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O BENEDITINO D. GONÇALO DE MORAIS, 
BISPO DO PORTO, E A TRANSFORMAÇÃO 
ARTÍSTICA DA CAPELA-MOR DA SÉ CATEDRAL 

Geraldo .i. A. Coelho Dias 
OSBIFLUP 

Dom Gonçalo de Morais foi Bispo do Porto de 1602 a 1617 e, antes, tinha 
sido monge beneditino: foi mesmo o único monge beneditino Bispo do Porto. 
Infelizmente, perdeu-se a biografia que dele escrevera o beneditino Fr. Marceliano 
da Ascensão: "escrevi a sua vida na cronica do mosteiro de Santarem com bastante 
extensão"'. Procuraremos, pois, com as informações de que dispomos, traçar a sua 
biografia e fazer o levantamento da sua acção como bispo, mormente no que toca 
à transformação da ábside ou capela-mor da Catedral do Porto, lembrando a sua 
anterior condição de monge beneditino. 

1. O monge e a sua Congregação 

Nasceu a 9/1/1543, véspera de S. Gonçalo de Amarante, em Vila Franca de 
Lampaças, cujo orago era S. Bento, anexada depois de Quintela de Lampaças, 
agora apenas lugar da freguesia de Sendas, terra próxima de Bragança. Era filho 
de gente nobre e rica. O pai, António Borges de Morais, e a mãe, D.' Francisca 
de Morais (Pimenta), eram parentes entre si e casaram com dispensa. O pai morreu 
4 anos depois de casado e a mãe, viuva, foi com Gonçalo e outros dois filhos para 
a Vila de Anciães, em 1543'. Com 14/15 anos, a 29/XII/1558, 1957, dizem Fr. 

' ASCENSÃO. Fr. Marceliano da - Crónico do Ailrigo, Ral e Poloritio Mosrei? de S. Marri~ilio 
de Tiúries. fl. 265. Manuscrito do Arsuivo do Mosteiro de Sinceverci: SÃO TOMAS. Fr. Leão de - - - 
Be,iedicri>ia Ltrrirana, Introdução e notas criiicas de JosC Mattasa. Vol. I, Lisboa, Imprensa Nacional- 
-Casa da Moeda. 1974, (Coimbra, 1644). 394. 

' ASCENSÃO. Fr. Marceliano da - 0.c.. 265-268: 306-307: 338. Cfr. ALMEIDA. Fortunato de 
- Hisrória da Igrejn e»? Porri~g~l, Volume 11, Nova Edição. Parto, Livraria Civilização-Editara. 1970, 
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Tomás de Aquino, Barbosa Machado, e 1577 diz Fortunato de Almeida, o que é 
erro evidente, tomou hábito beneditino, isto é, fez o noviciadoho mosteiro de 
Refojos de Basto, ainda na vigência da chamada "claustra", quando os mosteiros 
estavam entregues a abades comendatários e seus bens repartidos em mesas, ca- 
bendo ao abade dois terços do total dos rendimentos e vivendo a comunidade dos 
monges com o terço restante. Além disso, quem realmente governava a comuni- 
dade era o prior castreiro ou conventual. Dentro da Regra Beneditina, tal sistema 
constituia uma anomalia porque, segundo a doutrina de S. Bento, o Abade, na sua 
função paternal, é o fundamento da vida espiritual em comunidade. Esta anomalia 
seria, necessariamente, corrigida com a reforma do Concílio de Trento e com a 
criaçáo das Congregações Beneditinas, ainda que sob a govemação de abades 
locais controlados pelo Capítulo Geral, tendo à frente, como elo centralizador o 
Dom Abade Geral, todos em regime trienal. 

A ida de Gonçalo de Morais para o mosteiro de Refojos de Basto talvez se 
deva ao facto de pertencer à família dos Borges, que teve predominância no aba- 
ciado daquele mosteiro beneditino, onde conseguiu impor uma verdadeira dinastia 
de abades comendatários. O último, falecido em 1537, Francisco Borges, salvo 
caso de homonímia, seria bisavô paterno de Fr. Gonçalo4. Entretanto, o rei D. João 
111 deu o mosteiro de Refojos em comenda a Fr. Diogo de Murça, monge jerónimo, 
que subira a Reitor da Universidade de Coimhra. Este, com as rendas daquele 
mosteiro, quis fundar na cidade universitária um colégio para beneditinos, a ver se 
envolvia aqueles resignados monges no movimento cultural que atravessava o 
país. 

649: NOVAIS, Manuel Pereira de - Ariocrisis Izisroriol, 11 Porre: Epircopol6gi0, Vol. IV, Pono, 
Biblioteca Pública Municipal do Porto. 1918. 43-58. 

Os irmãos de Ganp~Io eram: D.' Briies de Morais, que casou com Fernando de Mesquita, e 
António de Morais. o qual, por sua vez, casou com D.' Inês de Mesquita. Este foi cavaleiro-fidalgo, 
I." Capitão da Vila de Anciães e 1." Morgado do vinculo instituido na capela da casa de Selõres por 
seu irmão o Bispo, D. Gonçalo, mas faleceu sem descendência. A casa de Selõres foi ligada por Camila 
Castelo Branco a acantecimentor lendários no romance: O Sonro da Moiztonha, publicado no "Comér- 
cio da Porta", N." 113-182 de 1886, e editado em livro nesse mesmo ano ("Obras completas", Vol. V, 
Porto, Lella & Irmão - Editores, 1986). Cfr. LINO, António - História draurótica dum solar 
rrn?rs!irotttotto, "Brigantia - Revista de Cultura". Vol. 8, N.- 3-4, BraganGa. 1988, 29-33. 

' AQUINO, Fr. Tom& de - Elogios dos Reverertdissimos Podres DD. Abbodes Geraes da Co~i- 
grega~ão B~e>iedicti>ta, Pano. Officina de Francisco Mendes Lima, 1767, 94., 

i FREIRE, Brancamp - Brazões da Sala de Cintro, Vol. I, 465: S. TOMAS. Fr. Leão de - O. r.. 
1, 497-498. 
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Fr. Gonçalo professou ainda antes da reforma beneditina da Congregação e 
foi estudar para Coimbra Lógica e Teologia, recolhendo-se com outros monges no 
Paço das Escolas até se fundar o mosteiro-Colégio beneditiuo, fora da porta do 
castelo. Recebeu ordens de Evangelho (Diaconado) a 25nU1564, conferidas pelo 
bispo de Marsília na Capela de S. Cosme, extra-muros de Bragas. Recebeu depois, 
não sabemos quando, a ordenação sacerdotal e, em 20ííX11569, estava de novo em 
Refojos de Basto. 

Antes, o mosteiro de Refojos de Basto tinha passado para as mãos do abade 
comendatário D. João Pinto, cónego dos eremitas de Santo Agostinho do convento 
de Caramos, Felgueiras, e sobrinho de Fr. Jerónimo de Murça. Quando visitou o 
mosteiro o monge espanhol Fr. Alonso Zorilla, que elaborava um relatório para o 
Cardeal D. Henrique em vista da possível reformação, ele mesmo informa: "hallé 
a 10s monges tiranizados y monges todos moços y todos vaxos, y de poço, y todos 
ygnorantes, y no ocupados en más que en dezir Ias oras de1 coro sin exerçiçio 
ninguno espiritual ny de lection ni oración, y que tiniendo un lector de grammatica 
en casa y ser todos monges ignorantissimos nynguno dellos iba a lection ..."6. 

Determinada a reforma dos beneditinos portugueses a partir de 1567, quando 
tomou posse do mosteiro de S. Miguel de Refojos de Basto o primeiro D. Abade 
Geral, Fr. Pedro de Chaves, em 20lIX11569, lá vamos encontrar no instrumento de 
posse o nome de 14 monges conventuais do mosteiro, entre os quais o nosso Fr. 
Gonçalo de Morais juntamente com Fr. Tomás, prior, Fr. Miguel da Fonseca, Fr. 
Bemardo, Fr. Frutuoso, Fr. Gregório, Fr. Pedro do Couto, Fr. Domingos, Fr. Jorge, 
Fr. Jerónimo Peixoto, Fr. Bento, Fr. António da Silva, Fr. Amaro e Fr. Baltasar7. 

A partir de então, Fr. Gregório de Morais entrou na longa teoria dos monges 
portugueses da reforma beneditina. De 1581 a 1587 foi Prior do recém fundado 
mosteiro beneditino dos Doze Apóstolos de Santarém, hoje destruido para dar 
lugar ao Liceu. Na verdade, a quando do Capítulo Geral dos Beneditinos em 1581, 
Fr. Gonçalo contava-se entre os participantes na qualidade de Prior de Santarém 
e foi eleito Definidor e Visitador, assinando como tal as actas do Capítulo de 

' ASCENSÁO, Fr. Marceliana da - 0.c..  R. 265. 
' ZARAGOZA PASCUAL, Ernenro - Refonrta de 10s betiediciinos porti<gr<eses (1564-1565). 

