


QTDA RELIGIOSA DO CLERO E DAS MASSAS POPULARES 
EM PORTUGAL NOS FINAIS DA IDADE MGDIA 

Por CANDIDO DOS SANTOS 

Saber que tip0 de Cristianismo viviam e praticavam as popula- 
~ b e s  urbanas e camponesas no ((Outono)) da Idade MCdia: eis um 
problenia apaixonante para o historiador. 

A titulo de contribui@o, propomo-nos e sbo~ar  o quadro - cer- 
tamente proviscirio - relativo a Portugal. Depois de esbo~ados os 
quadros de vida e de acqgo, estudaremos os pastores e a sua activi- 
dade pastoral; em seguida, analisaremos algumas manifestagbes 
religiosas a fim de, mediante certos indices, melhor se apreender a 
religigo ao nivel das massas. 

No fim da Idade Mtdia, a rede administrativa eclesihstica estava 
completarnente tecida: Portugal estava dividido em 9 dioceses, algu- 
mas dioceses esiavam divididas em arciprestados, outras em arcedia- 
gados e todas sub-divididas em parciquias. A parciquia C o centro reli- 
gioso: unidade eclesihstica, coincide, geralmente, com a comunidade 
rural, unidade social. E nas parciquias - na sua maioria de pequena 
ou mesmo muito pequena dimensgo - que se desenvolve a activi- 
dade pastoral. 0 s  pastores que presidem a estas comuiiidades reli- 
giosas t2m virias denomina~bes: abades, reitores ou vighrios e curas. 
Estas diferentes categorias correspondem B maneira de receber os 
<tfrutos)) 1. Paralelamente, h i  nas Igrejas beneficiados bem colno 
((rac;oeiros)), isto 6, aqueles que recebem'uma fracqgo (raqgo) de um 
beneficio. Esta multidgo de clCrigos - algutm diria esta ccinflaqi?io)> 
clerical - faz-nos de imediato pensar na grande quantidade de orde- 
nat;des. Possuimos alguns nhmeros para os sCculos XV e XVI. Por 

1 Biblioteca Nacional de Lisboa, cod. 10 919, fl. 1 v. 



exemplo, na diocese de Braga, entre 1443 e 1465 (exceptuados os 
anos de 1459-1460 para os quais nZo temos livro de matriculas), rece- 
beram ordens 6 425 pessoas: 2 610, ordens menores; 1 289, ordem 
de Epistola (subdiaconado); 1 268, o diaconado; 1 258, o presbite- 
rado. Notemos, desde jQ, que das 2 619 pesssoas que receberam 
ordens menores, apenas 1 258 receberam o presbiterado2. No bis- 
pado de Coimbra, entre 1519 e 1543, isto 6, durante um period0 de 
23 anos, houve 200 ordenagbes: gerais e especiais. Algumas siio ver- 
dadeiramente in~pressionantes: a 21 de Maio de 1524, 1 963 clCrigos; 
a 18 de Dezembro de 1529, 1708; uma outra, em 1537, repartiu-se 
em 3 dias (11, 16 e 17 de Margo), de tal forma era excessive o nlimero 
dos que aspiravam B prima tonsura. Seguiu-se uma outra, pouco 
tempo depois, de 1 091 clCrigos 3. 

A situagiio era a mesma em toda a paste. No bispado de ~ v o r a ,  
para o ano de 1472, o livro de matriculas regista, nas 8 paginas escri- 
tas, 7 candidatos as ordens de Missa, 6 As ordens de Evangelho e 
13 As ordens de Epistola e todos os outros (163) aspiram As ordens 
nlenores 4. 

Esta quantidade de ordenagbes, evidentemente excessiva, con- 
duz ao aparecimento de um proletariado clerical. Com efeito, os 
beneficiados pululavam nas Igrejas 5. 0 s  livros de visitap5es sZo reve- 
ladores a este respeito na medida em que no-10s mostram corn os 
seus vicios, o absentismo, a ignor2ncia, a c a p  aos beneficios e a 
infrac$io da lei do celibato. 

0 absentismo era o vicio mais frequente e contra o qua1 mais 
lutaram os visitadores. A 25 de Maio de 1434, os visitadores enviados 
pelo arcebispo de Lisboa, D. Pedro, encontraram, na freguesia de 
S. Tiago de ~ b i d o s ,  1 prior e 7 ra~oeiros, 3 presentes e 4 ausentes 6 .  

0 titular da freguesia ausentava-se e abandonava a cura animaram 

2 Dados fornecidos pelo meu colega Doutor Jose Marques. 
3 Antbnio de Vasconcelos, ((D. Jorge de Almeida, Bispo de Coimbra, 2.0 Conde 

de Arganil,), in Revista da Universidade, vol. IV, p. 835. 
4 As fontes portuguesas niio permitem estabelecer a separaq80 entre a prima 

tonsura e as ordens menores. 
s Alguns exemplos para a diocese d i ~ v o r a .  Segundo o Livro da visita~rlo do bis- 

pado de ~ v o r a  de 1534, a Igreja de Coruche, de 325 fogos, tinha 1 reitor e 19 beneficiados; 
a igreja de S. Pedro de Monforte, de 150 fogos, 1 reitor e 3 beneficiados; a igreja de Santa 
Maria, na cidade de Beja, de 366 fogos, tinha 1 prior e 8 beneficiados; Alchcer do Sal, 
de 1200 fogos, 1 reitor e 8 beneficiados, etc. Biblioteca Pi~blica de Gvora, cod. CXXIII/l-1. 

