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The buffer zones of a property, within the framework
of the “Operational Guidelines for the Implementation
of the World Heritage Convention” (WHC.16/01 26
October 2016), do not form part of the property itself.
However, when deemed necessary, such buffer zones
are justified because they are relevant to correct
protection of the property. For the purposes of this
application, it is considered that the sanctuary of Bom
Jesus will benefit from existence of a buffer zone, due to
its proximity to the urban perimeter of the city of Braga.
Careful reading of the provisions of Braga’s Municipal
Master Plan in the surroundings of the property, reveals
that such provisions are adequate and that in particular
the parts of the urban perimeter that are included in this
buffer zone correspond to low density spaces.
The methodology developed for demarcation of the
buffer zone is presented in the attached diagram.
The methodology is based on two main components:
the first is associated to the morphology and land use,
with the objective of developing a feasibility study, and
the second derives from the survey and study of the
regulatory provisions of Braga’s Municipal Master Plan
which are of decisive importance to evaluate protection
of the property and its surroundings.
The first component commences by taking into
consideration the orographic and hydrographical
circumstances of the landscape setting in which the
sanctuary is inscribed: a steeply sloped hill, facing
west, covered by small valleys formed by streams
that flow into the river Este. The hillside has great
visual exposure and is located in a vast panorama.
This panorama includes the city of Braga, an intrinsic
characteristic of the property’s identity and authenticity.
It should be noted that the sanctuary is surrounded by

a zone of dense vegetation with a high capacity for
visual absorption. However, the remarkable presence of
deciduous species means that this capacity for visual
absorption is differentiated across the different seasons
of the year. On the other hand, the methodology used
at this stage takes into account the aforementioned
urban fabric and its road network, which is a decisive
factor in understanding the frequency of visibility of the
property. In this first stage, identification has been made
of eight viewpoints that are considered to be strategic
and representative of visualization of the sanctuary. The
respective panorama available from each viewpoint has
been registered.
The proposal of the limits of the buffer zone,
corresponding to an area of 232 hectares, was made on
the basis of the overlapping of the various panoramas,
after being properly adjusted to the physical limits
identifiable in the terrain, which primarily consist of
roads or paths, and water courses.
The second component is based on the provisions
of the territorial map and constraints map of Braga’s
Municipal Master Plan for the proposed buffer zone.
From a territorial planning perspective, attention was
paid to classification of the land, wherein there is a
distinction between urban land and rural land. Priority
was then given to the municipal heritage system in
which the sanctuary is integrated and the set of green
spaces which it is part of. In turn, it is noted that the
sanctuary of Bom Jesus and its surroundings are
included in the Operational Planning and Management
Unit designated UOPG 28 - Sanctuaries. From the
point of view of constraints, the areas covered by the
National Ecological Reserve (REN) and the Forestry
Regime were taken into consideration.
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Vila do Alto da Vila
Campo de Santana
Nossa Senhora de Guadalupe
Monte do Picoto
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STUDY OF VISIBILITIES
Torre de Menagem
Montariol
Monte do Fojo
Serra de Carvalho
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Overlap of the visual baisins from the eigth points of
view
Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
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URBAN LAND (PDM)
(simplified legend)

Residential areas – This category corresponds to existing
or predominantly residential areas, where the dominant use
is housing. The dominant typology is single-family dwellings
(terraced houses, semi-detached houses or detached
houses), Complementary functions to residential uses such as trade, services, tourism and facilities - are accepted.
Industrial establishments may also be classified as being of
complementary use, subject to conditions.
Low-density urban spaces – The dominant typology is
single-family dwelling (semi-detached or detached).
Green spaces – Green spaces of collective use or with
framing functions and private gardens.
Areas for special use of equipment – These are public or
private facilities, that include facilities and locales intended
for training activities, teaching and research, health and
hygiene, public safety, culture, leisure, physical education,
sports and public supplies, or which concern collective
installations.
Areas for economic activities – Area predominantly
occupied by restaurants or bars.
Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Residential areas
Low-density urban spaces
Green spaces
Areas for special use of equipment
Areas for economic activities
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(simplified legend)

Agricultural spaces – Land whose main use is agricultural
exploitation and production and livestock activity.
Forestry areas for protection - The main sub-functions of
this subcategory of forestry areas include protection of the
hydrographic network, protection against wind and flood
erosion. It consists of groups of oak, eucalyptus and pine
trees.
Forestry areas for leisure, framework and aesthetics of
the landscape – The main sub-functions include providing
the framework of cultural spaces and monuments, the
framework of tourism enterprises, tourism enterprises
in rural areas and nature tourism, the framework of
special uses, framing and infrastructures, recreation and
conservation of notable landscapes. The sanctuary of Bom
Jesus de Monte is surrounded by forestry areas whose main
function is recreation considering the values of conservation
and diversity of flora, fauna, scenic attributes and notable
landscapes.
Cultural spaces – Areas that combine a heritage aspect
with a specific landscape framework. It includes areas of
heritage value – whether of architectural, archaeological or
natural value - located in rural land, that it is necessary to
protect and preserve.
Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Agricultural spaces
Forestry areas for protection
Forestry areas for leisure, framework and
aesthetics of the landscape
Cultural spaces
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GREEN STRUCTURE (PDM)
(simplified legend)

Main green structure - the city’s main gardens and
green spaces (Av. Central, Jardim de Sta. Bárbara,
Campo das Hortas, Av.ª da Liberdade, Jardim dos
Biscainhos, Jardim Nogueira da Silva, Parque de
Guadalupe, Largo da Senhora a Branca, Largo Carlos
Amarante, area around the Parque de Exposiciones de
Braga, spaces related to the Roman ruins in Cividade
and Carvalheiras, the axis of sports facilities around the
main roads, the areas surrounding Bom Jesus, Sameiro
and the chapel of Sta. Maria Madalena, the wood and
gardens of Tibães).
Complementary green structure - Gardens and green
spaces that frame buildings.
Private gardens and courtyards - includes interior
spaces within housing blocks that, because of their
size and location, are considered to be fundamental for
the balance and sustainability of the urban fabric.
Urban Parks - distributed radially around the centre
and correlated with the urban ring road, (the Parks of
Ponte, Monte Picoto, Sete Fontes, Oeste-Ferreiros/
Lomar and Norte).
Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Main green structure
Complementary green structure
Private gardens and courtyards
Urban Parks
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The heritage system corresponds to the heritage
resources and protection areas, in particular the
safeguarding of architectural, archaeological and urban
values, including:
a) Heritage classified and under classification.
b) Inventoried architectural and archaeological heritage

Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Heritage
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OPERATIONAL PLANNING AND MANAGEMENT UNITS
UOPG 16 – Objectives:
i. Preserve a rural area that is essential for the balance of the urban
system and reduce pressure on the existing built-up area;
ii. Promote the set of farms in Granja, in order to maintain and
valorise agricultural activity in this area;
iii. Establish access routes and crossings, with priority for use by
bicycles and other “soft” means of transport;
iv. Consolidation and containment of areas that are currently
occupied by buildings.
UOPG 28 - Objectives:
i. Guarantee the framework of the heritage assets as a whole,
fostering improvements to the environmental and landscape quality,
with gradual conversion of forestry areas of pine and eucalyptus
trees by areas of deciduous trees, as a primary objective to be
achieved, even if over the long-run;
ii. Foster the creation of leisure routes for bicycles and other “soft”
means of transport, preferentially intervening in existing roads and
paths;
iii. Integrate existing urban areas, fostering their consolidation and
containment;
iv. Focus on occupancy solutions directed to public use and, as an
area that has a natural vocation for tourism, develop mechanisms
for regulation and promotion of tourism activities, wherein the
quality of architectural solutions will constitute a preponderant
factor of evaluation;

Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Other UOPG
UOPG 16 - Horta da Granja (27 ha)
UOPG 28 - Sancturies (807 ha)
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REN is a biophysical structure that includes all the areas
that are given special protection due to their ecological
value and sensitivity, or exposure and susceptibility to
natural risks. REN is a public utility restriction, subject
to a special territorial regime, that establishes a set of
conditions for land use, occupation, and transformation,
identifying uses and actions that are compatible with
the objectives of this regime in the various types of
areas. (Decree-Law No 166/2008 of 22 August articles
2nd - 1 and 2).

Boundary of the property
Boundary of the buffer zone

National Ecological Reserve
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FORESTRY REGIME (PDM)
Forestry Regime is related to the Decree of 11 July, 1905. The
forestry regime is total or partial, as is respectively applied
in the lands owned by the State, overseen and administered
by the State, or the land owned by municipal councils,
agricultural councils, when they have been established,
parish associations, private establishments, associations, or
private individuals. The decree of 9 August, 1930 submits, by
public use the partial forestry regime of the lands belonging
to Confraternity of Bom Jesus do Monte.