"Bracara Augusta". Vol. XXXV. Fasc. 79(92). 1981, 281-282. 
' Arquivo de Singeverga - Liuro dos i>rstnoizeiiros dos posses que se ronraronz dos ntosreiros do 

ordem de S. Be,,to deste rei>ro de Porrirgnl e donde estüo trasladados das bulos do reforniaçüo do popa 
Pio Quinto con orros provisões, pertencentes a dito refon"oção. fl. 18-20. 
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15838. O 5." Capítulo Geral (Pombeiro, Outubro de 1584) confirmou-o no mesmo 
cargo de Prior de Santarém, "visto como nisso não himos contra nossas definições, 
pois a dita casa não tem convento", e, ao mesmo tempo, procurador ou encarre- 
gado de negócios na Corte de Madrid. Tratava-se de ir à Corte de Sua Majestade 
para que Filipe I1 desistise de nomear comendatários para os mosteiros portugue- 
ses, e Fr. Gonçalo tinha "para isso as partes necessaryas". E o Capítulo determinou 
"se lhe dessem da Congregação cem cruzados pera seus gastos, e que sendo 
necessaryo pera bem do negocyo sobredito ir a Roma a confirma10 concerto por 
Sua Santidade, o avião por bem e que pera tudo lhe darão as procuraçõens 
necessaryas e gasto ~ufficiente"~. Era espinhosa a missão de Fr. Gonçalo, pois o 
rei Filipe I1 queria dar os mosteiros de seu padroado a pessoas às quais era de- 
vedor de serviços prestados. O Capítulo Privado de Rendufe, em 1586, ordenava 
pelos mosteiros uma colecta de 50.000 reis para os Padres Fr. Gregório de Morais 
e Fr. João PintoWque negoceão as cousas da Religiã~"'~. Contudo, o monge saiu- 
-se bem" e, voltando ao reino, passante de dois anos, trazia para os habitantes de 
Santarém um perdão do rei, que estava agravado com eles por terem seguido o 
partido do Prior do Crato. Esse documento ainda se deve conservar no arquivo da 
Câmara de Santarém. Aliás, consta que o povo de Santarém agradecido deu-lhe 
três mil pedras lavradas para a edificação do mosteiro heneditino dos Doze Após- 
tolos de Santarém. Naquela altura, ele mesmo foi agraciado com uma pensão de 
400 cruzados na Arquidiocese de Lisboa e da qual gozou até ao fim da vida. Deu 
seguimento à construção do mosteiro de Santarém de que era Prior titular, uma vez 
que ali ainda não havia comunidade. 

Entre 1588189, por ordem do rei Filipe 11, deu-se a visitação dos beneditinos 
castelhanos Fr. Álvaro de Salazar e Fr. Sebastião de Villoslada à Congregação 
Beneditina Portuguesa, que conhecemos pela "Relación secreta"12, e o visitador 

-- 

a Arquivo de Singeverga - Bezerro N." I: Livro dos Cnpiiolos Geroes e dos Jirntos ..., (1570-1611). 
fl. 52v. 53, 56 e. nu ti. 62, assina entre os padres capitulares. Depois. esteve presente no Capitulo 
Privado de Rendufe, cm 1583. como definidor. visitadar e prior de Santarém, Ibidein. fl. 78. Como tal, 
também tomou ptlrte na Junta de Tibães em 11/VU1584. redigindo a respectiva Acta, fl. 80"-82. 

* Ibidcin. fl. 85"-86. 
lo Ibidenr. fi. 175. 
" O 6." Capitulo Geral de 1587 determinou que se dessem a Fr. Gonqilo 58.000 reis que trouxe 

de divida de Madrid, cabendo ao mosteiro de Bustelo o encargo de lhe pagar, Ibidm, Fl. 101. 
" ZARAGOZA PASCUAL, Ernesta - Reformo de 10s be>iedicti>ios poniqiieses (1588-1589). 

"Theologica", Vol. XVII, Fasc. 1-4, Braga. 1983. 150 (Separara). 
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detectou duas tendências ou partidos a que chamou "bandos", o dos Martinetes e 
o dos Nicolaítas, vestígios, por certo das duas pré-reformas tentadas em S. Martinho 
de Tibães por Fr. António da Silva e em Refojos de Basto e Colégio de Coimbra 
por Fr. Diogo de Murça, monge jerónimo. O nome de Nicolaitas derivava do facto 
de em dia de S. Nicolau (6 de Dezembro) sairem à rua a pedir esmolas para o 
Colégio dos beneditinos em Coimbra. Estranho é que Fr. Gonçalo, conhecido 
pelas suas ideias hispanófilas e pelo conceito que tinha junto de Filipe 11, seja 
acusado de ter dado em Santarém guarida a D. António, Prior do Crato, quando 
desterrado pelo Cardial D. Henrique. 

Na política interna da Congregação, é possível que Fr. Gonçalo se tenha 
deixado arvorar em oposição ao Geral Fr. Plácido de Villalobos, oposição essa 
capitaneada por Fr. Gregório de Mendanha, que tinha vindo de Castela. O visitador, 
que apontava tudo o que ouvia, deixa perceber o boato de ter sido Fr. Gonçalo de 
Morais quem provocou a visitação: "Pónen le que es reçio de condición para 
perlado, y que por no le haber hecho general procuró cosas contra Ia Religión con 
Antonio Pinto, quando estaba en Roma, y presentam una carta suya donde se 
collige algo desto. Y le ponen que por no le haber hecho general, procuró esta 
visita, que, aunque no se le prueba claramente, ay algunos indici~s"'~. 

Quando em 1584 se pôs a questão da reeleição de Fr. Plácido de Villalobos 
para segundo mandato sucessivo de Geral dos heneditinos, foi necessário recorrer 
a Roma por ser contra as Constituições. E nisto estiveram todos de acordo, mesmo 
os nicolaitas, certamente convencidos de que a licença não viria e Fr. Plácido 
poderia patrocinar a candidatura de Fr. Gonçalo. Contudo, ao terminar o seu se- 
gundo mandato, Fr. Plácido não favoreceu a candidatura de Fr. Gonçalo, mas a de 
Fr. Baltasar de Braga (1587), o que o visitador justifica por ser mais antigo e ter 
sido várias vezes abade e dado boa conta "y Fr. Gonçalo no habia tenido abbadia, 
dizen que quedó indignado y que procuró esta visita para vengar se, por 10 qual 
10s contrarios están mucho contra el, aunque en e1 repartir de Ias abbadias en este 
capitulo pasado anduvieron bien iguales, porque dieron abbadias a todos 10s 
nicholaitas que las merecian y aun algunos que no Ias merecian, y siempre 10 han 
hecbo assi. Y a Fr. Gonçalo de Morays le dieron una de Ias mas mejores por 10 
que habia trabajado en 10s negocios, y para que se viesse si gobernaba bien para 
poder le hazer general, que por no tener experiençia desto se excusan algunos de 

ZARAGOZA PASCUAL, Ernesto - O. c., 10, 
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no le haber dado e1 votont4. Com efeito, em seguida, no 6.' Capítulo Geral de 
Tibães (1587) foi eleito 6.' Abade do reformado mosteiro de Rendufe (1587-90) 
e Definidor". Esteve na "Convocação" de Santo Tirso (23-25lIV11589, onde foi 
escolhido examinador dos candidatos ao hábito e no Capítulo Privado de Lisboa 
(251x1-2/1/1590) em que se acabou a revisão das Constituições, impressas em 
159016. 

Depois disto, no 7." Capítulo Geral de Tibães, o mais longo da Congregação 
Beneditina Portuguesa (3lV a 30NIU1590), viria a ser eleito 5.' Abade Geral. Ao 
Capítulo Geral de Tibães assistia como Visitador Fr. Sebastião de Villoslada que, 
por provisão régia, intimava os capitulares a elegerem Dom Abade Geral um 
castelhano. Reagiram os monges capitulares portugueses e decidiram enviar à 
Corte de Lisboa dois monges a solicitar uma eleição livre, enquanto os outros 
capitulares aguardavam. A comissão teve êxito, pois o rei, através do Cardeal 
Alberto, anuiu fazendo saber, sem que conste das Actas, que seria do seu agrado 
a eleição de Fr. Gonçalo de Morais". Assim sucedeu, de facto, na sessão da tarde 
do dia 22 de Julho, quando Fr. Gonçalo foi eleito 5." Dom Abade Geral (1590-93) 
da Congregação Beneditina Portuguesa18. Apesar de castelhanófilo, como Geral, 
"a elle se deve o primeiro Doutor que teve a Religião que foi o Pe. Mestre fr. 
Gregório das Chagas; para este fim seo antecesor o tinha em Coimbra, concorren- 
do lhe com todos os gastos athe Bacharel, porem o Rm." fr. Gonçalo lhe deo da 
Religião tudo o mais que lhe foi preciso athe tomar o grao de Doutor em 
Theologia ... teve a glória de que obtivesse o P. fr. Gregorio das Chagas hua 
Cadeira na Universidade sendo o primeiro Monge Beneditino que logrou em 
Coimbra este emprego"lg. Nos anos de 1596-99 foi Abade de Lisboa. De 1599 a 

ZARAGOZA PASCUAL. Ernerta - O. c.. 11 
" Bezerro N.' I. fl. 104v. Cfr. SÃO TOMAS, Fr. Leão de - O.C., 330. 
Id Bezerro N." I, fl. 112"; fl. 115". 116, 121. 
" Existe uma carta do Cardeal Albeno a D. Fr. Agostinho dc Jesus. Arcebispo de Braga manifes- 

tando o desejo de mandar presidir ao Capitulo Fr. Seiastião de Villoslada (Lisboa. l ~ l i 5 9 0 ) .  outra 
sobre o mesma assunta (Lisboa, 1NU1590) e outra (Lisboa, 14NIU1590) em que insinua o deseja de 
que se elegesse um de três espanhóis ou Fr. Gonqalo de Morais. Finalmente (Lisboa, 14N111/1590), 
açradece ao Arcebispos os serviços prestados na Capítulo Geral das Beneditinos. O intrometimento da 
autoridade espanhola nos assuntas da Congregaçiio e a pressão para a eleiçiio de D. Gonçalo como 
Abade Geral ficam mais que provados. Cfr. ADB-UM - Gavetn dor Corras. CLXIX, CLXXII, 
CLXXVIII, CLXXXI. 