6 ((Vjsitaqiio de Santiago de bbidos>> (1431-1481), in Lusitaizia Sacra. torno VIII, 
Lisboa, 1970. 



a itnl clCrigo a quem pagava um magro salhrio. Por esta razgo, eram 
estes iiltimos, frequentemente obrigados a servir v6rias igrejas ou 
nlesmo a trabalhar ~loutros oficios a fim de poderem fazes face As 
suas necessidades materiais. 0 bispo do Porto, D. Frei Baltasar 
Limpo, encontrou esta situaqgo em 1538. A reforma deste estado de 
coisas -impde aos abades a obrigag50 de servirem pessoalrnente 
as par6quias ou pagarem decentemente aos curas, seus s~~bsti tutos - 
~iBo se faz sem problemas e valeram-lhe os apoios do Rei e da Santa 
SC, sem os quais nBo teria conseguido superar as dificuldades 7. 

0 arcebispo de Lisboa, D. Pedro de Noronha, visitou, em 1466, 
a freguesia de S. Tiago de bbidos. Verificou que rnuitos priores e 
viggrios perpttuos estavam em perigo relativamente i s  suas almas e 
consci&ncias porque faltavam ao juramento de residhcia nas igrejas 
de que erani beneficiados ccpoendo em ellas capell5aes e hindo per 
honde lhes apraz sem em todo anno per algiias vezes viindo a ellas 
salvo quando vem apanhar as rendas...)) 8. 

Ao lado do absentismo a mj. preparaG50 dos clCrigos. 0 s  que 
passavam pela Universidade ngo estavam interessados nos beneficios 
rurais mas nos canonicatos e prebendas das colegiadas. 0 clero secu- 
lar - sobretudo o clero rural - tinha uma preparaqBo espiritual 
e intelectual muito dtbil, mesmo rudimentar. 0 j6 rcferido visitador 
da Igreja de bbidos deixou-nos esta informa~iio : ctalgiius benefi~iados 
do dicto nosso arcebispado aos tempos que va5o aas igrejas e estam 
aos oficios devinos alevantam palavras e arroydos em tal guisa que 
torvam os ofi~ios e fazem escandallo ao poboo)). Por isso, o arcebispo 
imp6e-lhes que, por servi~o de Deus e honra das igrejas, ccnom levan- 
tern os dictos arroidos nem palavras e perffias por qualquer cousa 
que seja), 9. Na visita pastoral de 22 de Maio de 1473, o visitador, 
~ l v a r o  Gil, capelgo de Elrei e prior de S. Miguel de Torres Vedras, 
verifica tcque em algumas igrejas alguns beneficiados n5o sabem ler 
iiem cantar. A 15 de Maio de 1426, Afonso Martins foi confirmado 
ua igreja de Santo Ant50 de Padim no arcebipado de Braga. Durante 
a cerim6nia de i~ivestidura jurou perante o seu superior aprender a 
leu e a cantar at6 ao fim do ano 10. As constituiq5es sinodais de Braga 

7 Mons. Jose Augusto Ferreira, Metndrias Archeol&ico-llistdricas da Cidade 
do Porto, Braga, 11, pp. 98-100. 

8 <(Visita$Bes de Santiago de bbidos)), in loc-cit. 
9 Ibid. 
10 JoZo Pedro Ribeiro, Reflex6es Histdricas, Coimbra, 1835, p. 45. 



(1477) e as do Porto (1496) determinavam que nenhum clCrigo fosse 
colocado em igreja paroquial sem que, ao menos, soubesse entender 
o que lia e cantava. Todavia, confessa Jo5o Pedro Ribeiro ter encon- 
trado muitas dispensas a estas determina~Ses com o fundamento 
de que o candidato examinado acerca de sacramentos e casos de 
consci@ncia tinha sido encontrado suficiente.. . 11. 

0 testamento do Doutor Diogo Afonso Mangancha e a insti- 
tuiqiio de um colCgio em Coimbra no reinado de D. Afol~so V deixa 
supor que alguns cltrigos iam ali aprender gramSttica 12. 

No que respeita B lei do celibato, as constitui~bes sinodais e 
outros documentos testelnunham a frequencia da infracqiio. As cons- 
tituiqoes sinodais de 1333 do arcebispo de Braga D. Gonqalo Pereira 
falam dos maus costumes do clero e religiosos. E estabelece que os 
religiosos, reitores, vigirios perpttuos, raqoeiros ou qualquer outro 
clCrigo do arcebispado nZo tenham crbarregii publica~. Por outro 
lado, observava ainda que os frades de S. Bento e Santo Agostinho 
n5o viviam nos seus claustros como deviam; alCm disso, emprazavam 
as herdades dos mosteiros Bs barreg5s e aos filhos e compravam her- 
dades em nome dos filhos com dinheiro dos mosteiros 13. 

