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O ideário de São Francisco de Assis e as mais diversas formas de espiritualidade, de modelos

de pensamento e de acção, assim como de vida consagrada institucional que aquele ideal

inspirou tem sido, sem dúvida, um dos mais fecundos da história da Igreja Católica, em

particular, e da cultural ocidental em geral. 

O Pobre de Assis, que quis viver uma vida de entrega, de despojamento, de maior e mais

radical intimidade com Deus para melhor contribuir para a transfiguração da humanidade,

deixou a sua vida abastada e passou a servir os irmãos que o seguiram, a cuidar dos

desprotegidos que o procuravam, a tratar a mãe natureza como irmã. Francisco de Assis

idealizou, através de uma perspectiva ecológica total avant la lettre, um caminho para que

o homem, a natureza e Deus se encontrassem numa harmonia que permitisse construir

um mundo mais justo e fraterno. O seu exemplo retumbou na Igreja e na sociedade dos

privilégios instalados da Baixa Idade Média. O seu modelo de vida atraiu logo uma multidão

de admiradores e muitos seguidores. Primeiro fundou uma ordem religiosa que quis que

fosse considerada a menor das ordens de toda a Igreja. Quis o esquecimento de si e dos

seus, mas neste gesto de seguimento radical de Cristo gerou um extraordinário movimento

de renovação da Cristandade adormecida pelos protocolos sociais e pelas ritualidades

monotonamente repetidas. 

O tronco da espiritualidade franciscana gerou, nestes oitocentos anos de história, várias

ordens religiosas masculinas e femininas que reinterpretaram o legado espiritual do Pai

fundador e o adaptaram a cada tempo através de modelos institucionais de vocação e

configuração diversa. Primeiro o ramo masculino bipartido no ramo feminino da Ordem

de Santa Clara. Depois vieram as reformas modernas e as derivações em ramos diversos,

com fundações novas e fidelidades a novos fundadores que, todavia, tomavam por referência

o Pai Francisco e o seu legado.

Contemporaneamente esta espiritualidade voltou a explodir no contexto da dinâmica

carismática da emergência das diferentes metamorfoses da vida consagrada que formaram

primeiramente as congregações, depois os institutos seculares e agora, mais recentemente,

as novas comunidades de vida consagrada que proliferam na Igreja para dar resposta aos

novos desafios das sociedades presentes. O sonho de Francisco de Assis continua a ser

revisitado aqui e a fecundar estas novas formas de vida consagrada católica e de procura

de Deus ao serviço dos mais pobres e da promoção de todo o Homem e do Homem todo. 

Este dicionário específico pretende sistematizar o conhecimento actualizado sobre as

instituições da vida consagrada que se enquadram na Família Franciscana, na medida em

que todas elas brotam do dinamismo carismático iniciado por Francisco de Assis.

apresentação

Escultura de São Francisco na fachada do Palácio
Nacional de Mafra (PCC)
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A presente edição acaba por ser um recorte especializado, embora em alguns aspectos

melhorado e completado em termos de conteúdos e do ponto de vista gráfico, do trabalho

desenvolvido para a edição do Dicionário Histórico das Ordens e Instituições Afins em Portugal. 

Destacamos a longa e competente introdução do coordenador desta edição especializada,

Vítor Teixeira, exímio especialista na história franciscana, mormente no que diz respeito à

sua relação com a História de Portugal. Importante referir a integração de novas entradas

que não estavam patentes no dicionário global referido e que merecem aqui um tratamento

autónomo. Com efeito, encontramos neste dicionário entradas dedicadas a experiências de

vivência franciscana distinta que ganharam uma certa institucionalização e existência autónoma

em relação ao ramo em que se inscreviam e que, por isso, mereceram um tratamento à

parte no quadro da sua presença em Portugal.

Esperamos que esta edição especial de um dicionário sobre a vida consagrada franciscana

em Portugal seja uma oportunidade para dar a conhecer melhor a extraordinária fecundidade

do carisma franciscano e para se perceber a importância transformadora e modeladora

que este carisma teve e continua a ter na história e na sociedade portuguesas. 

JOSÉ EDUARDO FRANCO
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OS FRANCISCANOS EM PORTUGAL

1. A Ordem dos Frades Menores até 1392

A Ordem dos Frades Menores, ou Franciscana, como é mais conhecida, fundada em 1209,

em Assis, entrou em Portugal em 1217, embora muitas vezes se lance a data de 1214, em

referência a uma vinda de São Francisco a Santiago de Compostela em peregrinação1. Não

querendo aqui problematizar a chegada dos Franciscanos ao nosso país, apenas traçaremos,

de forma resumida e breve, o percurso destes religiosos em termos institucionais. 