Bezerro N.' I. fl. 1 2 5 ~ .  
ASCENSÃO. Fr. Marceliana da - O.C., fls. 265, 267. 
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1602 pediu dispensa de cargos e ficou conventual em Lisboa, onde tinha aposento 
separado com capela e pequeno jardim. "Estando nesta deliciosa vida, foi consul- 
tado em vários bispados, que não tiveram efeito, e para presidente de Capítulos 
Gerais de algumas Religiões, emprego de que sempre se escusou com honrados 
 pretexto^"^^. Foi nesta situação que o foi surpreender a apresentação do rei Filipe 
I1 para Bispo do Porto (1605-1611), cuja mitra estava vaga, havia dois anos, pela 
morte do bispo D. Jerónimo de Meneses (12B(II11600). 

2. O Bispo e a sua Diocese (1602-1617) 

A apresentação de Fr. Gonçalo de Morais como 56." Bispo do Porto por 
Filipe I1 foi confirmada pelo Papa Clemente VI11 com o Breve "Gratiae divinae 
praemium" a 26lV111602". A própria Câmara do Porto se mostrou agradada com 
tal nomeação e encarregou o ponuense António Femandes Pinto, que tratava de 
negócios em Lisboa, de ir saudar o novo prelado. Estando, pois, em Lisboa, foi 
sagrado no mês de Setembro por D. Miguel de Castro, Arcebispo de Lisboa. A 
cerimónia da sagração não pode ter sido realizada na igreja do mosteiro de S. 
Bento da Saúde, que só seria inaugurada 13 anos mais tarde (1615), mas na igreja 
do mosteiro beneditino de Nossa Senhora da Estrela, onde os beneditinos tiveram 
o primeiro mosteiro lisboeta. A entrada solene na Diocese do Porto teve lugar 
pouco depois, a 30 de Outubro". Embora Mons. Ferreira, por causa do desacordo 
das datas fomecidas por Pereira de Novais, diga que a nomeação episcopal se deve 
referir ao ano de 1603, isso é desmentido pelas notas do Cardial Saraiva e pela 
inscrição aberta em placa de mármore no lado do Evangelho do altar mor da Sé: 

AQUINO, Fr. Tomás de - 0.c.. 98: Arq. de Singeverga - Livro das alfayns de S. Martinlio 
de Tibibáes. Ms. de 1750, ti. 32. Trata-se dum manuscrito onde, em época posterior, Fr. Francisco de 
S. Luis, Cardial Saraiva, escreveu o necrol6gio de alguns monges elevados ao episcopado, como D. 
Gonçalo de Morais. 

I' Copo Diplomdlico Portuguez. VoI. XII. 103; Cfr. FERREIRA, Mons. José Augusto - Memórias 
orchrologico-hirtoricas da Cidade do Porto. Vol. 2, Braga, Livraria Cruz, 1924, 196. 

i' CUNHA - Cotdlogo dos Bispos do Porto. Z.'edi$ão. Porro, Officina Prototypa Episcopal, 1742, 
222-231; FERREIRA. Mons. José Augusto - 0.c. 195-217. Há pequenas divergências de datas apon- 
tadas por NOVAES, Manuel Pereira de - 0.c.. 42-43, para quem a sagração teria sido a 25nVI e a 
entrada no Porta. a 16N11602. o que não pode ser por a confima$ão papal ser a 21lVU1602. 
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"O que se colige disto he que aquelle Illustrissimo insuflado por algua malevola 
vontade se presumia quereria proteger (o texto tem um hiato que podemos com- 
pletar "alguém contra o qne pedia o") bom socego da Congregação"". E errado 
dizer-se que D. Gonçalo de Morais tenha contribuido generosamente para as obras 
do Mosteiro de S. Bento da Vitória, como o declara, sem fundaniento um colabo- 
rador de "O Comércio do Porto"". Um papel anexo aos "Apontamentos" do Cardial 
Saraiva diz que "Não consta que o Sr. D. Gonçalo de Morais concorresse para este 
notável edifício, ou fosse porque os gastos de tão grande obra corriam todos por 
conta da Congregação, ou fosse porque o Sr. Bispo estava ocupado na grande 
fábrica da Capela-Mór da sua Sé"28. Sabe-se, sim, que quis concorrer com 400.000 
reis para a construção dum dormitório no mosteiro de Refojos de Basto, mas o 
Geral Fr. António dos Reis (1614-1617) convenceu o Prelado a dar o contributo 
para o mosteiro de Snntarém, cuja fundação o Sr. Bispo começara quando ali era 

prior29. 

Quanto ao governo da diocese do Porto, teve de arrostar com dificuldades para 
impor a autoridade episcopal. Mas não se pode deixar no esquecimento o seu 
empenhamento pastoral em visitar todas as igrejas da diocese e a divisão da diocese 
em 4 regiões para as visitar periodicamente. De facto, no ano seguinte à sua entrada 
na diocese (1603), visitou todas as paróquias sem ficar alguma igreja em que não 
entrasse pe~soalmente"~~. Por razões pastorais, dada a exígua proximidade de S. 
Nicolau e Vitória3', teve coragem para arrostar com o desagrado de suprimir a recém 
fundada (1583) paróquia de S. João Novo em 1604; Fr. Tomás de Aquino diz 1602. 

Por tudo isto, parece justa e correcta a afirmação de Mons. Ferreira: "Estamos, 
pois, em frente dum prelado, não só zeloso mas também austero no cumprimento 
dos seus deveres, e em fazê-los cumprir aos outros. Claro que um temperamento 
assim devia levantar atritos e dificuldades e, por isso, teve uma vida agitada e 
cortada de incidentes, que se prolongaram até depois da sua morte", como o deixa 
perceber o relato cronístico do seu sucessor imediato, D. Rodrigo da Cunha, sem- 

?' ASCENSÃO, Fr. Marceliano - 0.c..  fl. 307: 338. 
" PATRICIO, Padre F.I. - Vorirdo<lei, "O Comércio do Porto" de 14/1V11907. 

Arquivo de Sinçeverga - Ms. Apoi~tamenfos de Fr. Fro>zcisco de S. Luis. 231. 
'9 ASCENÇÃO. Fr. Marceiiana - O.C., fl. 341-342. E cita as "Actas da Junta de Tibnes" de 9/VI/ 

11615. que desapareceram, 
AQUINO, Fr. Tomás de - O. c., 99. 
SILVA, Francisco Ribeira da - A  crioçüo dos Pardqirios </e S. NicoI«u e </</c N o  Setihora da 

Vitório (1583). Aspectos Sócio-Eco>?ó»ticor e Religiosos da épocn. Porto. 1984. 14. 
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pre admirador e elogioso, mas também intencionalmente lacónico; Mons. José 
Augusto Ferreira é que se encarregou de esburgar algumas questões". 

A grande iniciativa do governo episcopal de D. Fr. Gonçalo de Morais, de que, 
ao morrer, sofreria as consequências, foram sobretudo as obras de renovação e 
embelezamento da Sé Catedral. O cronista beneditino, no seu elogio algo enfático, 
que, aliás, decalca D. Rodrigo da Cunha, afirma: "Fez admiráveis obras na Sé, a 
quem deu, logo que tomou posse, um pontifica1 riquissimo de tela branca, além de 
vários ornamentos de muito preço. Fez quasi de novo a Sacristia da Sé "... Entrou 
logo no empenho duma obra com que imortalizou o seu nome. Foi esta a Capela- 
-mor da mesma Sé, que levantou desde os fundamentos". Mandou vir de fora de 
Portugal uma estante maravilhosa do coro e grades de metal com que enobreceu a 
grande custo a mesma capela. Também mandou fazer um púlpito de excelente jaspe 
e rasgou em toda a Sé várias janelas..."". Estas obras devem ser datadas de 1606 
a 1610. Uma inscrição do lado da Epístola da Capela mor assinala: 

"ESTA CAPELLA RETABOLO E CORO 
FEZ O S. B. D. F. GÕCALO DE MORAES 
COMECOV SE NO ANNO DE 1606 
ACABOV SE PELLA PASCHOA DE 1610". 