E nas Ordens religiosas? 0 stculo XV afirma um aumento do 
n6mero dos conventos dos dois sexos: 106 110 fim do stculo XIV; 
203 - quase o dobro - no inicio do sCculo XVI; 396 no fim do 
mesmo sCculo 14. VArias ordens construiram mosteiros: os erenlitas 
de S. Paulo ou Paulistas da Serra de Ossa - 10; os Jerdnimos - 5 ;  
os cdnegos regulares de S. Joiio Evangelista - (L6ios) -- 4; os Domi- 
nicanos - 5; os Franciscanos - 6;  os Xabreganos, ram0 dos fran- 
ciscanos - 9; Agostinhos calqados - 2. Duas das mencionadas 
Ordens s5o uma criaqZo do stculo XV: os Jerdnimos e os Ldios. 
Desde logo, uma primeira verifica~go: n5o 6 nas Ordens antigas como 
os beneditinos e os cistercienses que encontramos novas fundaqaes; 
em contrapartida, C nelas que observamos os abusos mais graves. 
A introdu~50 dos comendathrios como administradores, na segunda 
metade do stculo XV, dSt-nos a chave para a explicaq50 do facto. 
0 s  mosteiros mais ricos, como Alcobaqa, Santa Cruz de Coimbra e 

11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 Cf. Mario Martins, Estudos de Literarura Medieval, Braga, 1956, p. 498. 
14 Cf. Costa Lobo, Histbria da Sociedade en1 Portirgal no sbculo XV, toino 1.O, 

Lisboa, 1904, p. 59. 
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5. Vicente de Fora, cairam todos na miio de comendatitrios. Segundo 
Fr. Leiio de S. Tomits, no fim do stculo XV, todos os mosteiros de 
S. Bento que 1130 tinham sido extintos estavam na posse de comenda- 
titrios 15 que se interessavam mais pel0 temporal do que pel0 espi- 
ritual dos mosteiros. As comendas, afastadas do espirito primitivo, 
encaradas agora coino fonte de recursos, eram ferozmente dispu- 
tadas. Delas se serviam os reis para pagar servigos. Em 1514, D. Ma- 
nuel, corn a soma de 20 000 cruzados inipostos nas igrejas do seu 
padroado, criou um certo n6mero de comendas na ordem de Cristo 
para pagar servi~os prestados em Africa na guerra contra os Mouros. 

0 s  mosteiros novos - ilovos pela funda~iio e pel0 espirito - niio 
conheceram esse regime nem a decadsncia dos beneditinos e cister- 
cienses. 

Outros abusos estiio beni testeinunhados. 
Nos meados do sCculo XV, Fr. Jo5o Alvares foi nomeado visi- 

tador do mosteiro beneditino de Pago de Sousa. A situa~iio que 1h 
foi encontrar deixou-a retratada em trgs cartas conhecidas $6. 0 qua- 
dro que t r a ~ a  t o seguinte: em primeiro lugar, uma forte reacc;iio dos 
novigos contra a visita. NinguCm conl~ecia a Regra. Parece que uma 
s6 preocupa~Bo imperava - as rendas. No geral, uma casa sem 
governo: alguns monges tinham amantes; outros estavam ausentes 
do mosteiro; outros viviam para a caGa. Vida comunitiiria niio havia 
e os jejuns preccituados pela Igreja niio eram observados. 

Abusos semelhantes veriiicavam-se noutros mosteiros. Vejamos, 
por exemplo, os cistercienses. 

Dom Edme de Saulieu, abade de Claraval, entre 1531 e 1533 
visitou, como reformador, os mosteiros de Cister na Peninsula IbC- 
rica. Possuimos hoje, do punho do seu secretario Frire Claude de 
Bronseval uma relagiio dessa visita -- a Peregrinatio Hispanics que 
constitui, no dizer de Marcel Bataillon, um testemunho impressio- 
nante sobre a crise que o monaquismo atravessava no tempo da 
Reforma. Revelam clarainente as paginas vivas desse dihrio as pres- 
sdes camufladas para travar a reforma dos mosteiros. Pressdes que 
1150 vinham apenas dos coniendatitrios mas tambCm das estruturas 
do poder - o Rei e a Cdria romana. .Claude de Bronseval explica: 
havia uma multidiio de nobres e alguns personagens da Corte que 
combatiam o D. Abade e, junto do Rei, faziam pressiio para que 

15 Fr. Lei30 de S. TomBs, Benedictina Llcsitana, tom0 11, p. 411. 
16 Cf. Joi30 Pedro Ribeiro, Disserta~ties Chrorzoldgicas e Criticas, I ,  pp. 364-379. 



o Superior Geral niio prosseguisse na sua tarefa, Inas abandonasse a s  
suas intenqbes 17. 

Eis algumas das suas observaqbes: a 1 de Fevereiro, o abade 
de Claraval visita o mosteiro de S. Pedro das Lguias. 0 s  monges 
eraln 4; havia um s6 livro pelo qual, todos, em conjunto, recitavam 
o oficio divino. A aldeia de Valenqa, distante 2 ICguas, pagava ao 
mosteiro 100 000 reais, isto 6, 250 ducados. 0 s  habitantes queixaratn- 
-se ao visitador de que s6 tinham Missa uma vez por mgs. Por falta 
de padre frequentemente morriam crianqas seln bapiismo e adultos 
sem sacramentos. 0 s  monges niio viviam em comunidades, nunca 
iam ao dormitbrio e tinham ccnas suas pequenas habita~bes mulheres 
que eram como suas esposas)). 0 s  monges fugitivos encontravaln 
asilo naquele mosteiro e ccpraticavam uma curiosa religiiio)). ccNiio 
havia qualquer observbncia, niio havia obedigncia e, como presumo, 
niio 11avia castidade)). Um dia - continua FrGre Claude - pela 
manhii cedo, vi sair de pequenas casas do patio inferior quatro rapa- 
rigas com quatro bois. Dirigiram-se para o cimo do monte e niio 
voltaram. Fora dito ao visitador que essas casas niio eram habitadas; 
todavia, as cinzas ainda quentes que as raparigas, na precipitaqiio da 
fuga, apagaram mal, induzem a pensar o contrhrio.. . 18. 

