem alguns privilégios, antiguidades, ou outras coizas dignas de memoria? 

23. Se ha na terra, ou perto delia alguma fonte, ou lagoa celebre, e se as suas aguas 

tem alguma especial virtude? 

24. Se for Porto de mar, descreva-se o sítio, que tem por arte, ou por natureza; as 

embarcações, que ofrequentão, e que pode admittir? 

25. Se a terra for murada, diga-se a qualidade de seos muros ou por Praça d' 

armas descreva-se a Fortificação; se ha n'ella ou no seo descrido algum 

castello, ou Torre antiga, e em que estado se acha ao presente? 

26. Se padeceo alguma ruina do Terramoto de 1755, e em que: e se está já 

reparada? 

27. E tudo mais que houver digno de memoria, de que não faça mençaõ o presente 

Interrogatório. 

(...) 

4 Era uma terra imune pertencente a um nobre, que, pela sua condição pessoal nobiliárquica, convertia 
em privilegiado, certo território. Remonta esta instituição do século XI, havendo dela vários tipos, 
designadamente por natureza )sangue), por pendão, por coutos (marcos divisórios) e por cartas. As 
honras, os coutos e outros privilégios, ainda existentes no País , nos fins do século XVIII, só foram 
definitivamente abolidos com a legislação liberal, embora, já anteriormente, o seu significado, na história 
da propriedade e dos direitos da nobreza, fosse nulo. In Op. cit., Joel Serrão, vol. II, p. 448. 
5 Eram territórios, de extensão variável, cujos habitantes tinham o privilégio de eleger senhor que os 
defendesse e protegesse, e guardasse as liberdades adquiridas. Este termo só surge em Portugal nos finais 
do século XV, estando na sua origem concessões de patrocínio e benefício da época visigótica e mtegra-
se, portanto, no vasto complexo das relações feudo- vassálicas da Europa medieval. In Op. cit., Joel 
Serrão, vol. I, p. 320. 



OLIVEIRA DO DOURO6 

1. A terra desta freguezia de Santa Eulália de Oliveira do Douro, he situada na 

Provinda da Beira, pertence ao Bispado da Cidade do Porto, he Comarca da 

feira, do Concelho de Gaya e do termo da dita Cidade. 

2. HedelRey. 

3. Tem duzentos noventa e dous vizinhos e sam mil os moradores ao prezente 

entre pessoas mayores e menores. 

4. Está situada em terra montuoza e desta se descobrem alguns lugares, vales e 

serras dalém, e daquém do Rio Douro em grandes distancias que senão podem 

individuar por distarem daqui sete, des, quinze e mais legoas para aparte do 

Sul, de Leste, de Nordeste, e Norte. 

5. Nam he termo seu. 

6. A Paroquia he situada em o monte vizinho do Rio Douro ao nascente da 

mayor parte da terra da freguezia e tem somente o lugar da Igreja seis 

vizinhos e ha mais em toda freguezia as Aldeãs ou Lugares seguintes 

Garfaes - Herdade - Juncal - Jorgim - Seara - Santhiago - Lameiro -

Lavandeira - Outeiro - Oliveira - Passos - Corredoura - Bayrros - Deveza -

Gervide - Quebrantais -Sâe Formigoza. 

7. O Orago ou Padroeyra he Santa Eulália Emeritensis Vurgem Mártir a des de 

Dezembro, a Igreja he de hua nave, tem sinco altares, Altar mayor do 

Sacramento, onde está colocada a Padroeyra, Santo Antonio e Sam 

Christovão - Altar do Senhor Jezus, Altar de Nossa Senhora do Rozário, e 

neste estão colocados Sam Bras e Santa Quitéria. Altar das Almas, de que ha 

Irmandade e he Protector Sam Caietano, e está neste colocado Santa Anna e 

Santa Luzia. E o Altar de Sam Sebastião (218) onde estão colocados Sam 

Gonsalo e Santa Catherina Virgem Mártir. Tem mais a irmandade dos Fieis 
de Deos. 

8. O Pároco he Vigário colado da apresentação do Arcediago de Oliveira na Se 

Catedral da cidade do Porto e tem com a côngrua fructos incertos, oblações e 

offertas pouco mais de cem mil reis hum anno por outro. 

6 COSTA, Francisco Barbosa da - Memórias Paroquiais. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal de Vila 
Nova de Gaia, 1983, págs. 115,116 e 117. 



9. Nam tem Beneficiados. 

10. Tem o Convento de padres congregados e he sua Padroeyra Nossa Senhora da 

Conceição. 

11. O mesmo Convento foy instituído para Hospital de numero certo de clérigos 

pobres do Bispado e sam administradores os padres do Governo que dam 

contas ao Ilustríssimo ordinário; o rendimento he incerto por ser a mayor 

parte dinheyro de juro e estar misto com os dotes que dam os que entrão a ser 

congregados. 