Assim, retomando a memória dos alvores minoríticos em Portugal, recordemos esses

primeiros momentos a partir dessa célebre lenda da vinda de São Francisco ao jovem reino

de Portugal. Tendo entrado pelo Nordeste, terá demorado alguns dias em Bragança, onde,

segundo a lenda, terá fundado uma comunidade de frades, passando depois por Guimarães.

Nada se sabe em relação a essa lenda, muito menos se poderá asseverar se o santo terá

mesmo estado em Bragança e ainda menos se porventura terá alguma vez vindo à Península

Ibérica. As referências medievais seguras a esta passagem do santo por terras transmontanas

não existem, não se podendo assim confirmar essa viagem2; 1217 oferece-se como o ano

mais provável de instalação dos Franciscanos em Portugal3, pois nesse mesmo ano realizou -

-se um Capítulo Geral da Ordem que ficou marcado por dele terem saído disposições que

definiam a expansão dos Menoritas para fora da Itália, destinando-se um país para cada

grupo. Constituíram-se aquilo que ficou conhecido depois como as “províncias pessoais”,

grupos de frades sujeitos a “ministros”4. Este modelo conheceu uma instituição formalmente

territorializada em bases geográficas no capítulo seguinte, em 1219, que impôs definitivamente

as províncias. Precisamente, uma dessas novas circunscrições era a Espanha, que englobava

todos os reinos cristãos da Península Ibérica. 

Assim, as primeiras fundações franciscanas terão sido as de Alenquer, Guimarães, Coimbra5

e Lisboa. Estas tiveram como principais obreiros os frades Gualter e Zacarias, que erigiram

simples eremitérios que posteriormente, com o seu desenvolvimento, se transformaram em

conventos. Na primeira localidade, Fr. Zacarias, italiano como Gualter, foi chamado pela

infanta D. Sancha, irmã de Afonso II. Em Coimbra instalaram-se os frades no Eremitério de

Santo Antão (ou António) dos Olivais, então fora da cidade. Ali, em 1220, terá o cónego

regrante Fernando de Bulhões sentido o apelo franciscano e o desejo de passar a Marrocos

à procura do esforço da missão e da palma do martírio. Ficou célebre, não pela missão e

o martírio em Marrocos, que nunca chegou a conhecer, mas pela pregação e a sapiência,

afamado como um dos primeiros grandes intelectuais franciscanos: Santo António de Pádua,

ou de Lisboa, sua terra natal.

introdução

1 ESPERANÇA, Fr. Manuel da, História Seráfica da

Ordem dos Frades Menores de S. Francisco na

Província de Portugal, Lisboa, Off. Craesbeeck, 1656,

parte I, t. I, lv. I, p. 93. Neste aspecto da cronologia

das fundações, há que ter algumas reservas em

relação àquilo que os cronistas pretendem impor

como verdade histórica, baseando-se amiúde em

lendas, como é o caso da pretensa passagem de

São Francisco por Portugal numa pouco provável

visita à Península rumo a Santiago. Ver

MARQUES, José, Os Franciscanos no Norte de

Portugal nos Finais da Idade Média, separata do

Boletim do Arquivo Distrital do Porto, vol. I, Porto,

1982, pp. 7 e 8. Ver também, a propósito da lenda

e da credibilidade a ela dada pelos cronistas,

JESUS MARIA JOSÉ, Pedro, Chronica da Santa e

Real Província da Imaculada Conceição de Portugal,

da mais estreita, e regular observancia do serafim

chagado S. Francisco, t. I, Lisboa, 1754, p. 3, que

Franciscano (A)
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Em 1224 dá-se a provável fundação do convento de Évora, sucedendo-se depois um

interregno fundacional dos Franciscanos em Portugal. Esse interregno não compreende

a fundação de uma comunidade franciscana em Marrocos, que se conhece apenas por

essa mesma designação (“Marrocos”) e de que pouco ou nada se sabe em termos

históricos6. 

Os Frades Menores reiniciaram o seu enxamear no País em 1232 no convento de Leiria

(alguns advogam a data de 1231 e também a de 1233), localidade onde conheceram não

poucas dificuldades. Em 1233, a pedido de um grupo de devotos, iniciou-se o turbulento

processo de instalação de uma comunidade franciscana no Porto. Em tudo se evidenciou

um tratamento hostil aos Franciscanos por parte do clero secular. 