A 28 de Novembro de 1533, procedeu-se A visita do  mosteiro d e  
Seiqa, dependenie de Alcobaqa. Dom Edme e Fr. Claude assistem ks  
Vesperas que ctos monges nem liam nem cantavam)). Comiarn-nas, 
mastigando-as de tal modo que niio se conseguia distinguir uma 
rinica silaba. A casa tinha 16 monges e 2 conversos professos de Seiqa, 
No fim da  visita, Dom Edme reuniu o capitulo depois da Missa e 
repreeildeu energicamente, em palavras e em actos, numerosas faltas 
de muitos monges. 

Em Tarouca, os frades cumpriam bem no tocante ao oficio 
divino. Mas o inquCrito sobre o prior Fr. ~ l v a r o  e sobre o celeireiro 
revelou graves irregularidades a seu respeito. 

Nos mosteiros felnininos tambCm observa abusos graves. E m  
S. Bento de ~ v o r a ,  dependente de Alcobaqa, nem havia o Santissilno 
Sacramento nem os Santos 6leos. A abadessa e as monjas jh niio se 
confessavam hh 16 meses. Tinha 3% religiosas e duas noviqas cctodas 

17 Frere Claude de Bronseval, Peregrinatio Hispanica, Paris, Presses Universj- 
taires de France, torno I, p. 393. 

18 Peregriizatio.. ., p. 559. 
19 Peregrinatio. .., p. 481. 



elas dotadas de beleza, o que constituiu fonte de perda para mui- 
t o s ~  20. Niio havia vida comunitliria. As monjas tinhain quartos par- 
ticulares dispostos & volta de um pequeno claustro. 

A 17 de Outubro, o visitador, depois da missa, reuniu as mon- 
jas em capitulo. Anuncia-lhes a disposigiio do Rei de reformar o 
convento. Durante o seu inquhrito, depois do capitulo, o visitador 
ouviu um grito de mulher, estridente como o de uma pessoa que 
expirava, acompanhado do choro e gemidos das que a rodeavam. 
0 visitador foi 18. Era a abadessa que fingia morrer, apesar de niio 
estar doente. Ao ver aquilo, Monsenhor, que coilhecia bein a malicia 
feminina, zangou-se, e fez tamanho pC de vento que a semi-morta 
recuperou logo a saGde e as outras monjas, perante o fragor dos seus 
berros, desapareceram todas ... Assim se apaziguou um tempestad.: 
ficticia ... 21. 

No mosteiro de Almoster, as coisas niio iam melhor. A abadessa, 
segundo Bronseval, era tiio apta para governar uma abadia como 
um monge para presidir a um impCrio22. 

0 s  exemplos poderiam multiplicar-se. 
Mas niio se pense que o mesmo se passava em todos os mos- 

teiros. Em alguns, como Odivelas, a vida religiosa florescia. 

E os bispos, qua1 era o seu papel? Ngo estavam isentos de res- 
ponsabilidade. 0 povo queixava-se amargamente As Cortes, acusando 
os bispos de ordenar <<hornens de 20, 30 anos que niio sabiam ler nem 
tinham sido examinados e - o que era pior - de ordenar homens 
casados dos quais a Igreja nada tinha a esperar 23. 

Na maioria dos casos o alto clero era escolhido entre a nobreza. 
A alguns dos seus membros faltava a autoridade moral para impor 
o que quer que fosse. 0 absentismo, o trrifico e a acuinulagiio de bene- 
ficios, a infracgiio da lei do celibato eram frequentes tambCm no alto 
clero. Um caso extremo de acurnulagiio de beneficios e de absetltismo 
C o do cardial Alpedrinha: vivendo em Roma, era o titular dos rnelho- 
res beneficios em Portugal: bispados e abadias. Muitos deles viviam 
na Corte, outros tiveram filhos, como o bispo do Porto, D. Joiio de 
Azevedo (1465-1495) e D. Afonso de Portugal, bispo de ~ v o r a  (1485- 
- 1522). 

20 Pereguinatio.. ., p. 433. 
22 Peuegrinatio ..., p. 383. 
23 Visconde de Santarbrn, Memdria das Cortes, Parte 2.", Provas, p. 105. 



No stculo XV, bispos religiosos apenas se contam dois: D. Fr. 
Joiio Manuel, filho bastardo do piedoso rei D. Duarte e D. Joiio 
Vicente, fundador dos ttL6iosn ou C6negos regulares de S. Joiio Evan- 
gelista. 

Tentemos agora analisar alguns traqos da religiiio vivida pelas 
massas. Em primeiro lugar, o conte6do e o mCtodo de ensino. 

Na segunda metade do sCculo XV, o arcebispo de Lisboa orde- 
nava aos psirocos que recitassem, durante a Missa, claramente, para 
que todos pudessem aprender, o Pai-Nosso, a AvC-Maria, o Credo e, 
nos domingos do Advento e da Quaresma, os dez mandamentos com 
os actos contrtirios a cada um deles, as obras de miseric6rdia, os 
pecados mortais, os sete sacramentos, as virtudes teologais e car- 
deais24. As constituic;des sinodais do bispado do Porto, de 1496, 
apresentam uma pequeila exposi~iio doutrinal, uma esptcie de cate- 
cismo para instruqiio do clero e dos fitis que tocava aproximada- 
nleilte os mesmos pontos. Ai se legisla sobre a disciplina dos sacra- 
mentos. Segundo as referidas constituiqdes, eram 5 os sacramentos 
necessitate medii: Baptismo, Confirrnac;iio, Peiiit&ncia ou Confissgo, 
Eucaristia e Extrema-Unqiio. 