Na realidade, o Bispo determinara ampliar o panteão episcopal da capela de 
Nossa Senhora da Saúde ou de S. Vicente para onde havia de trasladar os corpos 
de seus antecessores (1605), conforme reza a inscrição da pedra granítica que 
fecha o carneiro, fazendo, depois, na capela-mor da catedral um novo panteão para 
si e seus sucessores, de acordo com o Cabido e com Breve do Papa Paulo V 
"Personas quae praesertim pontificali dignitate" (13/IX/1610) para ali se sepul- 
tar)'. Mas o Bispo morreu a 26/X11617 com 74 anos de idade e o Cabido, apesar 
do contrato feito, opos-se à sua tumulação na capela-mor da Sé, alegando que só 

'? FERREIRA, Mons. Iasé Augusta - O. c., 195-217. 
" A Sncritia serd comparada musi tarde a "um salao italiano, à moda dc Génova", VASCONCE- 

LOS, loaquim de - A  Arte e o Nalurezo enl Poniigol. Vol. VIII. 
" A Capela-mar será exaltada, por certo com exagero. como a "maior e a mais regular de toda a 

Espanha", COSTA. Pe. Agostinho Rebelo da - Descriqüo ropogrdfico e histórica da Cidade do Porto. 
2.' EdiçZo, Porto. Livraria Progrediar. 1945, 58. 

" AQUINO, Fr. TomSs - 0.c. 100-101. 
'Vrquivo Distrital do Porto - Livro dos Origi>inis do Cabido da Sé do Porro, Livro XXII  (1680), 

fl. 22. O original é um pergaminho fino, 400x300 mm., bastante danificado e diluido. A leimra que 
apresentamos em apêndice 6 a da transcrição da "Livro das Sentenças", XXIX (1687), fl. 68. 
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os reis tinham direito a se sepultar em tal sítio. Houve, sem dúvida, nesta atitude 
uma espécie de retaliação do Cabido para com o bispo falecido, como o dá a 
entender D. Rodrigo da Cunha quando cita a frase atribuida a D. Gonçalo "Achei 
a minha Sé de taipa e deixo-a de má~more"~'. É sabido que D. Gonçalo, quase 
desde o princípio do seu governo episcopal, tivera dificuldades nas relações com 
o Cabido, como, de resto, tantas vezes aconteceu na história do Bispado do Porto. 
De facto, logo em 6íIXí1604, o Cabido já pusera suspeição ao bispo, da qual veio 
a desistir na sessão de 24/XII/160438. Por isso, foi sepultado na capela da Senhora 
da Saúde ou de S. Vicente. 

Passados anos, transferiram o seu cadáver para o mausoléu da capela-moP. 
Mas o bispo historiador não deixou de patentear a sua admiração pelo antecessor 
"cuja fama dura hoje viva e durará para sempre na memória dos homens". No 
mausoleu foi colocado um epitáfio em metal. 

Por seu lado, uma inscrição, ao centro da capela mor, ao fundo dos degraus 
de acesso ao presbitério, diz: 

"SEPVLTURA DO BISPO 
DOM FREI GONCALO 
DE MORAES RELIGIOZO 
E GERAL QVE FOI DA 
ORDEM DO GLORIOSO 
P(adre) S(áo) BENTO O QVAL FEZ 
ESTA CAPELA REQVI 
ESCAT IN PACE FALE 
CEO NA ERA DE 1617 (tivera 1616) 
A VINTE E SEIS DE OV 
T V B R O  

A capela mor antiga da Sé d o  Porto, em estilo românico-gótico, era, com 
certeza, acanhada para uma Sé Catedral e para o desenvolvimento dos actos litúr- 

" CUNHA, D. Rodrigo da - O.C., 222-231. 
Biblioteca Pública Municipal do Pano, Códicc N." - Livro I." das Acros Cnpirrtlnres, 

" Remetemos o leitor para o que teria acontecido em 20/X11/1672, quando. tendo falecido o bispo 
do Pono, D. Nicalau Monteiro. querendo o Cabido enterrá-lo na Capela-mor: "em abrindo o carneiro, 
saiu dele naltível fragrância, causada do Bispo D. Fr. Gonçalo de Morais, Religioso de S. Bento, que 
unicamente nele estava. porque foi ele o que edifieou a dita capela-maior. Achou-se incorrupto e todo 
inteira e com todas as vestiduras de pontifica1 sãs, frescas c novas, de mais de cinquenta anos sepul- 
tadas", "Monstntosidodes do iempo e dnforl,oin", Vol. 111, 2." Ediçáo. Porto, 1939, 49. 
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gicos, embora tivesse charola ou deambulatório, como demonstra Magalhães Bas- 
to4", depois que na restauração da Direcção Geral dos Monumentos Nacionais 
apareceram dois arcos da galeria que circulava sobre o deambulatório inferior; 
havia na verdade uma charola com dois andares: a charola superior ou "dos ór- 
gãos" e a "de baixo", com ao menos três capelas de alta?'. Habituado à larguesa 
da capela-mor dos mosteiros beneditinos, D. Fr. Gonçalo empreendeu uma gran- 
diosa construção "a fundamentis", em estilo maneirista, dotando-a de retábulo e 
coro e mandando esculpir em pedra no arco triunfal do transepto o seu brasão de 
armas. Ficou obra notável a ponto de um portófilo como o Pe. Rebelo da Costa 
dizer: "A catedral lhe mereceu a magnífica obra da capela-mór, a espaçosa e 
riquissima sacristia e outras muitas obras admirá~eis"~'. 

Quem teria sido o arquitecto de tal obra? O mestre pedreiro Valentim de Car- 
valho, como pensa Magalhães Basto", "discípulo de Miguel Ângelo", como alvitra 
o Pe. Rebelo da Costaa? É possível, porque vivia pela Rua Chá e dirigia várias obras 
na cidadeJ5. Como é que a capela foi adornada? Teria mesmo só quatro quatro 
frestas e as paredes decoradas a azulejo? Eis algumas pertinentes quest0es que bem 
gostaríamos de resolver, mas às quais ainda se não pôde dar resposta, pois, apesar 
de busca documental no ADP, não nos foi possível encontrar o contrato das obras 
então realizadas. Por outro lado, os elementos do retábulo e coro seriam substituidos 
pelo Cabido no séc. XVIII, no longo período de "Sede vacante", entre 1717 a 17414', 
e disso existe memória descritiva em quatro exemplares4". Todavia, seria conjectura1 
tudo o que pudessemos avançar sobre o estado anterior da Capela-mor, para além 
daquilo, e bem pouco é, que transparece da dita memória descritiva. 

'O BASTO, A. de Magalhães -Silva de Hisrdrin e Arte. Parto, Editora-Livraria Progredior, 1945, 
107-112. 

" St Cuiedral i10 Porto. "Boletim da Direcqão Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais", NP 
40 a 43, Parta, 1945146. 

" COSTA, Pe. Agostinho Rebelo da - O. c, 116. 
" BASTO. Ariur de Musgalhães - A Sé do Porto. Docsi~ie,tros irtédiros rrlarii~or 2 suo igreju. 

"Estudos Portuenscr", Ediçno Fac-similuda, Pono, Biblioteca Pública Municipal do Porto, 1990. 17. 
" IDEM - 0.c. 90. 
" BASTO.-Anur de Magalhães - 0.c. 7-67. 17. 
" BRANDAO, D. Domingos - Obra de tnl l~o doiirada. eiisaniblagenz e pinriira rio ci<lo& e dio- 

cese do Porto. Doci<rrierrração, I: Sécitlos XV n XVII, Porto, Diocere do Porto, 1984, 203-204. Tal 
rerábulo poderia ser abra do imaginário Antn io  Coelho ou de João Baptistu Pachini. como alvitram 
Flávio Gonçalves c Vicror Serão  analisando pinturas de madeira que existem na sacristia, sem dúvida 
restos dum anterior retábulo maneirista; IDEM - 0.c.. Voi. 1V (1726-1750), Pona, 1986, 118-121. 

" ADP - Mirra, N.' 201. 
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Como lembrança da passagem beneditina de D. Gonçalo pela Sé do Porto, 
os cónegos puseram depois, dum lado e doutro do retábulo do altar-mor, em lugar 
de honra, as imagens de S. Bento e de S. Bemardo, obra de Clâudio de Laprade 
em 1729, testemunhas mudas mas eloquentes duma presença incómoda, que se 
quis inglória e "nebulosamente" esconder. 

Hoje, à luz dos nossos conceitos de crítica Iiistórica e de património artístico, 
talvez pudéssemos considerar a obra de D. Gonçalo como um destoante "crime de 
lesa-arte", mas não podemos negar as utilidades e vantagens do magnífico bom 
gosto de tal enxertia. De resto, a majestade da Capela-mor ainda pode ser admi- 
rada pelos visitantes! Não há dúvida que D. Gonçalo se tinha deixado embalar 
pelo programa artístico com que os beneditinos portugueses da Congregação res- 
taurada se tinham lançado à recuperação e adaptação dos seus mosteiros e igrejas. 
É isso que se depreende das palavras que lhe atribui Pereira de Novais ao referir 
as observações de perigo que, com tais obras, corria todo o edifício: "advertindo 
le su venerable Cabildo y aun Ia Ciudad, que Ia ruyna desta parte de edificio podia 
ocasionar algo de desmorono ò algun sentimiento en Ias bobedas de1 cuerpo y 
naves de Ia Iglesia y de1 Cruzero con irremediable dafio, les respondió con grande 
coraçon - que no se les diesse nada en que caysse ò padeciesse ruyna, que en tal 
cazo el le haria, se hiziesse de nuebo otra más cappaz y grandiosa y aun de mayor 
garbo y sumptuosidad"". Não deixou, por isso, de construir a grande e lindíssima 
sacristia na parte norte do claustro gótico, de a dotar com bons arcazes e de os 
encher com preciosos  paramento^^^, 

Em 1616 fez a doação da estante coral de bronze assinalada com as suas 
armas, a qual ainda se conserva e, deste período, devem ser as grades cinzeladas 
do altar mor; ambas as peças parece terem sido fabricadas no estrangeiro. 