Boundary of the property
Boundary of the buffer zone
Forestry Regime
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Decree-law no. 251/70 of 3 June, related with the sanctuary
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Notice no. 11741/2015, of 14 October, publication of the Master Plan of Braga
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Anúncio nº 68/2017, de 10 de maio, relativo à abertura de procedimento de ampliação da classificação de modo a integrar todo o sacro-monte,
incluindo o elevador e a eventual reclassificação como monumento nacional
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Law no. 107/2001, of 8 September, Law of the Protection and Valorisation
Regime of Cultural Heritage
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Decree-law no. 309/2009, of 23 October – immovable cultural property
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BOM JESUS: VOZES E CONTRIBUTOS À
CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL
INTERNATIONAL CONFERENCE
COLUNATA DE EVENTOS BOM JESUS
BRAGA 26, 27 JUNE, 2015

SANCTUARY OF BOM JESUS DO MONTE IN BRAGA | NOMINATION TO THE WORLD HERITAGE LIST

ANNEX 4

295

SANCTUARY OF BOM JESUS DO MONTE IN BRAGA | NOMINATION TO THE WORLD HERITAGE LIST

ANNEX 4. BOM JESUS: VOZES E CONTRIBUTOS À CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

296

ANNEX 4. BOM JESUS: VOZES E CONTRIBUTOS À CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

Annex 4 presents the most relevant papers then
presented. The majority of the authors belong to the
advisory committee of Bom Jesus World Heritage
nomination: Aurélio Oliveira; Cónego José Marques;
Eduardo Gonçalves; Eduardo Pires de Oliveira; José
Carlos Peixoto; Miguel Bandeira and Varico Pereira.
These texts, written in Portuguese language, are
supported by the most relevant bibliography related
to Sacri Monti and in particular Bom Jesus and largely
support items 2 and 3 of the Nomination.
D. Jorge Ortiga, Primate Archbishop of Braga did
the welcoming moment and thus writes the preface.
Adelino Costa, President of the Administrative Board
of the Confraternity, writes about Bom Jesus as a
pilgrimage place aspiring to become part of the World
Heritage List. Teresa Andresen and Teresa Portela
Marques, landscape architects coordinators of the
nomination of Bom Jesus, present two texts, the first
on the landscape and the place and the second on the
relationship of Braga and the sanctuary. Cónego José
Marques, an historian, writes about the devotion of the
Holy Cross in Portugal. Aurélio de Oliveira, an historian
writes about the medieval origins of the sanctuary and
the devotional practices. Eduardo Pires de Oliveira, an
art historian, presents the argument of the sanctuary
of Bom Jesus do Monte as the greatest sanctuary of

humanity. José Carlos Peixoto, an historian, addresses
with significant detail the history of the Confraria
through its almost 400 hundred years of existence.
Eduardo Gonçalves and Varico Pereira, historian and
economist, write on tourism through the times in the
sanctuary and, finally, the art historian Natália FerreiraAlves, well-known for her studies in barroque art, writes
on the presence of Brasil art in the sanctuary and in
great detail refers the various artists that participated in
the construction of Bom Jesus. Finally Teresa Portela
Marques writes on the sanctuary of Bom Jesus do
Monte in the context of the sacred mounts.
Preface
1 - From a pilgrimage sanctuary to world
heritage
2 - Bom Jesus do Monte: the landscape
and the place
3 - Braga and Bom Jesus do Monte, a
perfect symbiosis
4 - Bom Jesus do Monte in a context of
the cult of the Holy Cross in Portugal
5 - Bom Jesus do Monte. I. The origins.
II. The devotions
6 - Bom Jesus do Monte: the major
shrine of Humanity
7 - Royal Confraternity of Bom Jesus do
Monte
8 - From the sanctuary to a place of
villegiatura
9 - The presence of Brazil in the sanctuary
of Bom Jesus do Monte (Braga)
10 - The sanctuary of Bom Jesus do
Monte in the context of the sacred
mounts

300-301
301-309
310-319
320-325
325-360
360-383
383-390
391-410
411-420
420-428

428-436
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On 25-27 june, 2015, the Confraternity organised an
international conference: Voices and Contributions
to Bom Jesus World Heritage attended by 170
people, among them scholars, school teachers and
Confraternity members. The conference took place at
the Conference Center (Colunata de Eventos).
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Confraria do Bom Jesus do Monte
Presidente
Adelino da Silva Costa
Vice-Presidente
Rui Manuel Peixoto Tavares
Secretário
Manuel Matos Moreira
Tesoureiro
Paulo Jorge Reis Mourão
Vogais
Varico da Costa Pereira
José Carlos Gonçalves Peixoto
Abel Pereira Barroso
Mario Paulo Afonso Pereira

Bom Jesus
do Monte
Vozes e Contributos
à Candidatura
a Património Mundial

Vedor do Culto
Domingos Ferreira da Silva Brandão

Candidatura
Presidente
+ Jorge Ortiga
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PREFÁCIO
+ Jorge Ortiga

A vida oferece-nos o contacto com realidades que nem sempre somos capazes de
abarcar na sua integridade. Podemos recorrer à História, à cultura e à devoção, mas
elas podem não ser suficientes para uma visão global da realidade. O Santuário do Bom
Jesus do Monte entra nesta categoria de um plurifacetado ícone bracarense.
Nasceu de uma experiência de fé, da idealização de um projecto e de muitos
benfeitores que transformaram um lugar solitário numa instância natural com forte
dimensão catequética. O desejo era mostrar e ensinar a “bondade” de Jesus. Assim
como no passado remoto, as pinturas nas paredes das igrejas ou nos quadros eram
a biblia pauperum, a bíblia dos pobres, de quem não sabia ler, de modo semelhante
a fé deveria ser interiorizada pelos sentidos e expressar-se em comportamentos de
fé, esperança e caridade. Só assim compreendemos o majestoso altar-mor com a
esplendorosa representação do mistério central do cristianismo.
A arte manifestou e manifesta o espírito vivo da fé. Uma fé tão viva e forte que é
impossível as pessoas não se deixarem questionar. Não é por acaso que o percurso de
todo o santuário termina no alto com o Terreiro dos Evangelistas. Aí os visitantes ou
peregrinos experimentam a “bondade” de Jesus e orientam-se para a responsabilidade
de a anunciar aos outros.
Talvez a Igreja se tenha limitado a promover a devoção. Creio, porém, que esta
dimensão catequética acompanhou, desde os primeiros tempos, o essencial do Bom
Jesus. Se o Património impressiona pelo seu conjunto, os restantes elementos, desde
o enquadramento dos hotéis aos espaços de convívio e lazer, convidam sobretudo à
necessidade de permanecer e de ter tempo para a meditação. A mata inspira a este
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recolhimento interior e promove inclusive uma vida pautada por critérios e valores de
respeito pela criação, pela natureza, pelo Criador e sua criaturas.
Esta dimensão de fé e da responsabilidade de construir mundo seguindo o modelo
de Cristo, que é Filho de Deus para quem acredita, ou um homem que deu “a vida
para que outros tenham vida”, continua a ser permanente lição que o mundo laico
não pode desperdiçar. A importância do Santuário do Bom Jesus do Monte, devendo
ter sempre uma vertente de cariz religioso, tem de ser situada no âmbito antropológico
e humanitário. Interessa a todos que seja um lugar de beleza e que dê beleza à vida.
Principalmente em tempos de vidas distraídas e preocupadas, dispersas e mergulhadas
em profundos dramas existenciais. A paz interior, necessária para opções de serenidade
responsável, pode ser encontrada numa visita com calma ou num recanto onde se ouve
somente a voz da natureza.
Perante esta evidência é fundamental que todos assumam a responsabilidade de
conservar a identidade desta instância. Preservar o ambiente e ajudar a que se respire
uma mensagem que alguém comunicou para bem de toda a humanidade deve ser
um compromisso colectivo. Aqui reside o verdadeiro fundamento para a proclamação
de Património da Humanidade. Quando todos, portugueses e estrangeiros, aceitarem
o santuário com esta marca indelével de matriz cristã, poderemos não só esperar a
atribuição desta classificação mas acreditar que a humanidade dela beneficiará.
Quando referi que o itinerário patrimonial terminava no Terreiro dos Evangelistas,
pretendi que este silêncio da floresta e do património escultórico fosse ouvido. Há ali
algo de essencial para a humanidade de hoje. Quem acredita saberá reforçar as suas
convicções, quem caminha na indiferença não se contentará com a curiosidade turística
e saberá extrair algo de importante. Que todos saibam colher esta palavra que se ouve.
O património fala. A natureza é eloquente. O conjunto merece a gratidão a quem o
corporizou e trabalhou para o tornar num verdadeiro património da Humanidade.
+ Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz

DE SANTUÁRIO
DE PEREGRINAÇÃO
A PATRIMÓNIO MUNDIAL
DA HUMANIDADE
Adelino da Silva Costa*