0 s  leigos niio eram obrigados a confessar-se seniio uma vez por 
ano, salvo em caso de doenqa, quando se tinha que atravessar o mar 
ou, entzo, a mulher em perigo de inorte, no momento do parto. 
Quanto h Eucaristia, deviani os padres receb2-la vsirias vezes durante 
o ano, enquanto os leigos eram obrigados apenas a ulna vez por ano. 
0 s  outros sacramentos, a ordein e o matrim6ni0, eram sacramentos 
e x  voluntate. 

0 ininistro da confissiio era s6 o padre. A confissiio aos leigos 
podia fazer-se, mas apenas em caso de necessidade, como sinal de 
obedisncia. 0 s  leigos nzo podem absolver. 

As crianqas deviam ser baptisadas deiitro dos oito dias ap6s o 
nascimento. A confirmac;iio devia receber-se aos seis ou sete anos. 
Deviam confessar-se aos sete anos e comungar aos catorze, sob 
pena de sereln expulsos da Igreja e dos cristiios fiCis, ctcomo niembros 
apodrecidos e afastados da sua c a b e ~ a  que C Jesus Cristo)). 

Como meio de controle, deviam os phrocos organizar, pela 
Septuagtsima, o rol dos confessados, a eilviar aos bispos, com a 

24  Fortunato de Almeida, Histdria da Igreja em Portugal (ed. de Darniiio Peres), 
I, p. 481. 



indicaqgo dos rebeldes. E o que se pode observar nas constituiqdes 
sinodais do Porto de 1496 e nas de Lisboa de 1536. Estas 6ltimas 
determinavam ainda que os maiores de catorze anos que ngo se 
tivessem confessado at6 ao doming0 in albis, ficariam ipso facto 
excomungados, pena reservada ao bispo ou ao seu provisor 25. 

A lei civil sancionava estas determinaqiies eclesihsticas : em 15 15, 
o rei D. Manuel ordenava, por carta de 29 de Fevereiro, que todos 
os moradores e oficiais da casa real apresentassem os escritos de 
suas confissdes a um certo cantor da capela real; outra carta rCgia de 
15 de Abril determina que todos os desembargadores e oficiais da 
Casa da Suplicaqgo terHo que mostrar ao regedor da nlesma casa 
escritos de confissHo na quaresma de cada ano at6 ao dia da Ascenstio, 
sem o que nHo lhes seria pago o ordenado ou o mantimento. 

As constituiqdes estabeleciam ainda os dias santos e os dias de 
jejum. A lista era varihvel segundo as dioceses. No fim do sCculo XV, 
o bispo do Porto permitia a pesca do shvel nos domingos e dias 
santos com a condiqgo de que o produto se destinasse aos pobres. 
Todavia, a transgressgo da observiincia destes dias era frequente. 
No capitulo sexto das Cortes de Lisboa, de 1459, os povos protesta- 
ram energicamente contra a falta de observiincia. 0 rei autoriza, 
entzo, os concelhos a impor penas aos infractores26. 

0 ensino atravts do catecismo esth documentado. Mhrio Martins 
fala do primeiro catecismo portugues, um cddice da Livraria do 
Mosteiro de Alcobaga, do fim do sCculo XIV ou principio do sC- 
culo XV27. Mas o primeiro catecismo impress0 foi o do bispo de 
Ceuta, D. Diogo Ortiz, em 1504, o Rudium Cathecismum Pen- 
tadecadem. A leitura do catecismo Bs crianqas nas igrejas foi deter- 
ininada pel0 filho de D. Manuel, o cardeal D. Afonso (1509-1540) 28. 

Por volta de 1530, o bispo de Lamego, D. Fernando de Vasconcelos, 
trabalhava muito na catequese: segundo Rui Fernandes, distribuia 
cartilhas pelas igrejas para a instruqgo catequktica das crianqas a 
partir dos 5 anos. Tinham uma lic$~o por dia, B hora de VCsperas. 
Iniciativa de grande alcance, segundo o referido autos, sobretudo nas 
aldeias e nas montanhas onde nem sequer o Padre Nosso se sabia 29. 

25 Fortunato de Almeida, ibid., I, pp. 474-77; 11, pp. 562-567. 
26 Fortunato de Almeida, ibid., 11, pp. 567-68. 
27 Mririo Martins, ob. cit., pp. 183-189. 
28 3020 Baptista de Castro, Mapa de Portrtgal, I ,  p. 406. 
29 P.e Manuel Gonqalves da Costa, Histdria do Bispado e Cidade de Lamego, 

Lamego, 1977, vol. I, p. 566. 



AlCm do catecismo, a fo rma~5o  crist5 das massas e das elites 
fazia-se tambCm atravCs das ordens terceiras e das confrarias. A funda- 
~ 5 o  das ordens terceiras fez chegar a espiritualidade franciscalla e 
dominicana ao mundo dos leigos; por outro lado, a organizaqBo em 
confrarias, multipIicadas por toda a paste, foi um factor importante de 
fermeiltaqBo das camadas populares, por exemplo, a confraria de 
Jesus fundada em Lisboa, a quando de uma peste, em 1432, na igreja 
do convent0 de S. Domingos; na diocese de Lamego, jri no sCculo XIV 
estsi bem documentada a existgncia de vlirias confrarias, como a de 
Britiande, em 1344, a de Castelo, em 1371, a de Santa Maria de Alma- 
cave, ell1 1377 30; no Porto, a de Nossa Senhora da Silva, etc. 