As perseguições no Porto, a partir de 1233, reflectem um pouco o que por toda a Europa

Ocidental então se verificou, ou seja, a luta entre, por um lado, o clero diocesano e muitos

dos seus bispos, ou por comunidades monásticas e canonicais ou cónegos de colegiadas, e

os frades, por outro, que chegavam desagrilhoados das peias clericais e dos esquemas

remuneratórios e de sustentação que aqueles grupos conheciam. Os Franciscanos cedo

atraíram devoções e, subsequentemente, esmolas e benesses várias, para além de privilégios,

isenções e protecção laica. Por isso, os frades instalados na cidade, antes talvez de se

instalarem na cidade do Porto, pediram a Gregório IX, em 1233, que recomendasse ao

bispo do Porto que não obstaculizasse a fundação do convento. No entanto, com tudo o

que se veio a passar ulteriormente, pode-se dizer que foi esta cidade o local onde os Frades

Menores sofreram as maiores violências em Portugal7. 

Também em Braga8, foram os frades proibidos de pedir esmola e os fiéis de lha darem.

Acentuava-se também nesta antiga cidade arquiepiscopal o agravamento constante da

situação de conflito entre os Franciscanos e o clero secular, principalmente os bispos e os

cónegos. Ainda nesta data, os Franciscanos de Leiria9 travaram-se também de razões com

o clero diocesano e instituições regulares da cidade, traduzíveis na oposição dos Cónegos

Regrantes de Santa Cruz de Coimbra à instalação dos Menoritas na cidade do Lis, onde

tinham recebido o padroado de primeira igreja em Leiria, das mãos de Afonso Henriques,

tendo aí construído outra depois10.

Rivalidades idênticas sucederam-se em Guimarães, onde ocorreram sucessivos conflitos

entre os recém-chegados frades e a Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira. Os Franciscanos

cativavam mais os fiéis em termos de devoção e apego espiritual, não impondo ritmos ou

prescrições de carácter rígido em termos de sacramentos e cumprimento de obrigações

eclesiásticas. Os cónegos sentiram-se por isso lesados nas suas regalias e prerrogativas, dada

a adesão popular em torno dos frades. O clero secular e os prelados de ordens religiosas

antigas exigiam mesmo aos frades o pagamento do foro das casas em que viviam e os

dízimos da hortaliça e da fruta das suas hortas, para além de os proibirem de ter sino nas

igrejas e de possuírem cemitérios benzidos – para frades e, muito menos, para seculares.

Chegaram ao ponto de determinar até o tempo em que os Frades Menores deviam celebrar

os seus ofícios divinos e mesmo os seus funerais11!

Entretanto, nesse ano de 1233, em Sória, no capítulo provincial das Espanhas aqui realizado

nesse ano, decidiu-se dividir esta província em três novas províncias: Castela, Santiago e

Aragão, ficando Portugal constituído em custódia dependente da província compostelana

chega a traçar um itinerário do santo em terras

portuguesas.

2 D. Fr. MOREIRA, António Montes, OFM,

“Franciscanos” (ar t.), in Dicionário de História

Religiosa de Portugal, Lisboa, CEHR-UCP/Círculo

de Leitores, 2000. Cf. MARQUES, José, Os

Franciscanos no Norte de Portugal nos Finais da

Idade Média, sep. Boletim do Arquivo Distrital do

Porto, vol. 1, Porto, 1982; TEIXEIRA, Vitor Gomes,

O Maravilhoso no Mundo Franciscano Português da

Baixa Idade Média, Porto, Granito, 1999.

3 Ver, adiante, tabela e mapa das fundações

franciscanas em Portugal entre 1217 e 1517. 

4 MOREIRA, idem, p. 273.

5 LOPES, F. Félix, OFM, “Franciscanos”, in Verbo,

Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. 8, Lisboa,

Ed. Verbo, 1969, col. 1552.

6 ESPERANÇA, o. c., t. I, liv. III, cap. XV, pp. 316 e

seg. O Autor alude a dois pequenos oratórios, um

em “Marrocos” e outro em Fez. A primeira

localidade poderá ser Marraquexe, grande cidade

e capital política marroquina de então a par de

Fez e único topónimo arábico identificável com

Marrocos, que designará depois uma entidade

regional maior. Não se tratará de Ceuta, a que o

Autor se refere por Seita e só no século XV, após

a tomada da cidade pelos portugueses em 1415,

trata da instalação franciscana nessa cidade.

7 ALMEIDA, Fortunato de, História da Igreja em

Portugal, nova ed., Porto, 1930, vol. I, liv. I, cap. V,

p. 137.

8 Sobre a oposição bracarense aos Franciscanos,

ver MARQUES, José, o. c., pp. 12 e 13.

9 Cf. GOMES, Saúl António, “O Convento de S.

Francisco de Leiria na Idade Média”, in Itinerarium,

XL, 1994, pp. 399-502.