1. SANTUÁRIO DE PEREGRINAÇÃO
Não pretendendo fazer análise histórica sobre o Bom Jesus do Monte nem, tão
pouco, estabelecer a cronologia das diferentes construções/desconstruções que aqui
foram surgindo ao longo de, sensivelmente, sete séculos de história, ater-me-ei a tentar
realçar os fundamentos que subjazem ao afluxo de romeiros, ao papel da Confraria do
Bom Jesus, mas, sobretudo, à sua candidatura a Património Mundial da Humanidade.
Logicamente que serão referidos alguns contributos históricos pela sua importância nos
objetivos deste artigo.
Desde tempos bíblicos imemoriais que a simbologia do monte, melhor dizendo, da
subida ao monte, se encontra marcante na peregrinação terrena do povo de Deus em
marcha. Ela pode representar despojamento em termos de carga inútil, descoberta
e alargamento de novos horizontes e encontro com um Deus que fala no interior do
coração do homem. Veja-se o caso do monte Sinai, do Horeb, do Tabor, do Calvário,
do Carmelo e de tantos outros. Trata-se sempre de itinerários únicos de peregrinação
em direção a outros horizontes de descoberta e que estão para além das vicissitudes de
uma experiência humana algo errática, materializada em vivências de um quotidiano
de preocupações e canseiras.
No caso vertente do Santuário do Bom Jesus, tudo começou em peregrinação na
rota da Santa Cruz instalada algures na base do Monte de Espinho, desdobrando-se,
* Presidente da Confraria do Bom Jesus do Monte.
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depois, em etapas atrás de etapas através dos séculos, com agentes diversos irmanados
na mesma devoção, culto e romagem, expandindo-se por manifestações cultuais, pela
monumentalidade e pela inserção na natureza pródiga de vitalidade, até se chegar ao
cimo do monte.
Tomando em consideração a expressão “Bom Jesus do Monte”, não podemos
separar a designação “Bom Jesus” do designativo “do Monte”: ambas as expressões se
integram numa harmonia bíblica generosa e profunda que atinge o âmago do mistério
salvífico: um Deus feito homem, mas despojado da sua condição divina, que sobe o
monte do sofrimento e da condenação da cruz, mas que se transforma no livro aberto
do coração de um Deus inspirador de esperança e de vida. Pelo sofrimento, aprende o
itinerário da obediência para inspirar a confiança e a paz de que o homem necessita
para a sua caminhada terrena. Aqui, subir ao monte é fazer caminho, é abrir o coração
agradecido e respirar o ar puro, é abrir as asas para as novas experiências de vida em
horizontes de realização, as quais se devem processar no retorno, aquando da descida
do monte e o regresso ao quotidiano. Subir e descer são duas faces de realização do
homem sofredor em busca de equilíbrio e paz.
Mais ainda, porquê o qualificativo “Bom” na expressão “Bom Jesus”? Recorrendo
aos evangelhos, encontramos uma chave possível: um dia, um jovem chamou “Bom
Mestre” ao Jesus de Nazaré. Mas obteve uma resposta pronta: “ninguém é bom senão
Deus”. Destarte, estou em crer que o designativo “Bom Jesus” é a mais profunda e lídima
expressão de uma fé popular que coloca neste culto ou religiosidade de agradecimento
e respeito a constatação de que a Santa Cruz é fonte de graças e benefícios recebidos,
tal como o demonstram as romagens, as promessas, os donativos tão do gosto popular
e acontecidas desde o século XIV, bem como as indulgências concedidas aos fiéis
romeiros por Clemente XIV e Pio VI. A bondade é sempre fruto da caridade de alguém
que sabe amar. É o reconhecimento de alguém que acredita que, entrando no espaço
sacro para a sua experiência com Deus, d’Ele obtém as graças de que necessita. É assim
a religiosidade popular que o Papa Francisco respeita na “Evangelii Gaudium”.
Eis porque o Santuário não deve ser considerado, apenas, como um edifício erigido
definitivamente no cimo do escadório e consagrado em 10 de Agosto de 1857, pelo
arcebispo D. José Joaquim de Azevedo Moura, mas o todo e o que significa e que foi
sendo erigido a partir do século XIV. Um Todo ou conjunto que faz dele um “Santuário
de Peregrinação” e que se inicia pela entrada no pórtico, segue pelos diferentes
patamares que se atingem pelo escadório e pelas estações da via-sacra em cada
capela (variáveis ao longo do tempo de construção / desconstrução e novos desenhos),
recorrendo à simbologia das fontes que colocam em evidência os cinco sentidos como

expressão do homem chamado a realçar toda a sua sensibilidade através de um corpo
em relação e em marcha, aberto aos estímulos que o colocam em contacto com o
mundo criado; o percurso segue, ainda, pelas representações no terreiro das virtudes.
As três virtudes teologais constituem uma representação feliz da fé, da esperança
e da caridade como que a despertar e abrir três caminhos confluentes na relação com
o divino, sem esquecer a relação social como condição “sine qua non” da primeira
relação: pela fé, o peregrino caminha como Abraão, conduzido pela mão de Deus,
que o convida a segui-l’O, que o convida a um despojamento quanto a fronteiras
físicas e geográficas porque o retira de um lugar concreto, onde morava, e lhe mostra
outras etapas a percorrer; pela esperança o peregrino confia na fidelidade do Deus da
promessa e tenta realizar a descoberta da obediência a esse mesmo Deus que se revela
chamando; fé e esperança completam-se e atingem o seu apogeu na caridade.
O peregrino faz a descoberta do Deus Amor pregado na cruz e posiciona-se para novos
horizontes de encontro não só com o Deus que interpela, mas também com o Outro a
quem chamamos nosso próximo. Só deste modo o peregrino poderá compreender o
significado do Calvário ali representado, dentro do Santuário, sobre o altar-mor. Todos
os figurantes rendem homenagem ao Homem-Deus que cravou na cruz a ata da
condenação do homem. “Quando Eu for levantado da terra atrairei todos a Mim”. E até o
centurião romano confessou: “na verdade, este Homem era filho de Deus”. E a romagem
continua até ao terreiro dos evangelistas, passando por capelas que lembram o pós-morte
e fazem acontecer vida. Não é sem razão que a Festa do Pentecostes foi e é celebrada aqui
neste monte sacro, fazendo parte das celebrações deste Santuário de Peregrinação.
A atração pela devoção à Santa Cruz, que se vem afirmando desde tempos
imemoriais, aparece com um realce majestoso na capela lateral do edifício da igreja
do Bom Jesus (com início desconhecido dado ter sido inicialmente sacristia), onde
se encontra a imagem milagrosa do Bom Jesus do Monte. Está acompanhada pela
imagem da Senhora das Dores (retirada de um altar lateral da igreja e ali colocada por
decisão da Mesa Administrativa atual em abril de 2014).
Esta imagem do Bom Jesus não conhece um relato histórico preciso. Após algumas
tentativas, encontrei a referência a duas cruzes (além de uma terceira que referirei
adiante): uma, a do altar-mor que, segundo Alberto Feio, foi mandada esculpir em
Itália por D. Gaspar de Bragança e benzida pelo mesmo arcebispo em 25 de novembro
de 1775. Outra, que se encontra na Capela do Bom Jesus (capela lateral) e à qual
possivelmente, Alberto Feio se refere deste modo: “os votos populares, todavia, são
levados de preferência ao antigo Crucifixo, aflitiva escultura, venerada numa pequena
quadra do lado norte da igreja”. Terá sido esta imagem milagrosa do Bom Jesus do
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Monte aquela que esteve na anterior igreja mandada construir por D. Rodrigo de Moura
Teles e, posteriormente, demolida? O professor Aurélio de Oliveira refere, num dos seus
trabalhos, que existiu uma formosa capela que fizeram os devotos do Bom Jesus do
Monte, onde se encontra a imagem milagrosa “visitada de muita romagem, assistida
por ermitões e festejada com grandes despesas pelos melhores da cidade”. Estaremos
a falar da mesma imagem? Deixo aos estudiosos a resposta. A verdade, porém, é que
esta imagem é objeto da veneração de fiéis e peregrinos e sai, processionalmente,
para o exterior no quinto domingo da Quaresma. Das atas da Confraria consta que,
em 1919, a mesma Confraria aceita uma oferta para pintar a capela e os bancos. Em
março de 1940 há uma proposta da Mesa para um novo arranjo à capela do Senhor
do Monte, retirando os retratos dos benfeitores para a outra sacristia e deixando ali os
ex-votos, anteriormente dispersos pelas várias dependências do Santuário.
Reforçando o que atrás fica referido sobre o Santuário do “Bom Jesus do Monte”,
aprecio, e concordo, de modo especial, com a expressão feliz de “Santuário de
Peregrinação” que Mónica Massara utiliza na sua tese e publicação de 1988. Na
verdade, quando falamos em Santuário, é imperioso alargar a designação a todo um
itinerário que nos mergulha num conjunto mais vasto, onde a experiência da dor e
da cruz nos faz descer ao mais fundo de nós, abatendo e reduzindo o orgulho de um
nítido antropocentrismo característico da modernidade e de um tecnocentrismo da
pós-modernidade, nos quais o homem se endeusa pretendendo escrever o seu próprio
destino via racionalidade humana autosuficiente, ou se submete ao jugo da máquina
à qual se vai escravizando. Apostando cada vez mais no “deus razão”, o homem,
aos poucos, vai-se transformando, de algum modo num homem desumanizado em
busca da sua própria identidade e dignidade. Então, este percurso no “Santuário de
Peregrinação” ajuda-lo-á nesta descoberta. De meros espectadores da encenação
do sofrimento e da cruz, tornamo-nos, também, vivenciados pelo mesmo drama do
sofrimento e da morte anunciada (que também são nossos), mas que não representam,
de modo algum, um fim de linha. O “fenómeno tardo do barroco” (como lhe chama
Massara) que este “Santuário de Peregrinação” manifesta nas suas construções e
simbologia do homem sofredor, encontra nesta via dolorosa a manifestação, melhor
dizendo, a expressão sincera de um encontro do homem consigo próprio, do lugar
que ocupa no universo criado e das forças a que renunciou e que lhe faltam quando
pretende ser autosuficiente e relegar Deus para a estratosfera.
Esta assertividade patente na “via-crucis” de modo algum é a negação das aspirações
do homem do “tardo barroco” porque, em boa verdade o “Santuário de Peregrinação”
não descansa na morte, como atrás se refere a propósito das capelas até ao terreiro dos