As confrarias mais difundidas s5o as de Nossa Senhora do Rosh- 
rio, as das almas do Purgat6rio e as do Santissimo Sacramento (falta- 
-nos, por enquanto, o inveiltsirio de todas estas confrarias, sua tipolo- 
gia e geografia). 0 estudo pormenorizado das confrarias revelar-nos-ia 
a vida religiosa das massas, os costumes do povo crist5o. Segundo o 
que se sabe, os confrades comprometiam-se a visitar os enfermos, 
sepultar os mortos, oferecer sufrAgios, a cumprir as promessas, as 
prociss6es e peregrinaG6es. N5o havia a obrigaq5o de missas como 
sufrhgio, mas a de ((fazes honra aos defuntosv com ora~6es  durante 
as romarias e prociss6es. Era a maneira de respeitar os legados - lega- 
dos em vinho - deixados pel0 defunto ou pelos seus herdeirossl. 

Uma outra forma de alimentar o sentimento religioso do povo 
era o teatro religioso. A sua existgncia est6 documentada mas infe- 
lizmente n5o possuimos textos. As constitui~des sinodais do bispado 
de Coimbra de 1521 proibem o emprCstimo de ornamentos da igreja 
para os autos seculares. Mas jh n5o proibem ((para as representa~iies 
que se fazem nas igrejas ou nas procissdes solenes, como a da festa do  
Corpo de Deus ou outros actos semelhantes que se fazem em honra 
de Deus. 0 s  bispos distinguem, pois, entre ((autos)) sagrados, pr6- 
prios para serein representados nas igrejas e as comCdias profanas 32. 

Mas C tambern e sobretudo nas peregrinaq6es que a alma d o  
povo se retrata. Sgo abundantes os documentos que falam dos san- 
tusirios, igrejas e pequenas capelas ou ermidas dlebres. 0 s  peregrinos 
que se dirigiam 18, seduzidos pel0 cGlto das reliquias ou para ganhar 
indulg&ncias ou perdees, eram em grande ncmero. 0 s  milagres 
tambCm. 

30 Pee Manuel Gonqalves da Costa, ob. cit., p. 566. 
31 Pee Manuel Gon~alves da Costa, ob. cit., pp. 568-569. 
32 MArio Martins, ob. cit., p. 510. 



Muitos peregrinos, descalgos, mesmo pessoas de sangue real, 
passavam toda a noite junto do thmulo ou da imagem do Santo a 
ccfazer orat;om)>. 

Em torno da igreja, de joelhos, ccqueimam candeias)) e oram ao 
santo taumaturgo. Oferecem tambCm ex-votos, quadros alusivos A 
graga recebida. Segundo uma relaggo de 1488, havia junto do tfimulo 
da santa duquesa D. Constanga de Noronha, em Barcelos, muitos 
ex-votos: panos de linho e objectos em cera (mgos, maxilas, dentes, 
pts e outras muitas ofertas.. .) 33. 

Estes ex-votos aparecem jh documentados em Portugal na pri- 
meira metade do stculo XII, na Vita Sancti Geraldi e continuam nos 
stculos seguintes. No Livro dos milagres de Nurzo k ~ v a r e s ,  do s t -  
culo XV, Diogo Gongalves, meio cego, prometeu uns olhos de cera; 
Bento Vicente, de Montemor-o-Novo, afiito com uma dor de dentes, 
pediu ao santo condesthvel que lhe desse sa6de; junto do seu tlimulo 
rezou e deixou dinheiro para uns dentes de cera; um clCrigo de Beja, 
Jo2o Afonso, doente duma perna, prometeu ao santo uma missa e 
uma perna de cera, etc. 34. 

Ao lado dos ex-votos, o culto das reliquias, por vezes ctlebres 
e de todo o gtnero: ossos e carne dos ap6stolos S. Simgo e S. Judas, 
o Santo Lenho da Vera Cruz, pelos da barba de S. Jog0 Baptista, 
reliquias do tdmulo de Liizaro, etc. 

0 s  dominicanos de Guimariies veneraram no seu mosteiro, alCm 
do lenho da Vera-Cruz, as mantilhas de Jesus-Menino, um p e d a ~ o  da  
pedra donde Jesus subiu ao ctu, reliquias do vtu de Nossa Senhora 
e do seu sepulcro, do man& da vara de Moists, dos Santos Inocentes, 
tudo dentro duma caixa que urn anjo trouxera duma cidade tomada 
pelos infikis. 

Fala-se tambtm frequentemente do leite de Nossa Senhora, que 
encontramos, por exemplo, na abadia de Santa Cruz de Coimbra. 
Esta reliquia, antiga, era uma terra branca, a que anda ligada uma 
velha lenda 35. 

Muitos iam As peregrina~Bes por causa das indulgsncias. E eram 
vitimas, algumas vezes, dos vendedores $e indulg@ncias falsas - os 
ccichacorvos~~ -, que vagueavam pelas aldeias, vestidos de frades 

33 Mgrio Martins, Peregrirza~6es e Livros de Milagres nu Nossa Idade Mkdia, 
EdiqBes <<BrotBria>, Lisboa, 1957, 2.& edi~go, p. 39. 

34 Miirio Martins, ob. cit., p. 40. 
35 MArio Martins, ob. cit., p. 34. 



ou ermitiies36. Estes monges falsos s2o denunciados pelos bispos 
nas constituigbes sinodais. 