NOVAES, Manuel Pereira de - O.C., Vol. 4. 47-48. 
'" MONTARROSO, Rafacl de Sá Bayesca e - Relnqüo <!os roleriissir>ias e.rCql,ini. e Jinebrei 

/zo,irur 00 !rti<yfidelis.ri»zo D. Joüo V, o i~tag,zaitii~tu, qric se fiíe>río ita ciriode cio Poria...", Porto. 
1751, 7-8, citado por SMITH, Robeit C. - 0 s  i~,ai<roiéur </e D. Joüo V rios quirro porres r10 nmii<io. 
Lisboa, 1955, 11-12: "O ilustre Bispo D. Gonplo  de Moiaes. pelos annoi de 1610, lhe recdificau com 
magnificencia a amplissima Capela-mor, çuarnccida de marmores. que hé das melhores da Hespnnha; 
e hoje re acha ennobrccida com a riquissima estrutura da monte de ouro do seu retabulo, o qual com 
os das mais Capelas. com a Suclirirtia. faxada. sinos grandes, tribunas, pinturds, e mais adornos ao 
moderno. se fizeram no tempo da ultima vacunciu de  Prelados". O mesmo autor atribui a Cljudio de 
Lapradc. em 1729, as 4 estituas do altar mar. IDEM, ibidenz. Isso mesmo confirmou BASTO, A. de 
Magalhães - O.C., 139. e prova BRANDÃO. D. Domingos de  Pinho - O.C., Val. IV, 1726.1750, Parto. 
1986. 118-121. Cfr. ALVES. Joaquim Jaime B. Fereira - O Poiro na épocn rios Al,aarias. Arqitirec- 
rrwn. Obras Piiblicas, Vol. I .  Pano, 1988. 57-58. 
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harmonizar, por paralelismo, as armas de família de D. Gonçalo com as da sua 
congregação religiosa. 

Prevendo a sua morte para breve, distribuiu esmolas, fez doaçoes e instituiu 
legados pios e instituiu na Sé dois ofícios anuais por sua alma com um padrão de 
juro de 120 mil reis que deixou ao Cabido com quem fez contratos3. Mais tarde 
ainda foi preciso fazer uma proposta por causa da dúvida sobre a missa do seu 
legado por nâo haver capitular que dela se encarregasses'. 

Passou licença aos Padres Carmelitas Descalços para se estabelecerem na cidade, 
em Junho de 1617 e, de facto, eles foram morar numa casa da Rua de S. Miguel, à 
Vitória, em 10NU1617, até entrarem no seu convento novo em 3NU16225s. 

3. As polémicas de jurisdição episcopal 

A idiossincrasia e o temperamento de D. Fr. Gonçalo, que já o visitador 
castelhano de 1588-89 considerava "recio", isto é, ríspido, transparece evidente 
nas diversas contendas que sustentou durante o seu múnus pastoral para afirmar 
o direito episcopal e defender as prerrogativas da jurisdição diocesana, contendas 
essas que, diga-se, ficaram célebres. 

A/ Em 1607, contenda com a Ordem de Cristo por causa da visita às igrejas 
de apresentação dos freires e interferência na fábrica delas: Frasão, Lever, Oliveira 
de Azeméis. O Bispo queixou-se ao Rei e conseguiu sair-se bem da contenda. 

BI Em 1610, contenda com a Ordem de Malta. O caso passava-se na fregue- 
sia de S. Tiago de Faria, Cabeceiras de Basto, tendo o bispo do Porto sido indi- 
rectamente envolvido por defender o seu Vigário Geral chamado a confirmar as 
decisões do de Braga contra o Juiz Conservador de Malta no distrito do Portos6. 
Também desta feita se saiu bem apelando de novo para o Reis7. 

C/ Em 4/V/1611 foi o falhado Sínodo Diocesano que, embora convocado, 
não se realizou por falta de acordo entre o Bispo e os Procuradores, os quais ape- 

'' ADP - Livro dos Originais do Cartório do Cabido, Livro 11 (1660). f. 77s. É o traslada. porque 
o original, na fl. 65, desapareceu. 

I' ADP - Originais do Cabido. Livro XXXVII ( j, fl. 296. 
"SANTA ANA, Fr. Belchior de - Cltro>riea dos Cartnelitos descnlqos, da Proviricia de S. Pliilipe. 

Livro 111, Caps. 8, 9, 22. 
56 Em LO/iIU1609. do Pono, D. Gonplo escrevera ao Arcebispo de Braga sobre divergências por 

causa dos respectivos oficiais, mas que nenhuma influência deviam ter na boa amizade entre ambos. 
Cfr. ADB-UM - Govero das Corras, CCCLXXVII. 

l' ADB-UM - Gaveta das Religiões e Mosteiros, N.": Livro 8." dos Cartas do Cobido. 
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laram para Braga, gerando uma questão jurisdicionalis. 
D/ Em Maio de 1614 deu-se o atenrudo slrcrflego Ila Sk com a profanação 

do sacrário por ladrões que roubaram um vaso de prata dourada. O caso emocio- 
nou o país, mas os ladrões não foram  descoberto^^^. 

E/ Em 1615, pleito com o padroeiro da igreja de Farinl~ües. Trata-se da ex- 
tinta freguesia do concelho do Marco de Canaveses, de que era padroeiro D. Manuel 
Coutinho, Senhor da Casa de Marialva e Morgado de Metelo. Este quis apresentar 
naquela igreja o presbítero João da Silva, mas o Bispo não lhe deu confirmação. 
Houve recurso para a Relação do Porto, que desautorizou o Bispo, o qual, por sua 
vez, não acatou a sentença. O Bispo foi como que cercado no palácio, vilipendiado 
mesmo, mas apelou para o Rei que mandou rever o processo e o próprio Papa 
interveio com o Breve "Allatum ad nos" (12íIV/1616)60. Os juizes foram transferi- 
dos embora o Rei achasse que o Bispo teve um excesso de zelo censurável. Todavia, 
ambas as partes ficaram descontentes e o que sucedeu com o enterro do Bispo, 
pouco depois, é testemunho das pressões que o pleito exercia sobre os eclesiásticos 
e as divisões que criou no presbitério diocesano. Quanto a esta questão, o silêncio 
reservado de D. Rodrigo da Cunha é prova evidente do embaraço que o caso lhe 
causava. Mas isso prova a maneira como D. Fr. Gonçalo se empenhava para defen- 
der o que julgava ser direito inalienável da Igreja. 

F/ Para além destes casos, sabemos do carácter intransigente deste piedoso 
Bispo que foi classificado com o título de "Venerável" mesmo antes de ser bispo, 
pelo Auto de suspei~são de crrrar alnfas, que, em 1606, mandou fazer a um pároco 
por ser meio judeu6". 

4. Escritos e Manuscritos 

Fr. Marceliano da Ascensão informa que ele "Terá composto várias obras, 
imprimi0 hurn tomo das tres vias Purgativa, Unitiva e Il~minativa"~'. E Fr. Fran- 

'WPMP, CÓdice N.' - Livro I." <Ias Acrnr cnpirrrlnres do Pono, fl.; ADB-UM - Livro 8." das cnnns. 
'' ADB -UM -Livro 8,"clas canos. fi. Joáo Pedro RLBEIRO sumaria v8rios documentos deste período 

cxistcntes no AHMP - Litro 4." dos Provisões, fls. 194, 198, 280 e publicndos no "lndice ciiroitológicd', 
POSO, Camaru Municipal do Pano, 1951 ("Documelitos e Memórias para a Histócia do Pono - XX). 

Corpo Dipionuífico Poriirgirez. Vol. XII, 201 e 212. 
" BPMP. Códice N." 756 (antigo 259) - Misceliliien, fi. 89". 
" ASCENS.60. Fr. Marceliano da - 0.c. 165-168. Cfr. ARGAIZ. Fr. Gregóiio - Ln Perln de 

Cainlioia, Mudrid, 1677. 451, $ CXI; MACHADO. Diogo Barbosa - Biblioteca LusiIa>ra. 11. 1747. 398. 
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cisco de S. Luis, o célebre Cardial Saraiva, faz referência aos seus e s c~ i t t o s~~ .  
1 .  "Relectio inerzsrrua et hebdomadaria" é, com efeito, um tratado ascético 

sobre as três vias: purgativa, iluminativa e unitiva, repartido pelos dias da semana 
para exercício de contemplação. Conforme diz Ascensão", terá publicado um tomo 
desta obra, mas não se encontra notícia dele. 

2. "Vinte e cinco sermões pregados até ao aizo de 1610 quando era Bispo, 
e algrrmas práticas espirituais aos seus inonges". Destes diz Barbosa Machado 
que se conserva um exemplar na livraria dos Padres Jesuitas em S. Roque de 
Lisboa, segundo testemunhava o Pe. Francisco da Cruz nas Memórias para a 
Biblioteca Lusitana61. 