evangelistas e da festa do Pentecostes. A subida ao monte permite a libertação a todos
quantos têm a ousadia da cruz da purificação porque sempre ouvirão a voz do Filho
de Deus: “ hoje mesmo estarás comigo no paraíso”. É por isso que Paulo cita o profeta
Oseias: onde está, ó morte, a tua vitória? Ali, no calvário, onde o hoje é marcadamente
sofrimento e morte, é prometido um amanhã feito hoje pelo Deus da promessa. No
Calvário, o ontem e o amanhã futuro transformam-se num hoje não só da fé, mas,
também, da realização da promessa da vida. Eis porque o “Santuário de Peregrinação”
tem um sentido de caminhada infinita. Não se trata de subir ao monte e descansar a
ver a paisagem, mas de continuar a peregrinação para o lado de lá do sofrimento e
da morte. E parafraseando Massara quando, a propósito das construções, afirma que
“não importa quem coloca as pedras, o que importa é a construção total do edifício”, eu
afirmo: não importa quais as etapas da subida nem o sofrimento em cada patamar, o
que importa é a perseverança e a direção da caminhada em peregrinação para a vida.
Nesta perspectiva, a “via crucis” esculpida nesta montanha sacra constitui, em boa
verdade, a exaltação da esperança de que a “vida não acaba, apenas se transforma”
porque, “se o grão de trigo morrer, dará muito fruto”. Não creio que se deva ficar na
ternura da Santa Cruz, mas acredito que deve ser feita a redescoberta da vida, pois é
desta Santa Cruz que ela desponta em alvoradas de ressurreição.
Acredito profundamente que os agentes que idealizaram e concretizaram este sacromonte majestoso quiseram deixar-nos a todos não só um sinal de fé, mas também um
pedido de preservação e enriquecimento da obra que nos legaram. E também acredito
neste ambiente de festa que ultrapassa todo o sacrifício e que está para além, bem
para além, de tudo o que os olhos vêem e contemplam.
Santuário (do latim “sanctuarius”) é a parte mais sagrada do templo de Jerusalém,
onde estava a arca da aliança. Aqui, o homem não entra no santuário: fica do lado
de fora, à espera que alguém lhe revele as ordens de Deus. Mas santuário é, também,
a parte mais íntima do coração (ou da alma). Curiosamente, nas duas significações
existe uma realidade comum: ele faz a separação entre o divino e o profano, entre o
invisível e o visível. No caso concreto deste “Santuário de Peregrinação”, encontramos
a experiência do homem que, saindo das significações que o material exibe, real ou
simbolicamente, penetra no cenário onde ele mesmo se transforma de espectador
em ator dramático. É pelo coração que o homem faz a experiência do invisível,
mergulhando conscientemente no mar largo do sagrado da teofania. Aqui, o crente
percorre a “via crucis” animado pela fé e completando em si próprio “o que falta à
Paixão de Cristo”, para utilizar uma afirmação tão querida ao apóstolo Paulo, mas que
realiza a unidade do Corpo de Cristo.
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Como inicialmente afirmei, não cabe nas linhas deste escrito a descrição dos
conteúdos pétreos, dos murais, das esculturas que se encontram ao longo do caminho,
nem tão pouco dos elementos escultóricos no interior das capelas. Certamente que
outros, com mais perícia e sabedoria, o farão. A monumentalidade do todo exposto é
de tal ordem que qualquer visitante não deixará de descobrir o quanto ele representa
um livro aberto que a mão do homem escreveu ao longo da história e à qual a natureza
se associou num pródigo convite de frescura, eivado do ar puro que se respira, e onde o
espírito é convidado a ir mais longe e mais além.
Qualquer visitante poderá sentir-se motivado pela espetacularidade e
monumentalidade que artistas como Carlos Amarante e André Soares e outros nos
legaram. Mas é indispensável que esse mesmo visitante se pergunte quem está no
centro deste santuário de peregrinação: Deus ou o homem? A verdade passa pela
afirmação do homem que circula pela vida, castigado pelas injustiças e vicissitudes da
peregrinação, mas que não perde de vista toda a realidade da visão transfiguradora do
Monte Tabor: “Senhor, como é bom estarmos aqui”! É o que disse Pedro no cimo da
subida e é o que dizem todos os que visitam este monte sacro.
Toda esta inspiração não é a afirmação da utopia ou do sonho. É, isso sim, a
descoberta de que ninguém é criado para a morte, mas para a vida. O simples
visitante encontrará na subida ao monte o estímulo para um mergulho no sagrado,
onde, certamente, encontrará a sua própria identidade de ser criado com destino de
imortalidade. Não bastam as velas das promessas, não basta a atitude de “pagador
de promessas”. Mas é urgente que este “Santuário de Peregrinação” suscite em tantos
devotos, romeiros ou não, um acordar para a vida, para a esperança de um mundo
melhor, onde todos são chamados à construção. É urgente que todos queiram ler esta
história de amor sem se sentirem marginalizados da mesma história.
Aberto ao turismo nacional e estrangeiro, o “Santuário de Peregrinação” fica
perpetuado não só no coração, mas também nas imagens captadas para memória
futura. Mas, muito mais importante, é conhecer o “feed back” da visita e sentir a alegria
e a admiração espelhada em seus rostos, após a descoberta desta maravilha do Bom
Jesus do Monte. O turista que aqui chega chora, sorri, descansa, fica mais leve para o
regresso, depois da fruição do verdadeiro milagre do génio humano aqui encontrado.

2. CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE
A seu modo, e por razões diversas, a Real Confraria do Bom Jesus (fundada em 1629)
aprovada pela autoridade eclesiástica competente e, mais tarde, com reconhecimento