Entre outras devogbes enraizadas na alma popular avulta a 
devoqiio a Nossa Senhora, uma constante do povo portugues. Quase 
todas as catedrais portuguesas sZo dedicadas a Nossa Senhora da  
Assungiio. No que respeita, por exemplo, aos titulares ou padroeiros 
das igrejas, Nossa Senhora ten1 sempre o prinleiro lugar: na diocese 
do Porto, em 1542, sZo-lhe dedicadas 46 igrejas paroquiais; em se- 
gundo lugar vem S. Martinho com 32; na diocese de Faro, entre 
66 parbquias, 36 siio dedicadas a Nossa Senhora. Mesmo em Braga, 
onde a influencia de S. Martinho estB bem marcada, o ndmero das 
igrejas dedicada a Nossa Senhora t superior. 

Durante o sCculo XV, por ocasiiio das festas, era frequente as 
pessoas passarem a noite nas igrejas ou nas capelas dedicadas aos 
santos da sua devoggo. Era a crenga segundo a qua1 se facilita a acqBo 
taumat6rgica do santo durante o sono do doente ou do peregrino. 
Duranle o dia e durante a noite havia jogos e ciinticos, o que foi 
proibido por uma lei de El-rei D. Duarte (Ordenaqiio de 13 de Abril 
de 1436). 

Nas constituiqbes sinodais de D. Luis Pires, arcebispo de Braga, 
de 1477 36 e nas do Porto de 1496, proibe-se cantar e danqar aos que 
fazem vigilias nas igrejas. Nas do Porto acrescenta-se ainda que os 
homens niio se vistam de mulher nem as mulheres se vistam de homens. 

0 arcebispo de Lisboa, D. Pedro de Noronha (1423-1452?) 
visitador da diocese, escreveu: sabemos, segundo informag50 de mui- 
tos reitores e beneficiados que alguns cristiios proinetem romarias e 
vigilias a algumas igrejas e lugares religiosos e, esquecendo que tais 
lugares foram feitos para a celebraggo dos oficios divinos, durante 
as ditas vigilias cccantam cantigas murrdanaaes e de muitas vaydades)) 
e ccsaltam e baylham e fazem jogos desonestos)). Ora porque tais coi- 
sas sBo uma ofensa a Deus e prejudiciais religiiio crists, mandamos 
e defendemos, sob pena de exeomunhiio, que crcessem de fazer nas 
ditas igrejas e lugares sernell~antes festas e vigilias e niio cantem nem 
bailem desonestamente)). , 

Corn efeito, os peregrinos diqertiam-se em excesso, ao calor 
das fogueiras e com a ajuda de guitarras, brgsos, ala6des e pandeiros. 
Por isso, as constituiqbes proibem acender fogueiras; as pessoas nZo 

36 Cf. Synodicon Hispanlrnz 11. Portugal. Edicion critica dirigida por Antonio 
Garcia y Garcia. Biblioteca de Autores Cristianos, p. 99. 



poderiio ter sen50 uma llmpada de cera ou de azeite para iluminaqiio 
da igreja. 

Nos textos juridicos s5o abundantes os testemunhos sobre prBti- 
cas supersticiosas. 0 s  feiticeiros e benzedores eram numerosos, niio 
obstante o rigor de certas penas que as Ordenaqbes manuelinas esta- 
beleciam. JB em 22 de Marqo de 1499 D. Manuel havia determinado 
que fossem marcados em ambas as faces com um ferro especial que 
tinha a letra F. que queria dizer crfeiticeiro)), (de feitiqo) 37. 

No principio do sCc. XVII, as Ordena~bes filipinas continuam a 
insistir nas penas contra certos crimes como, por exemplo, tomar a 
pedra de ara ou o corporal para fazer feitiqos ou invocar os espiritos 
diab6licos nas encruzilhadas das aldeias. As mesinas Ordena~bes 
fazem um inventtirio de vtirias superstiqbes dos camponeses: abenqoar 
com uma espada que tenha matado um homem ou passado tres vezes 
o rio Douro ou o rio Minho; levar as imagens dos santos at6 B beira 
da tigua e fingir afogti-las (humilhaqiio das imagens) se n5o obtEm 
o que se lhe pede. Outros atiram pedras B Bgua para ter chuva ou 
diio doce a comer para descobrir o autor dum roubo; outros guardam 
mandrtigoras em suas casas, para obter favores junto dos senhores 
ou guardam a Bgua que serviu para lavar a cabeqa dum ciio 38. 

Em torno das procissbes, os abusos tarnbCm siio numerosos, 
porque, em vez duma manifestaqiio religiosa, temos uma cena de 
folklore contra a qua1 - C preciso diz&-lo - a Igreja sempre lutou. 
0 centro desta folklorizaqiio foi a festa do Corpo de Deus. Desde 
cedo se manifestam os abusos B volta desta festa. Uma carta da rainha- 
regente, D. Catarina, dirigida B C2mara do Porto a 30 de Maio de 
1560, queixa-se de calguns costumes e abusos antigos)) na procissiio do 
Corpo de Deus feita pela cidade. Estes costumes e estes abusos, 
segundo a rainha, estavam ainda vivos e constituiam uma fonte de 
esclndalos e ofensas a Nosso Senhor. 

Consistiam em tomar 5 ou 6 raparigas, das nlais formosas, 
filhas de oficiais meclnicos, uma das quais representava Santa Maria, 
outra Santa Catarina e outra Santa Maria Madalena; outra era a 
dama do drag50 e uma outra Santa Clara com duas freiras. lam corn 
elas muitos mouros a dizer-lhes despnestinades. Dois meses antes 
da festa era feita a escolha das moqas, apesar das reacqbes dos pais 
que se queixavam, em viio, de que lhes arrebatavain as filhas. 