12. Nam ha caza da Misericórdia. 

13. A freguezia tem as Irmidas de Nossa Senhora da Saúde no lugar de Garfaes, 

pertence aos herdeiros de Gabriel de Matos Rebelo. A Irmida de Santhiago no 

lugar do mesmo nome que os vizinhos fabricão com o dito lugar de Santhiago 

a de Nossa Senhora de Penha de França, pertence ao Cappitão Galvão Lopes. 

No lugar da Lavandeira as Irmidas de Nossa Senhora do Rozario, que 

pertence a Francisco de Oliveira Cime e a de Sam Domingos, pertence aos 

herdeiros de Rosa Fernandes de Almeida. No lugar da Deveza a Irmida de 

Santo Aleixo, pertence a Francisco Barreto. No lugar de Quebrantois a Irmida 

de Nossa Senhora da Conceição onde ha missa quotidiana pertence ao padre 

Francisco Pereira de Sampayo e ado Salvador a Gualter de Andrade Pinto. E 

na quinta de Diogo Francisco Leite a sua Capella de Nossa Senhora da 

Conceição vizinha do lugar de Sá. 

14. A Irmida do Salvador he de romagem na oitava da Paschoa. 

15. osfructos da terra de mayor abundância he milham, centeyo e vinho verde. 

16. Não tem Juis ordinário e he sujeita ao Ouvidor do Concelho de Gaya, de que 

he parte. 

17. Nam he couto, nem cabeça de concelho. 

18. Não ha memoria que desta sahissem nem ne lia florescessem alguns homens 

insignes em virtudes, lettras, nem armas. 

19. Não tem feira. 

20. Não tem correyo servece do da cidade do Porto que na mayor extenção da 

terra lha dista couza de três quartos de legoa. 

21. Dista a terra na sua mayot extanção da Cidade do Porto Capital do Bispado 

os três quartos de legoa, e sinquenta e duas da Cidade de Lisboa Capital do 

reino. 



22. Nam tem antiguidades, nem outras couzas dignas de memoria. 
23. Nam ha na terra nem perto delia fonte, ou lagoa celebre. 
24. Não he porto de mar. 
25. He certão, não tem Castello, nem Torre, nem signal oude ouvece. 
26. No terramoto de mil sete centos sincoenta e sinco nãopadeceo ruina alguma. 
27. E não ha memoria de couza mais algua. 

\ 



Abreviaturas e siglário 

ADP Arquivo Distrital do Porto 
AHMP Arquivo Histórico Municipal do Porto 
ANTT Arquivo Nacional da Torre do Tombo 
AOTSF Arquivo da Ordem Terceira de S. Francisco - Porto 

cart. cartório 
Cong. Congregação 

fase. Fascículo 

foi. fólio 
Ibid. Ibidem - no mesmo lugar 
Id. Idem - o mesmo; do mesmo autor 
Lv. livro 
mon. , monástica 
N.° número (s) 
OFM Ordem dos Frades Menores 
Op. cit. Opus citatum - obra citada 

p. página (s) 
sec. secção 
s.d. sem data 
T.T. Torre do Tombo 
v. verso 
V.N.G. Vila Nova de Gaia 
vol. volume 



C-apítulo I - Do Ministro e oficiais 

Capítulo n -Do recebimento dos Irmãos entrevados 

Capítulo El - Dos vestidos e hábitos dos Irmãos 

Capítulo IV - Das camas e cubículos 

Capítulo V - Do Recebimento, Inquirições e Noviciado dos Irmãos 

Capítulo VI - Da porção que hão - de dar os irmãos que entrarem nesta 

Congregação 

Capítulo VÊ - Dos exercícios e obrigações dos Irmãos 

Capítulo VUl-Dos Irmãos Terceiros de fora 

Capítulo IX - Dos irmãos que hão - de fazer Mesa 

Capítulo X -

Do que os Irmãos não poderão ter nos seus cubículos, nem fazerem nesta 

Congregação sem licença do Ministro 

C-apítulo XI - Da caixa comum 

Capítulo xn -

Da reverência e acatamento que se terá ao Irmão Ministro e Irmãos mais 

antigos e de que o Ministro em obediência do Comissário, fará suas vezes 

em obediência do Comissário, fará suas vezes 

Capítulo xm -Do acrescentamento dos estatutos 

Capítulo XTV - Da repartição das oras 



L/apítulo XV -Da visita geral 

Capítulo XVI - Dos Irmãos defuntos 

C^apítulo XVn -Do ofício de Ministro1 

(capítulo XVCQ - Do ofício de Vigário 

Capítulo XIX - Do ofício de Procurador 

i^apítulo XX-Do ofício do Mestre dos Noviços 

Csapítulo XXI - Do ofício de Secretário 

Capítulo XXII - DG ofício de Sacristão 

C-apítulo xxm - Do ofício de Cozinheiro 

1 Vide Anexos - Organigrama. 
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