régio, soube interpretar, fomentar e dinamizar o espírito deste santuário de peregrinação,
dotando-o com as bases necessárias à sua afirmação no contexto religioso de um sacromonte, desenvolvendo um percurso construtivo digno desse nome (apesar de algumas
divisões internas e diferenças de opinião relativas a processos ao longo do tempo) ao
mesmo tempo que desenvolvia atividades para angariar apoios materiais e financeiros,
bem como dotando este santuário com graças e indulgências para o conforto espiritual
de peregrinos e simples visitantes.
Três vetores essenciais estiveram presentes na estruturação da ação da Confraria:
culto, solidariedade e monumentalidade:
a) Culto: a devoção à Santa Cruz, que é anterior ao século XIV, e que aparece com
a cruz implantada no monte Espinho, em pequena ermida, após a batalha do
Salado (segundo alguns), veio a originar um fervor crescente até ao início do
século XVII. Tal fervor conheceu, é certo, altos e baixos (com evidente repercussão
nas esmolas e promessas). Foram construídas pequenas ermidas ao longo de um
percurso sinuoso que atraíram muitos romeiros. Considerando a generosidade
crescente de romeiros e visitantes em muitas circunstâncias, as esmolas e
promessas foram aumentando. Este facto originou, porém, uma série de obras
e incentivou a Irmandade da igreja da Trindade de Braga, com estatuto próprio,
a dar corpo e algum dinamismo cultual a partir de 1373, segundo Massara. Três
ermidas foram sendo construídas, mas é de salientar a de 1522, mandada erigir
pelo Deão D. João da Guarda, vindo a deteriorar-se nos anos seguintes e a ser
demolida. Uma quarta ermida viria a ser construída quase um século depois,
aquando do nascimento da Confraria do Bom Jesus do Monte em 1629. Só a
partir desta data o Bom Jesus se transformou, verdadeiramente, num “Monte
Calvário”, também segundo Massara.
Não obstante, a cobiça pelos bens e dinheiros arrecadados despoletou a
apetência pela posse, gestão e aplicação dos mesmos bens, o que originou não
só a diminuição de peregrinos e consequentes esmolas (o povo é sábio), como
originou a degradação de ermidas até então construídas. Cabe aqui salientar
o papel desempenhado por dois clérigos que originaram efeitos contrários
relativamente ao culto à Santa Cruz e aumento/diminuição de romeiros. Em
primeiro lugar o Deão D. Francisco Pereira da Silva, sucessor de D. João da Guarda
na abadia de Tenões: a fartura de esmolas aguça-lhe o apetite e desenvolve uma
luta desigual. A Confraria do Bom Jesus teve de lhe fazer a entrega da igreja,
ermidas, terrenos, quartéis, alfaias e pequeno arquivo, originando decadência
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e diminuição de romeiros e, em consequência, de esmolas, e causando muitos
danos nas ermidas e igreja, por efeitos do tempo e da ausência de manutenção.
Depois, por volta de 1720, é nomeada nova Mesa Administrativa, sendo juiz o
fidalgo da Casa Real Francisco de Sousa e Castro, e é aprovado novo Estatuto por
D. Rodrigo de Moura Teles que viria a nomear-se juiz da Confraria, imprimindolhe uma era de prosperidade e fama. Há um esforço insano de reorganização,
procura do renascimento da piedade à Santa Cruz. O espírito de missão está
patente nos confrades e verifica-se uma era de engrandecimento a vários níveis
manifesta numa igreja, onde hoje está o terreiro de Moisés. Este templo, porém,
por ser pequeno e porque se veio a deteriorar com o tempo e com as intempéries,
vai dar lugar a outro de maiores dimensões situado num patamar superior, capaz
de albergar a quantidade crescente de devotos da Santa Cruz.
O novo templo veio a ser riscado por Carlos Amarante, a pedido de D.Gaspar de
Bragança (a primeira pedra é lançada em 27 de maio de 1784). De notar que,
no Livro de Termos e Acórdãos (1770/1786) consta que D. Gaspar de Bragança
deu ordem para que se riscasse ou demarcasse a capela mor, visto a igreja maior
prometer pouca duração (…) e estava a cair, “sem que haja capela feita em que a
Imagem se possa recolher”. Enquanto começam a aparecer as sacristias e lados,
frontispício e torres, vai aumentando, já em 1787, a participação ativa de clérigos,
o reconhecimento e patrocínio de reis e príncipes, mas, sobretudo de fiéis. A
ligação ao culto da Santa Cruz é dinamizada por atos religiosos e indulgenciada
pela Santa Sé, através de bulas por Clemente XIV e Pio VI.
As festividades são, entre outras e sobretudo, a do Domingo de Ramos, da
Ascensão, do Espírito Santo, da implantação da Santa Cruz (em 3 de maio) e a
do aniversário da sagração do templo, em 10 de Agosto. Segundo Alberto Feio,
a invocação de Bom Jesus do Monte (substituindo a de Santa Cruz) veio acender
o lume da piedade de modestos bracarenses relativamente a esta devoção,
estendendo-se a todo o país, ao Brasil e às colónias.
Hoje o templo continua a atrair romeiros e turistas, ora chegados por piedade e
devoção, ora atraídos pelo desfrute de um simples passeio e lazer. De salientar a
devoção à imagem milagrosa em capela única, onde os devotos deixam os seu
ex-votos e esmolas, a contemplação do Calvário na capela-mor, o respeito pela
capela das relíquias, onde, para além do Santo Lenho, se encontram relicários
diversos e a imagem composta de S. Clemente (séc III), para além da capela do
Santíssimo.

b) Solidariedade: a Confraria do Bom Jesus não descurou nunca o auxílio aos mais
necessitados. Aliás, D João VI, ao colocar o Santuário e a Confraria sob a proteção
real (alvará régio de 29 de Julho de 1822), atribui-lhe as mesmas honras e
prerrogativas de que gozam as Casas de Misericórdia do Reino. Assim, esta faceta
social cresceu ao lado da faceta cultual e inspirando-se na doutrina social de que
a igreja é mestra, embora nem sempre com o mesmo fervor.
São exemplo desta solidariedade a existência de um lactário, a construção de
quartéis (albergues) e alpendres para proporcionarem aos peregrinos alguma
acomodação e conforto e, ainda, as ajudas aos Irmãos Confrades em necessidade.
Sobre a existência de um lactário, e seguindo a pesquisa de José Carlos Peixoto,
citando o estatuto da Confraria de 1993 (art. 3, n.8), a Confraria deve “manter
um lactário de assistência às crianças pobres e doentes” cujas despesas serão
asseguradas por verbas inscritas no orçamento anual. A referida assistência
concretizar-se-ia através de um fornecimento diário de leite e pão e também
de serviços médicos e medicamentosos. Colocaria, igualmente, à disposição da
Comissão Concelhia da Obra das Mães pela Educação Nacional 30 litros de leite
a ser distribuído nas instalações do lactário. Em 1939 o lactário estava instalado
nos baixos do Asilo Conde Agrolongo, onde esteve cerca de 30 anos. A extinção
do lactário deu- se em 2010 em virtude da quase ausência de interessados nos
seus serviços (e talvez porque os vencimentos tenham aumentado).
O mesmo estatuto supracitado também previa o auxílio a irmãos necessitados:
“socorrer na doença os irmãos pobres”. De facto, uma consulta de sucessivas atas
da Confraria mostra ser essa uma prática frequente ao longo do tempo.
Acresce a esta onda assistencial de solidariedade, a construção de quartéis e
hospedarias (albergues) que pudessem dar algum conforto aos peregrinos que
se deslocavam a este “Santuário de Peregrinação” e vindos de longes terras.
As comodidades oferecidas permitiam algum aconchego, pobre, é certo, mas
quente. Havia distribuição de pão. Não obstante, a apetência pelo lucro permitiu
a instalação de pequenos comerciantes que pagavam renda à Confraria.
Como quer que seja, as Mesas sucessivas nem sempre estavam de acordo por
falta de unanimidade nas tomadas de decisão sobre estes assuntos sociais (a que
se juntavam assuntos construtivos). Tal facto originou a demissão de Confrades
em algumas circunstâncias, vindo a repercutir-se na ausência de aprofundamento
destas questões sociais.
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c) Monumentos e floresta: falar, ainda que de modo indicativo apenas, de capelas,
pórtico, escadório, pinturas, estatuária, fontes, símbolos, terreiros, elevador, lagos
e floresta em geral, e concertos musicais, pode parecer um preciosismo algo
inglório, na medida em que não podemos retirar estes elementos de todo um
contexto mais amplo e que ultrapassa a mera lista de um inventário. Tal como
afirmei a propósito do Santuário a que chamei “Santuário de Peregrinação”
sob o ponto de vista espiritual e religioso, também é necessário que toda a
monumentalidade e a própria floresta, com tudo o que ela proporciona ao
visitante, sejam integrados num todo a que agora chamamos Estância do Bom
Jesus do Monte.
A designação de Estância a partir de finais do século XIX vem a acolher esta
ideia de um todo integrado a que me refiro e que é objeto de uma candidatura.
A pesquisa histórica convida-nos, como convida qualquer visitante, a um
esforço de peregrinação, onde as várias etapas se vão, ora encaixando, ora
complementando, mútua e sucessivamente, na descoberta de algo que ultrapassa
já a mera devoção à Santa Cruz. Existe como que uma encarnação do espiritual
em elementos materiais “escritos” em tela ou esculpidos na pedra dura, a
qual se manifesta, de modo muito harmonioso, a desafiar os mais insensíveis
a fazerem uma descoberta de um caminho de dor, sim, mas suavizado pelo ar
puro do monte que aqui se respira e pelo romantismo que se sente nas cercanias
do templo, convidando à descoberta da paz. Por aqui passaram romeiros e
visitantes, reis e príncipes, escritores e poetas, arquitetos e pintores que deixaram
perpetuados no tempo sinais de um verdadeiro deslumbramento. E continuam a
fazê-lo, no presente, músicos e artistas
É, de facto, maravilhoso e único poder descobrir e constatar o quanto o “Santuário
de Peregrinação” primeiro, e a Estância do Bom Jesus em seguida, vieram a
aglutinar vontades de pessoas tão diversas e de formações artísticas, ou não,
bem diferenciadas que proporcionaram um produto multifacetado e policromado
à cidade e ao mundo.
Dotada de belos jardins de espírito e inspiração romântica, com lugares aprazíveis
de imensa serenidade, onde se inala o ar puro inspirador de musas de escritores,
poetas, pintores e artistas em geral que beberam do barroco, do barroco tardio,
do neoclássico e da corrente romântica a necessidade de um mergulho no
mundo da arte, a Estância do Bom Jesus do Monte aparece aos olhos de quem
quer que a visite como um cantinho do Olimpo.