3 .  Projecto da História Eclesiástica do Porto. Incentivado pelo que se pre- 
tendia fazer na sua Ordem relativamente à história do passado, através de Gaspar 
Álvares Lousada, D. João de Boan y Themes e seu irmão D. Pedro, foi coligindo 
dados que ficaram nas mãos do seu secretário, Dr. Rui Gomes Golias. Desse 
material se aproveitou o sucessor D. Rodrigo da Cunha para o seu "Catálogo dos 
Bispos do Portowb6. 

4. "Bulla do SS. Padre e Senhor Nosso Paulo Papa V", lida no dia da Ceia 
do Senhor do anno de 1608, precedida duma Provisão datada de 1/1/1609, impres- 
sa em Lisboa por António Álvarez, em 1609. É vol. - in 4.", de 8 folhas, tendo 
por vinheta o seu brasão, e Mons. Ferreira viu-o na livraria particular de José 
Gomes de Matos, de BragaG7. 

5. Escritos bibliográficos sobre D. Gonçalo de Morais 

Manuel de Faria e Sousa, seu parente, senão mesmo afilhado, que aos 14 anos 
se tomou fâmulo do Bispo pelo tempo de dez anos e morreu em Espanha, sendo mais 
tarde seus ossos trasladados para o mosteiro de Pombeiro, "compôs elegantemente" a 
sua vida. Esse manuscrito encontrava-se no Mosteiro de Travanca, mas Barbosa 

" S. LUIS, Fr. Francisco de - Apo>ira»,eiiros Bettediriiros, fl. 173, Manuscrito do Arquivo de 
Singevergn: IDEM - Curdlogo dos Escritores Benedili>,os, Ms. da Família Caldeira Coelho. 

" ASCENSÃO, Fr. Marccliano da - 0.c.. fl. 268. Ai cita as "Memórias da Secretaria", documento 
deiaparccido. 

* MACHADO, Barbosa - Biblioreca Li<sitoi,o. 11, 498. 
NOVAIS. Pereira de - 0.c.. IV. 52. 

" FERREIRA, Mans. Josc Augusta - O.C., 200, nota 3. 
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Machado não o refere. Deixou, porém, algumas referências, como dissemos. 
Também Fr. Marceliano da A ~ c e n s ã o ~ ~  diz ter tratado longamente de D. 

Gonçalo na sua "Cronica do Mosteiro de S. Bento de Santarém", de que, infeliz- 
mente, se perdeu o rasto. 

João Pedro Ribeiro sumaria a respeito de D. Gonçalo de Morais os seguintes 
 documento^^^: 

1. Ano de 1602, Jullo -Roma: Bula de Clemente VI1 ao povo da Cidade e 
Bispado do Porto, de terprovido o Bispado, por morte de D. Jerónimo de Meneses, 
em Dom Gonçalo - Livro 1." das Chapas, fl. 364-365. 

2. Ano de 1607, Maio 15 - Aranjuez: Carta Régia ao Concelho do Porto, 
sobre algumas indecencias que se praticavam na Procissão do Corpus Chrisri e 
lhe tinha representado o Bispo da mesma, querendo conformar-se com o cerimo- 
nial romano. "Rey" - Livro 4." das Provisões, fl. 194. 

3. Ano de 1607, Janeiro 12 - Lisboa: Carta Régia para o Caudatário do 
Porto, quando ele for em veste consistorial nas procissões, ir diante da mesma 
Câmara a fazer o seu oficio - Livro 2.' das Chapas, fl. 308. 

4. Ano de 1608. Fevereiro, 20 -Lisboa: Carta Régia ao Concelho do Porto, 
sobre as dúvidas do mesmo com o Bispo, sobre a observância do cerimonial 
romano na procissão de Corpus Christi. " O  Marquês de Castelo Rodrigo". - Li- 
vro 4." das Provisões, fl. 198. 

5. Ano de 1614, Maio 23 -Lisboa: Carta Régia ao Concelho do Porto, sobre 
o roiibo sacríiego do Vaso Sagrado com as Sagradas Fórmulas, feito na Sé da mesma 
Cidade e descoberto 0 11 de do mesmo mês - Livro 4.' das Provisões, fl. 280. 

Conclusão 

D. Fr. Gonçalo de Morais, único monge beneditino que chegou a Bispo do 
Porto, foi um religioso austero, piedoso e culto, algo ambicioso, que não deixou 
de se envolver em questões de política intema da sua Congregação, acabando por 
se tomar Dom Abade Geral. Hispanófilo assumido, teve desde monge boa aceita- 
ção junto do rei D. Filipe I1 que o apresentou como Bispo do Porto, e a quem, 

bS ASCENSÃO. Fr. Marceliano da - 0.c.. fl. 
" RIBEIRO, loza Pedro - Indice chronológico. 322, 323, 326 
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enquanto Bispo, recorreu com frequência. Para além das suas qualidades de pie- 
doso e esmoler, foi disciplinador, à boa maneira do espírito do Concílio de Trento. 
Isso provou-o no modo como quis disciplinar, segundo as normas do Cerimonial 
Romano, a célebre e antiga Procissão do Corpo de Deus, que marcava a vida cristã 
oficial da cidade do Porto, como se apressou a fazer a divisão da diocese em vista 
de adequada e oportuna visita pastoral das freguesias. Espírito aberto às novas 
perspectivas da arte e às exigências da Liturgia reformada pelo Concílio de Trento, 
empreendeu uma obra polémica, mas estruturalmente clarividente e válida, qual 
foi a do alargamento e embelezamento da ábside da Sé Catedral em vista duma 
maior funcionalidade das cerimónias, bem assim da sacristia e outras obras, não 
deixando de fazer o apetrecbamento de paramentos e alfaias convenientes. 

O seu temperamento ríspido e severo provocou algumas questões com o Ca- 
bido e outras instituições religiosas e até com as autoridades civis, o que lhe 
ocasionou alguns dissabores e incompreensões, que não o impediram de receber 
sempre o apoio do rei. 

Foi, indiscutivelmente, um bispo ilustre e benfeitor da sua Catedral, cônscio 
da autoridade que, dentro da mentalidade da época, lhe competia e que o Cabido, 
de forma algo indigna, não soube respeitar na morte apesar dos contratos feitos. 
Todavia, não se pôde apagar a memória do seu valor. Quando em 20 IXII11672, 
faleceu o bispo do Porto, D. Nicolau Monteiro, querendo o Cabido enterrá-lo na 
Capela-mor, "em se abrindo o carneiro saíu dele notável fragrância, causada do 
Bispo D. Fr. Gonçalo de Morais, Religioso de S. Bento, que unicamente nele 
estava porque foi ele o que edificou a dita capela-maior. Achou-se incorrupto e 
todo inteiro e com todas as vestiduras de pontifica] sãs, frescas e novas, de mais 
de cinquenta anos sepultadas. Admirou o prodígio a muito concurso de gente, fêz- 
-se instrumento público e a memória de sua vida canonizou sua morte, de sorte 
que a veneração fez fechar o sepulcro. E bem pudera dizer a piedade, que um 
Bispo esperava outro que verdadeiramente foi em suas acções varão apostólico"70. 
Neste mesmo sentido o louva o seu protegido e espanófilo Faria e Sousa7'. 

'O Mo>,srn<osidades do iemrio e do t"or1irna. Nova cdicão oublicada sob a direccão de Dimião Peres. . . 
Vol. 111. Porto. 1039. 29.  E,[:, o h r ~  r' atril>ui<lu. 2,) nieriu, ni ,ti, c o m p i l ~ q b .  .,o Ih:iizJitiiio I-r ,\le\aii- 
Jrc d~ I ' a i ~ i o  (7/Vl18 Ih31-l2lVIII ,  1701). n a i ~ r l  de Ai i i~r l i ic :  c t;tle;lJo i ia niaitciro dc 'rr.i\an:i 
Cfr. DIAS, Geraldo J. A. Coelho - A?nara?rre, os Be>iediririos Porii<gi<eses e S. Go!iplo. "Actas do 
Congresso Histórico de Amarana". 1998. 

" SOUSA, Manuel de Faria c - Fi<e>ite de Agoilipe y Ri,,ios varias, 7 vals., Madiid, 1624-27, 5." 
Parte. Centúria 3, soneto 86. 



OERALDO 1. A. COELHO DIAS 

APÊNDICE DOCUMENTAL 

1 ." 
1617/X/8 - PORTO 
Dom Frei Gonçalo de Morais, Bispo da Cidade do Porto, faz contrato com 

o Reverendo Cabido a quem dá 120000 reis de juro para ser sepultado e lhe 
dizerem Missa quotidiana no altar da Capela Mor por cónego e bem assim rio 
Aniversário de Falecimento 2 Ofícios de 9 lições com Missa Cantada e assistência 
do Cabido, estabelecendo, além disso, outros encargos. 

ADP - Livro das Sentenças do Cabido, 747 (N.' antigo 25) - Pública-forma 
passada pelo tabelião Aleixo Ferreira de Araújo, Porto, 15/11/1661. Caderno de 5 
folhas de pergaminho, 305 x 215mm, bem conservado, com numeração contínua 
de fls. 139-143, mas só escrito até fl. 141v. Há vários treslado nos "Livros das 
Sentenças": 

"Trasllado da escriptura de contrato do R.m.O Senhor Dom Frei Gonçallo 
Bispo desta cidade com o R.m? Cabbido della. 