37 Fortunato de Almeida, Histdria da Igreja em Portugal, 11, p. 365. 
38 Ibid. 



Na procissiio dentro da SC havia imperadores, jogos e danqas, 
o que causava grande perturba~iio e falta de venera~iio para com o 
Santissimo Sacramento. Segundo as informaqbes de que a rainha 
dispunha, a procissiio ia fora da cidade, um ano & igreja de Santo 
Ildefonso, outro A de Miragaia. No primeiro caso, depunham o 
Santissimo Sacrameiito debaixo de um carvalho, sem adoradores, 
enquanto a inaior parte das pessoas ficava dentro da cidade, ({cornendo 
e em desenfadanientos)). Determinava, por isso, a rainha que, dali 
por diante, as folias, pelas e danqas fossem proibidas e, nesse sentido, 
apelava ao corregedor e juiz de fora que niio consentisse na referida 
procissiio {(solturas e desonestidades)). 39 Numa carta escrita de 
Aranjues, a 15 de Maio de 1607, Filipe I11 dizia aos homens da CBmara 
do Porto que o bispo da diocese, D. Gonqalo de Morais, se lhe havia 
queixado das irregularidades e indecencias na procissiio do Corpo 
de Deus 40. Apesar de todos os esfor~os, ainda em 1621 se falava de 
jogos e danqas niio decentes na dita procissiio. 

Prriticas niio mais edificantes se verificaraln noutras procissBes. 
E o caso da procissiio dos nus, em Coimbra. A origem de tal procissiio 
estri ligada & peste de 1423: um tal Vicente Martins, o Grangeeiro 
por alcunha, da freguesia de S. Martinho do Bispo, fez uma promessa 
aos mrirtires de Marrocos cujos ossos estavam na abadia de Santa 
Cruz de Coimbra. Se ele e seus filhos niio fossem atacados pela peste, 
iriam todos os anos, nus da cinta para cima, visitar o seu t6mul0, 
no dia que lhes era dedicado. 

0 s  filhos deram cumprimento ao voto 41. 

Acabamos de observar alguns aspectos supersticiosos da reli- 
giiio das massas populares. Niio se pense, contudo, que o sCculo XV 
se reduz a estas manifestaqbes. Pode falar-se de uma crise monristica, 
mas niio de uma crise religiosa nos finais da Idade MCdia. Apesar 
de alguns desvios e mesmo de abusos graves, o sentimento religioso 
esta presente, bem vivo e profundamente enraizado. Digamos at6 

39 Joiio Pedr'o Ribeiro, Disserta~6es Chronologicas e Criticas, torno IV, Parte 1 .a, 
pp. 169-198. 

40 Jo20 Pedro Ribeiro, ob. cit., pp. 201-202. 
41 Fortunato de Almeida, ob. cit., I, p. 474. 



que o sCculo XV C um sCculo de contradiqbes: ao lado de abusos, 
como os que observamos, uma santidade herdica como a de Nuno 
Alvares Pereira e a da princesa Joana. Por outro lado, a par da deca- 
dencia de certos mosteiros, sobretudo os situados em lugares mais 
recanditos, nota-se tambCm uma fermentaq50, ulna preocupaq50 de 
reformar, de que 6 prova a tens50 entre os conventuais e a regular 
observiincia. 

E se a consciEncia da necessidade de reforma C um facto, no 
principio do sCculo XVI, D. Manuel, B imagem dos Reis Catblicos, 
tenta reformar as ordens religiosas. Em 1501, pede liceiiqa B Santa 
S6 para o fazes, e, em 1517, insiste con1 o seu representante em Roma 
acerca da necessidade de reformar as Ordens de Cristo, de S. Bento 
e de Santo Agostinho. S5o numerosos os documentos pontificios- 
-Bulas e Breves - dirigidos aos prelados diocesanos e religiosos a 
insistir na reforma. Se os resultados obtidos 1150 foram relevantes 
nem por isso, se podem negar os esfor~os reformadores do Venturoso. 
Melhor sucedido foi seu filho, D. Jo5o 111, reformador das ordens 
monQsticas, activas e militares, na estratCgia reforniadora que adotou. 
Escolhia os prelados religiosos nas Ordens espiritualmente vivas, 
como os Jerdnimos, uma Ordem jovem e austera. Dela sairam 
Fr. Antcinio de Lisboa a reformar a Ordem de Cristo, a Ordem de 
S. Bernardo e os TrinitQrios; Fr. Bras de Braga, reformador dos 
C6negos regrantes de Santo Agostinho; e Fr. EusCbio de ~ v o r a ,  
reformador dos mosteiros do Algarve. Outros reformadores vieram 
de Espanha: Fr. Luis de Montoia, Fr. Francisco de I7ilafranca para 
a reforma dos eremitas de Santo Agostinho; Fr. Jer6nimo de Padilha, 
Fr. Crist6vZio Valbuena, Fr. Juan de Salinas e Fr. Luis de Granada 
para os dominicanos. :Por outro lado, o Rei ((Piedoso)) escolheu 
bispos diocesanos entre os religiosos reformadores: o carmelita, 
D. Fr. Bartasar Limpo, para o bispado do Porto (1538-1551); o jer6- 
nimo Fr. Bras de Braga para a recCm-criada diocese de Leiria, suce- 
dido pouco tempo depois, pel0 augustiniano Fr. Gaspar do Casal; 
Fr. Bartolomeu dos MQrtires para Braga, etc. 

Assim, a reforma das Ordens religiosss precedeu, em Portu- 
gal, a abertura de Trento. 0 Concilio veio incrementar urn movimento 
que jQ estava em marcha. 