Ultrapassado o pórtico quase no sopé da montanha, abre-se ao peregrino ou
ao visitante, a inspiração da curiosidade quer à escalada, quer à descoberta das
estações da via sacra que as capelas exibem ao longo de um itinerário espiritual,
enquanto a floresta se manifesta pródiga e chama a atenção para um mundo
real. Parafraseando o livro do Génesis no qual se lê, em cada dia da criação, que
“Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom”, também aqui, e ao longo
de todo o escadório, o visitante vai descobrindo, passo a passo, quanta beleza
nos legaram os nossos antepassados, esculpida com arte nos elementos físicos
encontrados em todo o percurso. Vêm os patamares e as fontes donde jorram,
do seio da mãe terra, emanações de água, fonte de vida. Correndo através de
canais rasgados na montanha, a água sempre simbolizou a chegada da vida e
da fertilidade às populações de todos os tempos.
Chegados ao terreiro dos sentidos, os visitantes podem descansar para adquirirem
forças ou gozar a magnífica vista da cidade que se estende lá em baixo como que
subjugada por forças misteriosas. E continua pelos símbolos dos cinco sentidos,
juntando ao religioso das capelas e estatuária a mensagem de que é o homem
real quem sobe, o homem real captando da natureza todos os estímulos que o
fazem reagir, que o fazem estar vivo na sua relação com o mundo exterior.
Continua o percurso pelo terreiro das virtudes. Enquanto, ali ao lado, sobe
e desce o elevador centenar do Bom Jesus, obra prima da técnica movido a
água e que faz dele um “ex libris” único na península ibérica, o visitante volta
à sua interioridade através de fontes, onde as três virtudes teologais da fé, da
esperança e da caridade apontam o caminho do espiritual e do “Téos” (Deus).
Ladeado de belos jardins, o visitante bebe e respira o odor das flores que a Mãe
Natureza lhe proporciona. Atingido o adro do Santuário, novo desafio é feito ao
visitante: o templo é para ser visitado, fotografado, mas, sobretudo conhecido.
Que mensagem nos esconde? E sempre a curiosidade ou a fé, ou ambas as coisas
o atraem ao interior. A descoberta é imediata: lá está o Calvário com quase todas
as figuras do escultor José Monteiro da Rocha e corrigidas, mais tarde, pelos
escultores bracarenses Domingos José Vieira e Francisco Evangelista Vieira. O
crucifixo, vindo de Itália e encomendado por D. Gaspar de Bragança, lembra e
justifica a devoção à Santa Cruz. É interessante descobrir que existe uma capela
lateral, onde se encontra a Imagem Milagrosa que se crê ser aquela que esteve
na igreja mandada construir por D. Rodrigo de Moura Teles e que é hoje objeto
de veneração particular como já se confirmar. Nas paredes laterais da Capela
Mor estão duas réplicas das pinturas de Pedro Alexandrino (1730/1810) exibindo
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a parábola da adúltera e Jesus dando vista ao cego. Estas réplicas são do pintor
António Alves.
No transepto encontram-se a capela do Santíssimo no seu lado esquerdo e a
capela das relíquias no lado direito, bem como as telas de Pedro Alexandrino
referentes ao milagre do salvamento de Pedro das águas e a entrega das chaves
a Pedro. Ao longo do corpo do templo podem ser observados os altares laterais
com telas, também de Pedro Alexandrino, com especial relevo para as da
ressurreição do filho da viúva de Naim, da conversão da samaritana, do perdão
da Madalena e da cura do leproso.
A sacristia do templo exibe uma cruz de ébano marchetada a marfim vinda da
Índia e oferecida pelo vice-rei D. Diogo de Sousa. Também pode ser observada a
galeria de sucessivos benfeitores do Santuário.
Saindo para o exterior, o visitante encontra a Casa das Estampas e a Sede da
Confraria. Nas cercanias e proximidade do Santuário erguem-se três hotéis,
respetivamente do Elevador (onde se encontra um restaurante panorâmico sobre
a cidade), do Templo e do Parque (recentemente restaurado), que oferecem aos
turistas um ambiente sofisticado e moderno.
Continua o escadório até ao terreiro dos evangelistas que acaba o itinerário
espiritual por capelas que conduzem até à da ascensão. Não obstante, o visitante
pode continuar a sua marcha por caminhos pedonais até ao lago, onde descobre
um lugar paradisíaco, e podendo fazer exercício físico remando em barcos
que se encontram no ancoradouro do lago. Ou então, continuando a pé ou
de automóvel, passando junto ao hotel do Lago recentemente remodelado e
acolhedor.
Se o visitante pretender “saborear” os percursos pedonais de que a mata
dispõe, poderá observar espécies arbóreas existentes da flora nacional e exótica,
algumas delas classificadas como árvores de interesse público. Aqui se encontram
espécies tais como os alvarinhos (Quercus robur), plátanos bastardos, sobreiros,
pinheiros mansos, plátanos, faias e sequóias. Ou então, fazer uma observação
de aves relacionadas com o tipo de vegetação aqui existente e na qual fazem
o seu habitat natural: pombo-torcaz, chapim-real, chapim-carvoeiro, rabilongo,
tentilhão, verdilhão, chamariz e trepadeira azul.
A Confraria dispõe, ainda, de um museu que, embora de dimensões reduzidas,
exibe um pequeno acervo que consta de arquivo, galeria de benfeitores e alfaias
religiosas várias.

A monumentalidade é de tal ordem, que só uma observação atenta e perspicaz
consegue descobrir o todo que é a Estância do Bom Jesus, retirando dessa
observação a fruição que um lugar único e paradisíaco consegue despertar. São
enormes as suas potencialidades que não cabem nos limites de um pequeno e
despretensioso escrito. E citando o poeta quando afirmou “Deus quer, o homem
sonha, a obra nasce”, de facto Deus quis colocar aqui o mistério da sua Cruz; o
homem beijou-a amando...e apareceu um paraíso sobranceiro a todo o mundo!

3. CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL
Todos os considerandos exibidos nas linhas anteriores pretendem chegar às razões
pelas quais a Mesa Administrativa anterior, já a partir de julho de 2011 (ata n. 96), teve
um sonho: lançar as bases para uma candidatura do Bom Jesus a Património Mundial.
A Mesa Administrativa atual (com início no mês de novembro de 2012) abraçou de
coração aberto este legado e tem procurado materializar o sonho em realidade,
continuando as peugadas dos que a precederam no tempo. De facto, as boas causas
devem ser continuadas com respeito, afinco e pundonor.
Muito embora com ritmos de crescimento diferenciados e espaçados no tempo,
podemos afirmar que o impulso fundamental de uma metamorfose da paisagem do
monte Espinho começou após o século XVII com a fundação da Confraria do Bom Jesus.
São inúmeros os factores que conferem ao Bom Jesus do Monte um Valor Universal
Excecional e que podem ser observados sob dois ângulos de análise: o material,
enquanto produto visível do “génio criador humano e intangível” expresso através
de uma estrutura granítica (com muros de suporte, escadas, patamares, pátios,
miradouros, elevador, hoteis, lagos, floresta), e o religioso e artístico sempre ligados a
acontecimentos e tradições expressos em capelas com a representação da via-sacra, a
qual se inicia com as imagens da paixão e vai até à ressurreição já num terreiro superior
(o do terreiro dos evangelistas).
Acresce a estes elementos materiais, cénico-religiosos, cultuais e culturais toda uma
representação ornamental concretizada nas fontes e na estatuária com uma fortíssima
dimensão simbólica, todos imprescindíveis “na compreensão narrativa do lugar”. Todo
o percurso (físico, religioso, mítico e ambiental) manifesta a totalidade do homem em
equilíbrio consigo, com a natureza, com o sonho, e com Deus. As diferentes etapas
aqui concretizadas só adquirem significado à luz de uma imprescindível totalidade,
onde tudo, mesmo até os mais pequenos pormenores, ganham sentido e plenitude. A
narrativa do lugar exibe-os exuberantemente.
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Porque se trata de uma candidatura a Património Mundial, é imperioso salientar os
fatores que lhe subjazem e reforçam aquilo que é definido como “obra-prima do génio
criador humano” e que inspirou a pretensão de duas Mesas Administrativas sucessivas
na aventura de propor e apresentar uma candidatura:
1 – O Bom Jesus representa maravilhosamente “a síntese e construção de um
projeto europeu de montes sacros”. De facto, aqui se reflete à saciedade toda
a complexidade quer formal, quer simbólica de um todo monumental único.
Com uma orientação nascente - poente, a Estância debruça-se sobre a cidade
de Braga como que a desafiá-la, mas também juntando a esse desafio os
horizontes mais inóspitos, a subirem para a descoberta de horizontes de fé,
de fruição do lazer ou da simples inalação do ar puro e fresco do monte, ou
participar, ainda, em concertos musicais.
2 – A sua estreita ligação com crenças, tradições vivas, ideias, obras artísticas e
literárias faz do Bom Jesus do Monte um produto de insofismável grandeza, com
repercussões íntimas no mundo da fé, da cultura, do lazer e do repouso. Todo o
conjunto paisagístico que lhe serve de suporte e o compreende e dá significado
“configura um monte sacro que testemunha tempos históricos da cidade de
Braga”.
3 – Aqui se bebe “a sacralização da paisagem” que, miscigenando os elementos
naturais (do relevo, da vegetação, das rochas e da disponibilidade de água)
com o espírito religioso que animou o sonho do crente (e mesmo até o mítico)
caldeou um produto complexo formal e religiosamente, mas, ao mesmo tempo,
o expressa com uma simplicidade só visível em quem liberta a sua sensibilidade
e a expõe aos estímulos mais diversos.
4 – O lugar é verdadeiramente uma recriação de Jerusalém, por isso mesmo
apelidado por muitos como a Nova Jerusalém. Representa, de modo único
e exemplar, uma “articulação material e intangível da dimensão sagrada da
vida humana e uma manifestação completa e complexa do génio construtivo
humano” como já se afirmou. Na verdade, o génio humano multifacetado brota,
à saciedade, neste lugar de uma beleza harmoniosa e singular, despertando os
sentidos e a alma para alvoradas de recriação e de vivências inesperadas.
5 – A sua autenticidade está verdadeiramente fundamentada através (e após a
fundação da Confraria em 1629) de um acervo vasto que compreende atas,
livros de despesas, monografias, descrições de viajantes e estudiosos, gravuras