Em nome de Deos. Amen. Saibão os que este instromento de contrato, e 
obrigação perpetua de hoje para sempre virem que no anno do Nacimento de 
Nosso Senhor Jesu Christo de Mil seis centos, e dez e sete annos, aos oito dias do 
mes de Outubro do dito anno, na.Cidade do Porto, dentro nos apozentos, e Passos 
episcopais do R.m? Dom Frei Gonçalo de Morais, Bispo da dita Cidade, e do 
Conselho de Sua Majestade, estando Sua Senhoria ahi presente e bem assim o 
D.or Balthasar Pinto Pereyra Deão da Sancta Se da dicta Cidade, e os Dignidades, 
Conigos, e Cabido della assinados no fim deste deste instrumento por elles partes 
na presença de mim tabalião, e testemunhas todo ao diante declarado, que elles 
estavão concordados, e concertados na forma, e teor seguinte, a saber, que Sua 
Senhoria por este publico instromento em todo o melhor modo, forma e via do 
direito dava e concedia de hoje para todo o sempre cento e vinte mil reis de juro 
que tem comprado á Sua Magestade, a saber, cem mil reis que já tem em si por 
padrão pagos na alfândega da dita Cidade que vem a pagar ao dito Cabido por 
serem comprados para ele, e para os vinte mil reis que faltão para os cento //139r// 
e vinte mil reis do dito juro Ihes dá Sua Senhoria mil cruzados em dinheiro de 
contado, a saber, duzentos e sincoenta mil reis que já estão, e caidos do dito juro 
e vencidos, que se daram e pagarão a elles capitulares ou a quem seu poder tiver, 
e os cento e sincoenta mil reis que faltão para os ditos mil crusados, lhes deu e 
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entregou Diogo Roiz Veloso seu almoxarife cidadão da dita Cidade, que prezente 
estava per bom dinheiro de contado de prata neste Reyno corrente, e approvado 
que se contarão, e acharão certos os quaes mil crusados estão depozitados como 
ordenaram os ditos capitulares para delles se haverem de comprar vinte mil reis 
de juro, ou os empregarão em fazenda que renda os ditos vinte mil reis como 
melhor Ihes parecer e mais seguro fique, e que elles capitulares serão obrigados 
a mandar do dito iuro de cento e vinte mil reis atras declarados des o primeiro dia 
do mez de Janeiro do anno que embora virá de mil seis centos e dezoito annos que 
he o tempo em que se ham de comesar a vencer o dito juro pela alma e tenção de 
Sua Senhoria Reverendissima dizer hua missa rezada quotidiana no altar da capella 
mor que será dita por conigo com seu responso no cabo sobre sua sepultura para 
o que Sua Senhoria deixa e limita sincoenta e dous mil reis para esmola da //139v// 
dita missa e com cera della. Item mais dirão dous officios de nove liçõis cada anno 
para sempre com sua missa cantada, que será dita por dignidade, e não a havendo 
pelo conigo mais antiguo, a que assistirá sempre o Cabido, hum dos quaes se fará 
no dia de seu falescimento, em quada um anno e outro da mesma maneira no 
oitavario dos difuntos, e hum responso cantado no fim da missa de quada hum dos 
ditos officios para a qual obrigação deixa e limita Sua Senhoria trinta e dous mil 
reis para os ditos, missas e cera com declaração que só os capitulares presentes ás 
ditas duas missas e officios atras declarados vencerão as distribuições dos ditos 
trinta, e dous mil reis assima declarados. Item assina Sua Senhoria des mil reis do 
dito juro para duas alampadas,.que arderão sempre e estarão acesas hua diante do 
Sanctissimo Sacramento e outra na dita capella major. Item assina mais vinte e 
seis mil reis do dito juro os quais se hão de gastar nos reparos da dita capella, a 
saber, dos telhados, vidraças, paredes, coro da dita capella, retabolo, cortinas, 
grade, estante e mais cousas pretencentes e a obra material da di(ta) capella sem 
que nisto entre ornamentos nem prata e não se gastando em algum anno os ditos 
vinte e seis mil reis todos, ou parte sobejando alguma cousa delles se depositará 
por ordem e mandado do dito Cabido na forma que parecer a elles como adminis- 
tradores da dita cappella para as mais obras assima declaradas que sucederem 
pello tempo como dito he com declaração que cessando em //140r// algum tempo 
a cobrança do dito juro, ou parte alguma delle cessarão as ohriga~ões e não pro 
rata, com tanto que o Cabido fará toda a dilligencia possivel, e necessaria para 
cobrança e concervação do dito juro, e o que se gastar da dita cobrança e dilligencias 
della se tirará de fabrica com tanto que não abaixe a dita fabrica em nenhum 
tempo de vinte mil reis e se não bastarem os seis mil reis para a dita arrecadação 



e dilligencias se tirará antes das obrigaçõis pias que dos vinte mil reis que cessarão 
pro rata conforme ao que se tirar e Sua Senhoria R.ma mandará dar um ornamento 
perfeito de difunctos, a saber, capa de Asperges, almacticas e vestimenta e pano 
para a essa, e assi outra vestimenta mais para a missa quotidiana, calix, patena, 
galhetas e salva tudo de prata, e quando pello tempo em diante seja necessario 
repararce e reformarce alguma das sobreditas cousas será do dinheyro da dita 
fabrica de vinte e seis mil reis assima declarado dizendo Sua Senhoria Reveren- 
dissima que por este publico instromento tirava, removia e apartava de si, e de 
todos seus herdeiros e successores do dia de hoje para todo o sempre todo o 
direito, posse, aução, tença, dominio util, senhorio, uzo, fructo, e todas as demais 
auçõens reays e pessoaes mistas, tacitas, e expressas que tem e pode ter no dito 
juro atras declarado e seus rendimentos vencidos e por vencer, e tudo transferia, 
cedia e trespassava como logo em efeito transferi0 //140v// cedeo e trespassou nas 
ditas Dignidades, Conigos, e Cabido, prezentes e em seus successores dando Ihes 
licença que cobrem, e arrecadem per si e seus feitores prebendeyros, e procurado- 
res, como Ihes melhor parecer o dito juro e seus rendimentos, como cousa sua para 
as ditas obrigaçõis atras declaradas, e de tudo dem as pagas e quitaçõis e fação as 
dilligencias necessarias para a boa cobrança e arrecadação do dito juro com decla- 
ração irrefragavel, que nenhum Prellado nem Bispo nem Governador nem nenhuas 
justissas eclesiasticas ou seculares presentes, e futuras não possão tomar conta 
geral nem particular ao dito Cabido das tais obrigaçõis por quanto Sua Senhoria 
por confiar delles, e de seus successores e de sua inteireza, que costumão ter e 
sempre tiverão no comprimento de semelhantes obrigaçõis os ha por exemidos e 
desobrigados de darem nem haverem de dar a tal conta porquanto elles entre si as 
tomão e costumão tomar aos ministros e officiais a quem comettem semelhantes 
obrigaçõis, e em tudo Ihes encarrega suas consciencias e de seus successores, e 
declararão elles partes que quada hum dos ditos officiaes, digo officios de nove 
liçõis será cantado com sua missa e responso e não vencerão senão os conigos e 
beneficiados da dita Sé que a elles forem prezentes, e os ditos officios se farão 
com Diacono e Suhdiacono e quatro septros na forma dos esratutos, e costume da 
Sancta Se da dita Cidade com doze tochas e quatro brandõis no altar mor: E posto 
que atras diga o contrario //141r// Sua Senhoria R.ma mandou dar na prezença 
minha e das testemunhas os ditos mil crusados para a compra dos vinte mil reis 
do juro que faltarão para os cento e vinte e a dito Cabido em dinheyro de contado, 
bom, e de receber de prata neste Reyno corrente, e ordinario, que se contarão, e 
acharão certos dando se delles por entregue, e a Sua Senhoria por desobrigado, e 
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quanto aos duzentos e sincoenta mil reis que estão caydos, e vencidos dos reditos 
do dito juro de que atras se fas menção Sua Senhoria os da a elles Capitulares e 
os poderão mandar cobrar na forma atras declarada para delles se mandar fazer 
ornamento, e mais aparelhos, e prata de que atras se faz menção, e os ditos 
ornamentos serão mui perfeitos e decentes a dignidade pontifical, e com declara- 
ção que avendo algum gasto na cobrança dos ditos duzentos e sincoenta mil reis 
caydos se discontara e abatera delles mesmos e o padrão dos ditos cem mil reis 
do dito juro se entregou logo ao cabido, que o aceitou e delle se deu por entregue, 
e outorgou Sua Senhoria R.ma que este contrato tenha as condiçóis e callidades 
de contrato, entre vivos valioso, e pacto irrevogavel de hoje para sempre, e houve 
aqui por expressas e declaradas todas as clausulas e requezitos necessarios de 
direito como se todos de verbo, ad verbum expressos forão de sua propria, livre, 
e espontanea vontade, o que assim quiz e outorgou Sua Senhoria R.ma //141v// e 
os ditos capitulares delle o asseitarão em si e para si em seus nomes, e de seus 
successores de hoje para todo sempre, prometendo e obrigandosse de tudo cum- 
prirem e goardarem na forma atras declarada com muita pontualidade, perfeição, 
e inteireza para o que hobrigarão o dito juro, e seus rendimentos, o que delles 
asseitou Sua Senhoria, e huns e outros assi o quizerão e outorgarão querendo e 
outorgando que este contrato vallia em juizo e fora delle, como se fora sentença 
que passou em causa julgada de juiz competente por elles pedida consentida e 
asseitada e assi o pedem e a requerem as justiças ecclesiasticas e seculares onde 
este for prezentado, assi o julguem e determinem por sua difinitiva sentença sem 
della poderem appellar nem aggravar, e assi foi outorgado e asseitado de parte a 
parte, e de todo requerão a mim taballeão este instromento fisesse nesta nota de 
que se concederão huns aos outros os trasllados em publico que quizerem e eu 
taballião como pessoa publica e autentica tudo asseitei e stipulei por solemne 
aceitação, e stipulação em nome de todos os a quem por discurso do tempo pode 
tocar e competir o aqui conteudo quanto com direito posso e devo, e se requer e 
foy mais outorgado e asseitado por Sua Senhoria R.ma e capitulares que tinhão 
mandado fazer hua Capella da invocação de S. Gregorio de fronte do seu aljube 
para os presos poderem ouvir missa que a dita capella fiquasse debaixo da protec- 
ção dos ditos capitulares e seus successores, e que a man //142r// dassem fabricar 
dos ditos vinte e seis mil reis da fabrica da capella mayor ate onde chegarem seus 
rendimentos sem o cabido ter obrigação algua de gastar nada na fabrica da dita 
capella de S. Gregorio de sua mesa capitular, e quanto ao que toca a administração 
de todo sobredito e comprimento delle os ditos capitulares como administradores 