10 Bula de Inocêncio III Insinuavit Nos, de 27 de

Maio de 1198.

11 Idem, o. c., vol. I, pp. 388-389.
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(por razões de proximidade12): os frades governam o seu distrito, usando selo próprio, não

fazendo contudo eleições ou celebração de capítulos senão para providências de governo13. 

Apesar das dificuldades e incompatibilidades geradas pelo clero secular de algumas vilas e

cidades e pelos prelados crúzios, essencialmente, os Franciscanos não deixaram de enxamear

pelo País e fundar novas comunidades. Assim, dois anos volvidos após aquele turbulento ano

de 1233, fundaram os Frades Menores um convento na Covilhã (1235), sob a invocação do

santo fundador. Em 1236, há a registar a fundação de mais um na Guarda, embora por vezes

se advogue a data de 1235. Não há notícia de dificuldades de maior nesta fundação, apesar

de a Guarda ser então sede episcopal, com cabido e uma tradição eclesiástica importante.

Entretanto, em 1237, Gregório IX, em duas bulas, ordenou aos bispos de Viseu e Lamego

e ao arcebispo de Braga que defendessem os frades e agissem vigorosamente contra aqueles

que os perturbassem, caso continuassem as perseguições. Esta advertência teve resultados

nulos. O mesmo Papa admoestou directamente o bispo e cabido do Porto, exortando-os

para que não causassem transtornos aos frades na cidade e diocese do Porto. Expediu

ainda nesse ano duas bulas ao arcebispo e ao deão e chantre de Braga para que

constrangessem com censuras eclesiásticas todos os que causassem danos e inquietassem

os frades e a sua instalação na arquidiocese de Braga. Estas diligências revelaram-se, todavia,

inúteis, pois os delegados pontifícios, talvez por fraqueza de meios ou pressão dos seus

confrades eclesiásticos do poderoso cabido bracarense14, deixaram o assunto numa situação

de letargia processual e sem qualquer avanço de acordo com a vontade papal.

A cidade do Porto, porém, ao contrário da de Braga, tomou o partido dos Franciscanos,

não esquecendo as injustiças e arbitrariedades cometidas contra eles. Apesar dos esforços

de papas e hierarquia eclesiástica, a contenda prolongou-se, sem melhorias na relação entre

o clero diocesano e os Franciscanos. Porto, Braga e Leiria continuavam lugares difíceis para

os Franciscanos.

Em termos de evolução diacrónica, registou-se, inversamente às dificuldades sentidas em

algumas localidades ou dioceses, um surto fundacional de relevo. Em 1239, deu-se a fundação

do convento de Estremoz, segunda casa alentejana dos Menoritas em Portugal, depois de

Évora. A sul, de facto, os Franciscanos achavam-se em situação mais propícia para se irradiarem.

Assim, em 1242, um grupo de frades instalou-se em Santarém, iniciando uma presença que

se revelaria fecunda, secular e de grande importância cultural, religiosa e política, não referindo

a vertente artística, na qual sublimariam arquitectonicamente a estética dita “mendicante”.

Apesar das repetidas dificuldades com o clero secular, os Franciscanos experimentaram

constantemente um aumento do seu prestígio entre os fiéis pela sua piedade, humildade,

aura de paz e pela estima e consideração que lhes reservavam os papas, a realeza e a

aristocracia e classes abastadas, para além do povo.

Não esmoreceu, entretanto, o vigor fundacional franciscano em Portugal na segunda metade

do século XIII. Recordemos, pois, a entrada em Portugal das primeiras Clarissas, franciscanas,

que se instalaram em Lamego em 125815. Quanto aos Frades Menores, em 1266 fundaram

convento em Portalegre e cinco anos passados, em 1271, de acordo com documento, está

confirmada a existência do convento de Bragança (apesar de a lenda atribuir a sua fundação

a São Francisco em 1214). Entre 1271 e 1279 terá sido iniciada a erecção do convento de

Lamego, sede de diocese a sul do Douro e uma cidade com um desenvolvimento interessante.

12 Idem, pp. 390-391.

13 Idem, pp. 13-14. Ver também ALMEIDA, o. c..

p. 331.

14 Idem, o. c., p. 137.

15 Sobre as Clarissas na Idade Média em Portugal,

cf. o excelente trabalho de síntese de MOREIRA,

António Montes, OFM, “Breve História das

Clarissas em Portugal”, in Actas II, vol. I, pp. 211 -

231 do Congresso Internacional LAS CLARISSAS

EN ESPAÑA Y PORTUGAL, Salamanca, 20-25

Set. 1993.

O ideal do despojamento contemplativo, 
no Convento dos Capuchos, Sintra (JF)
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