e pinturas, manuais do peregrino, desenhos técnicos da obra e fotografias que
constituem fontes primárias de informação. Mas, também, a informação visual
e escrita que se encontra, verdadeiramente, confrontada com o relato histórico
6 – A sua integridade está manifesta na forma como a “composição formal e
funcional” chegou até ao presente. O texto histórico chegou intacto, apesar de
ter sido construído em etapas diferentes da sua evolução no tempo. A dimensão
física foi evoluindo e crescendo em paralelo com a dimensão religiosa e cultual.
De facto, ambas as heranças sempre se encontraram e ficaram preservadas,
sendo, harmoniosamente, integradas no texto.
7 – A forma e a conceção evoluíram no tempo, mas a evolução exibe um TODO
de “grande unidade e harmonia”. Como já foi sobejamente dito, o século XVII
representa um marco evolutivo marcado pela vontade explícita em delinear
um modelo próprio, o qual veio a ser concretizado pelas sucessivas Mesas
Administrativas. Nomes como o do Arcebispo de Braga D. Rodrigo de Moura
Teles, o também Arcebispo D. Gaspar de Bragança, de Carlos Amarante e de
Manoel Rebelo da Costa estão eternamente ligados à construção do escadório
barroco até ao pátio dos Evangelistas e à concretização do modelo formal já
implantado.
A criação de hotéis sobre a casa dos capelães e dos quartéis dos romeiros vieram
a permitir um alargamento ao turismo quer laico, quer religioso, enquanto o
parque e a mancha florestal vieram a “reforçar a extensão e a diversidade do
maciço vegetal” de grande riqueza.
Aqui estão concentrados “o engenho técnico (hidráulica, armação do terreno,
estruturas construídas, mecânica) e a expressão artística (arquitetura, escultura,
pintura e música).
8 – Os materiais e a substância estão de tal forma entrosados que bem podemos
apelidá-los como “a celebração do granito”. Esta celebração alia a si a cal, a água
abundante e o verde luxuriante que se conjugam num mistério de cor agradável
aos olhos de qualquer visitante, para não falarmos já da espetacularidade
oferecida à cidade de Braga e arredores. Muros de suporte, escadas, edifícios,
fontes, pavimentos, ornatos, estatuária fazem alarde daquela “celebração do
granito”, certamente única e impressionante no seu TODO, inspirando músicos
e poetas, artistas e simples visitantes.
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9 – Uso e fruição: o Bom Jesus tornou-se em lugar de culto com a proteção régia de
D. João VI, onde a prática religiosa atrai inúmeros crentes vindos de todo o país
e estrangeiro. Existe aqui uma prática religiosa diária, ornamentada por eventos
que vão de eucaristias, peregrinações e oração, até à fruição proporcionada,
a quem necessite, por estadias nos hotéis, passeios pela floresta e simples
passeios e viagens no lago da mata. É justo reconhecer a escolha, quer do
Santuário, quer do escadório, como lugares privilegiados para concertos de
órgão barroco, de música coral e orfeónica e, também, de orquestra.
10 – Tradições, técnicas e sistemas de gestão: o Bom Jesus do Monte desenvolve
uma função turística e recreativa de grande interesse histórico-cultural, artístico
e paisagístico com notória influência noutros santuários como à frente se afirma
11 – Localização e enquadramento: já foi afirmada a sua orientação nascentepoente bem como a sugestiva imagem debruçada sobre a cidade de Braga com
todas as características de um sacro monte. Ladeado pelos rios Este é Cávado,
o Bom Jesus inala a quietude de uma paisagem fresca em atitude mística de
sacralização da mesma paisagem
12 – Comparação: talvez um ponto-chave a merecer a atenção dos decisores sobre a
atribuição de Património Mundial da Humanidade ao Bom Jesus do Monte. Na
verdade, aqui bebeu inspiração o Bom Jesus de Cangonhas, Minas Gerais, Brasil
(também candidato), bem como se mostra inserido na linha de sacro-montes
europeus da Eslováquia, da Polónia, do Piemonte e Lombardia. Vários autores,
como Germain Bazin, fazem alusão comparativa com santuários de Varallo
e santuários de Alemanha e França, procurando uma questão fundamental:
busca de influências diretas ou indiretas entre eles. Crê-se, ainda, que será
despiciendo concluir que terá havido a influência de S. Carlos Borromeu e
de Frei Bartomeu dos Mártires que, na linha tridentina, terão alimentado a
proliferação dos sacro-montes em Portugal e na Europa.
Sobre o Bom Jesus do Monte escreveu Massara: “o Bom Jesus do Monte é,
indubitavelmente, o mais completo e monumental santuário da “via-crucis” construído
na Europa (...) e a mais significativa de um “modus vivendi” peculiarmente barroco”
Todo este elenco de razões é apontado na Candidatura à Lista Nacional e justifica a
mesma candidatura com insofismável atualidade e merecimento.

Não obstante, trata-se apenas de um mero elenco que não traduz, até à saciedade,
todos os pormenores e razões que configuram a riqueza de um lugar único no contexto
europeu e mundial. O Bom Jesus do Monte é, de facto, uma paisagem maravilhosa que
começou a ser burilada nos longínquos tempos da idade média, foi sendo aperfeiçoada,
cresceu como crescem os troncos das árvores, os seus ramos, as suas folhas, mas que
pmergulhou na Mãe Natureza e atravessou a história com as raízes profundas da fé,
da arte e da técnica. Tornou-se árvore frondosa que não para de crescer, indo beber à
inspiração de tantos os estímulos que alimentaram a sua estrutura viva, as suas fontes,
os seus desenhos de autêntico Monte Sacro.
Porém, não é, nem será obra acabada porque “o fim não existe. O que existe aqui é
um lugar que a história deixou”. E a história foi escrita e é pródiga nas suas afirmações.
O lugar ou o texto que ela aqui escreveu merece não só ser contemplado, mas, também,
ser descoberto por todos aqueles para quem os legados merecem respeito e admiração.
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BOM JESUS DO MONTE.
A PAISAGEM E O LUGAR
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A história do Santuário do Bom Jesus é indissociável da paisagem onde se inscreve,
da sua proximidade física à cidade de Braga, do relevo e geologia do monte, das
vistas que dele se alcançam, da vegetação que o reveste, da fertilidade dos vales que
o acompanham. Também os processos de transformação que a paisagem tem vindo a
sofrer, desde a construção do santuário até aos dias de hoje, permitem conhecer melhor
o lugar, compreender o seu caráter e evolução e avaliar o seu significado passado e
atual.