que são se obrigão em seus nomes e de seus successores a tudo cumprirem e 
administrarem fielmente com toda a pontualidade, e inteiresa como por Sua Se- 
nhoria lhe he ordenado, e assi foi outorgado e asseitado de parte a parte de que 
forão testemunhas prezentes o Padre Domingos de Payva Abade de Santa Maria 
de Villar deste Bispado, e Antonio Carneiro Abade de Folgosa, tambem deste 
Bispado, e Padre Alvares Villasane cidadão desta Cidade e Domingos Pinheyro 
criado do Doctor Sebastião de Villasane Borges Dezembargador de Braga, e eu 
Aleyxo Ferreira de Araujo tahellião o escrevi e declaro que o padrão de que 
assima se fas menção dos ditos cem mil reis estava mandado a Lisboa para fazer 
o assentamento de folha o qual se mandara vir com toda a brevidade antes do mes 
de Janeyro que vem de seis centos e dezoito para se dar a elles capitullares. 
Testemunhas os sobreditos, o sobredito Aleyxo Ferreira de Araujo o escrevi, e 
declararão mais que os ditos capitulares se dava0 por entregues de hum breve e 
hu execaturial apostolicos per que Sua Santidade concedeu a Sua Senhoria R.ma 
que nenhuma pessoa de qualquer calidade que seja possa ser enterrado na dita 
capella mor senão quando levar Deus a elle Sua Senhoria, os quaes indultos 
apostolicos Ihes forão entregues //142vl/ na minha prezença e se obrigarão a os dar 
a sua devida execcussão e deffender quanto seia possivel sem de sua meza capi- 
tular gastarem nada no dito juro na dita defensão, e foi outorgado e asseitado. 
Testemunhas os sobreditos, o sohredito tabalião o escrevi 11 o Bispo do Porto /I 
Baltasar Pinto Pereira, Deão 11 Duarte Mendes de Vasconcelos, Mestre Escola do 
Porto 11 Agostinho Figueira I/ Melchior Caldeira 11 João de Albuquerque Arcipreste 
// Gaspar Luis de Macedo 11 Francisco de Gouvea /I Manoel Alvares /I Francisco 
Vas / I  Ruy Gomes Golias I/ Manuel Pinto 11 Gaspar Fernandes Pincto 11 Domingos 
de Payva I/ António Carneiro 11 Padre Alvares Villasane 11 Domingos Pinheyro ((O 
qual instromento de contrato, e obrigação eu sobredito Aleyxo Ferreira de Araujo 
tabelião de notas nesta Cidade do Porto e seus termos por Sua Magestade traslladei 
de meu livro dellas onde por mim estaa escripto, outorgado pellas partes por elles, 
e pellas tesiemunhas assima assinado, digo assignado, e o concertei e em fe do que 
me assignei aqui de meu publico signal +, do sinal publico, a qual escritura eu 
Vicente Alvares presbitero, publico motario apostolico traslladei bem, e fielmente 
da propria a que me reporto, que fica no cartorio do reverendo Cabido, e com ella 
este concertei com o notario abaixo assinado, e assinei em publico no Porto aos 
quinse dias do mes de Fevereiro de mil seis centos sessenta e hu annos 
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SINAL 

E comigo Notario Apostolico 
Martinho de Mattos 

Vicente Alvarez 
Concertada por mim Notario Apostolico 
Vicente Alvarez 

Notícia necrológica e elogio de D. Gonçalo de Morais, monge benedirino e 
Bispo do Porto (1602-1617). 

Arquivo do Mosteiro de Singeverga -Apontan~eritos do Cardial Saraiva, fl. 
231. Letra de outra mão posterior. 

"falecido em Lisboa a 12 de Dezembro de 1600, julgou que a este Prelado 
Benemerito não podia escolher hum sucessor tão digno como D. Fr. Gonçalo de 
Moraes, e nesta idea tão justa o nomeou Bispo de tão grande, e opulenta Cidade, 
forçando a obediencia, e humildade do Eleito, que somente cuidava no retiro. 

Não foi errada a escolha, pois este grande Prelado em todo o tempo de seu 
Governo honrou a Dignidade, e Caracter Episcopal; e como era perfeitamente 
instruido nos Direitos do Imperio, e do Sacerdocio, sem faltar nunca aos de Cesar, 
conservou sempre inviolaveis os que pertenciam a Deus, e à Sua Igreja. No seu 
tempo alguns Ministros, e Cidadões inconsiderados perterndião violar a Imunidade 
da Igreja muitas vezes ofendida por Magistrados indevotos, mas o Sabio Prelado 
sendo no meio destas lutas como a rocha dura entre as ondas do mar encapellado, 
nunca chegou a ver soçobrada a Barca da Igreja, pois como tão grande Piloto sabia 
evitar os escolhos, e o naufragio sem estrondo; recorria a quem lhe meteo na mão 
o Baculo Pastoral de seu Ministerio; o Soberano que estava convencido da intei- 
reza incontragavel do Pastor, deferia tudo a seu favor contra os que querião espar- 
gir as ovelhas de seu Rebanho. 

O Primeiro Cuidado deste Bom Pastor foi o de fazer conduzir à sua Cathedral 
o illustre Cadaver de seu Antecessor Dom Jeronimo de Meneses, que estava há 
mais de 5 annos depozitado na Capella Mor de S. Francisco da Cidade de Lisboa; 
esta Tresladação se fez com todo o aparato, e pompa digna da magnificencia de 
genio de seu Autor, que tendo ainda fresca a memoria das bellas acções deste seu 
Antecessor esclarecido, quiz desta avivar a sua saudoza Lembrança de seus 
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Diocezanos. Dom Jeronimo de Meneses tinha gostosamente aprovado a Fundação 
do Mosteiro de S. Bento da Victoria, dizendo publicamente que estimava muito 
ser no seu tempo a Fundação de hu Mosteiro; que havia de ser o esplendor da 
Cidade; Sahio certo o seu pronostico, pois o Mosteiro de S, Bento sendo hum 
notavel, e soberbo Edificio, ao qual lançou a Primeira Pedra o R.m.' Fr. Balthazar 
de Braga, sendo a 3." vez Dom Abbade Geral como consta da Inscripção da dita 
Pedra no Claustro do mesmo Mosteiro: "Frater Balthazar de Braga, tertio Abbas 
Generalis sancti Benedicti hunc lapidem jecit Abbate Fr. Antonio de Azurar anno 
Domino 1608". 

Não consta que o Senhor Dom Gonçalo de Moraes concorresse para este 
notavel edificio, ou fosse, porque os gastos de tão grande obra corrião todos por 
conta da minha Congregaçam; ou fosse, porque o Senhor Bispo estava ocupado na 
fabrica da Capella Mor de Sua Sé, levantando-a desde os alicerces à grandeza, em 
que hoje se vê e admira com sartisfação dos Architectos Nacionaes, e Estrangei- 
ros; este monumento basta para eternizar a grandeza d'Alma de seu Autor. Outras 
pennas mais cultas, que a minha, escreverão as acções gloriozas da precioza vida 
deste exemplar perfeito dos Bispos; eu só posso dizer em grosseiro estilo, que o 
Senhor Dom Fr. Gonçalo de Moraes foi Prelado digno dos primeiros Seculos da 
Igreja. Escreveo: 

Relectio menstrua, et hebdomadaria. He hum Tratado ascetico sobre os 
exercicios espirituaespara os dias da Semana. Ms. 

Hum volume de seus Sermoens e Praticas. Ms. que se conserva na Caza de 
S. Roque dos Jesuitas em Lisboa." 
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Fig. 1 - D. Fr. Gonyalo dc Morais, Bispo do Porta (1602-1617), nniigo 
Abade Geral OSB (1590-1593). Quadro do Paqo Episcopal do Porto. 
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