1. TOPONÍMIA DO MONTE
O Monte onde foi erigido o Santuário de Bom Jesus é hoje vulgarmente chamado
de Monte do Bom Jesus embora também se encontrem referências à sua designação
como Monte Espinho ou Monte de Santa Cruz. De facto, a bibliografia produzida sobre
o santuário nem sempre é coincidente relativamente à terminologia utilizada para
nomear este e outros montes na proximidade do santuário.
Nas Memórias Paroquiais de 1758, sobre a freguesia de Santa Eulália de Tenões, na
qual se inscrevia, e inscreve, o santuário, ficou registado que este se situava na serra do
Bom Jesus, Monte do Sameiro.
Diogo de Sampaio Pimentel na edição de 1844 das suas ‘Memórias do Bom Jesus do
Monte’ fala-nos desta formação montanhosa referindo-a, antes, como serra de Espinho,
formada por dois montes: «A serra d’Espinho é dividida em dois altos montes fronteiros:
* Coordenação científica da candidatura.
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sobre um delles, que mais particularmente é nomeado monte Espinho, extende-se a
freguesia de S. Martinho [de Espinho]; e pelo outro a de Santa Eulalia de Tunões, donde
lhe chamão monte de Santa Eulalia» (Pimentel, 1844: 1).
Na edição de 1883 das mesmas Memórias, o autor refere-se, novamente, ao Monte
Espinho, em cuja vertente oriental se estende a freguesia de S. Pedro d’Este, e ao Monte
de Santa Eulália que viria a tomar o nome de Santa Cruz quando, na sua vertente
ocidental, foi erigida a ermida dedicada a essa devoção, embrião do santuário barroco
do Bom Jesus.
Também no Elucidário do Viajante em Braga (1875) é referida a implantação do
santuário sobre a parte ocidental do monte de Santa Eulália.
Neste mesmo ano, Pinho Leal no seu ‘Portugal Antigo e Moderno’ refere-se ao ‘Monte
do Bom Jesus’, tal como registado nas Memórias Paroquiais de 1758, informando,
contudo, que, originalmente, o monte se chamava Monte Espinho tendo depois tomado
o nome de Monte de Santa Cruz «(…) e desde que se mudou a invocação da capella,
ficou também tendo o mesmo nome – Monte do Bom Jesus ou Bom Jesus do Monte»
(Leal, 1875: 461). Ainda de acordo com este autor «só se dá o nome de Monte do Bom
Jesus, desde o principio inferior das escadas, onde se vê o magestoso pórtico, para cima»
(ibid: 464).
Sampaio Pimentel, numa outra passagem do seu texto, na qual descreve a paisagem
que se vislumbra da capela da ascensão, no Terreiro dos Evangelistas, refere-se de novo
à serra de Espinho: «Um valle profundo e comprido, que separa o monte do Bom Jesus
do verdadeiro monte Espinho, abre-se diante dos olhos em grande despenhadeiro da
capella. Por elle discorre com socegado e triste murmurio a ribeira d’Este (…).» (Pimentel,
1844: 56). Assim, para Sampaio Pimentel é clara a distinção entre Monte Espinho e
Monte de Santa Eulália, ambos pertencentes à serra de Espinho embora separados pelo
vale da ribeira d’Este.
A distinção entre serra e monte poderá não ter sido adotada por outros autores.
Em 1905 o texto dedicado ao Bom Jesus do Monte na publicação ‘A Arte e a Natureza
em Portugal’ refere a localização do santuário no Monte Espinho e a obra de Alberto
Feio, ‘Bom Jesus do Monte’ de 1930 e que se tornou num dos textos mais lidos sobre
o santuário também se refere ao Monte Espinho: «No abraço de montanhas, que cinge
a cidade de Braga, pela banda de leste se levanta uma – multisecularmente chamada
Monte Espinho – em cuja encosta ocidental se ergue o Bom Jesus (…)» (Feio, 1930:7) e
que poderá explicar o facto de hoje, frequentemente, o monte Espinho ser identificado
com o monte do Bom Jesus.

Figura 1
Extrato da carta
geológica com
localização do Santuário
do Bom Jesus do Monte
e da cidade de Braga

2. GEOLOGIA E VEGETAÇÃO
O Santuário do Bom Jesus do Monte e a cidade de Braga situam-se na Zona CentroIbérica da Cadeia Hercínica. Braga é dominada essencialmente pela ocorrência de rochas
graníticas e pela presença de pequenas manchas de rochas sedimentares (figura 1).
O predomínio do granito determina o caráter da paisagem, com a presença de formas
bastante localizadas, que envolvem a cidade, sobrepostas em planos sucessivos, desde
o Santuário do Bom Jesus, até ao mar em Esposende.
No Monte do Bom Jesus abunda, também, o granito que, pelas suas características,
nomeadamente robustez e dureza, tem sido o material de construção de eleição
como demonstra a dominância das construções em granito que caracterizam a
cidade de Braga. Nos Santuários do Bom Jesus e do Sameiro é possível observar
aspetos morfológicos característicos do granito, tal como em Santa Marta (Falperra)
onde existem bolas de ‘Granito de Celeirós’ monumentais (Ferreira et. al., 2000).
Os Santuários do Bom Jesus e do Sameiro localizam-se numa mancha granítica
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denominada de ‘Granito do Sameiro’, que se distingue do ‘Granito de Braga’, onde se
localiza a cidade, por uma maior resistência.
Os rios Cávado e Este que abraçam, respetivamente pelo norte e pelo sul, a cidade
de Braga caracterizam-se pelos seus vales relativamente abertos, onde predominam os
depósitos de cobertura (aluviões) que determinam a fertilidade dos solos e os tornam
aptos para a produção agrícola contribuindo, de forma decisiva, para a importância
histórica da cidade.
Os leitos desses rios seriam marginados originalmente pela vegetação ripícola
característica desta região, nomeadamente salgueiros e amieiros. As restantes
áreas seriam cobertas por vegetação do carvalhal da zona temperada húmida –
com predomínio do carvalho-alvarinho, sobreiro, pinheiro manso, bordo, loureiro,
catapereiro, azereiro, entre outras, para além de uma significativa diversidade de
espécies de menor porte, arbustivas e subarbustivas, de significativo valor para a
definição do caráter da paisagem. A ocupação humana – desde o domínio da atividade
agropastoril até ao advento da atividade industrial, ou seja, desde a passagem de uma
sociedade predominantemente rural para uma sociedade maioritariamente urbana
– foi provocando a redução das áreas naturais para acomodação das ações humanas
com especial incremento das áreas urbanizadas a partir da década de 1960. Muita
da vegetação clímax ficou limitada às margens dos rios e às encostas dos montes. O
Monte do Bom Jesus e os que lhe são adjacentes terão estados cobertos por vegetação
da associação do carvalho-alvarinho embora também sujeitos a ocupações castrejas, à
pastorícia e à gestão silvícola que terão limitado a densidade de coberto vegetal.

serra do Carvalho, em Carvalho d’Este, junto ao monte do Bom Jesus, desagua no rio
Ave, já perto da foz deste rio em Vila do Conde.
A figura 2 apresenta as elevações montanhosas que envolvem a cidade de Braga
tendo sido elaborada com base na carta militar de 1997, empregando a toponímia
em uso nessa carta onde não constam as designações de Monte de Santa Eulália ou
de Monte Espinho. Como se pode observar, o maior maciço serrano desenvolve-se a
nascente de Braga, na direção nordeste-sudoeste, com altitudes significativas, sendo
de destacar o pico de Sta. Marta das Cortiças (562m), no monte da Falperra, e o do
monte do Sameiro (572m) sobre a mesma linha de cumeada que fecha, por esse lado,
a parte superior da bacia hidrográfica do Este, e nos quais foram erigidos em diferentes
tempos, santuários cristãos. Neste âmbito, interessa referir os santuários de Santa Maria
Madalena, de Santa Marta das Cortiças (antigo povoado proto-histórico), de Santa
Marta do Leão e de Nossa Senhora do Sameiro.
Num estudo realizado por E. Pires de Oliveira, E. Souto Moura e João Lopes,
em 1982, intitulado ‘Braga. Evolução da Estrutura Urbana’ foram identificadas,

3. VALES, SERRANIAS E VISTAS
Sampaio Pimentel refere a importância da serra de Espinho e das que lhe são vizinhas
para o enquadramento da cidade de Braga: «As serras do Oural, Aboim da Nobrega,
S. Pedro Fins, Nossa Senhora da Abbadia, Carvalho d’Éste, Espinho, Sameiro, Falperra,
Santa Martha, Amarella, Bom Despacho e Castello, seguindo-se umas às outras em
differentes distâncias, formão uma larga bacia, no meio da qual está assentada sobre a
cumiada d’um pequeno oiteiro a muito antiga e fermosa cidade de Braga» (Pimentel,
1844: 1). De facto, são muitas as serras que, em diferentes direções e até largas
distâncias, emolduram a cidade de Braga, ela própria localizada no festo que separa a
bacia hidrográfica do Cávado, a norte, da bacia hidrográfica do Ave, a sul. Pertence à
bacia do Ave o estreito rio que corre a sul da cidade – o rio Este – e que, nascendo na

Figura 2
Braga e paisagem
envolvente – linhas de
água e hipsometria
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cartograficamente, as fases de evolução da área urbana de Braga. Através da sua
sobreposição com a carta militar, verifica-se que a cidade, nos períodos romano,
medieval e renascentista, desenvolve-se fundamentalmente entre as cotas 150m
e 200m enquanto que a cidade barroca, ao expandir-se para nordeste, atinge a
cota de 234 metros em Nossa Senhora de Guadalupe, a maior elevação da urbe. A
estrada que liga a cidade até ao sopé do monte do Bom Jesus, numa extensão de,
aproximadamente, 3,5 Km, desenvolve-se no relevo praticamente plano do vale do
Este, atravessando o rio já na proximidade do monte: «Transposta a ultima artéria
da cidade envereda-se pelo ramo direito da bifurcação, um macadam que segue entre
dois muros baixos e altas sebes de choupos enramalhados nas videiras folhudas, que
esbracejam e caem n’uma indisciplina decorativa. D’um lado e d’outro extensos campos
de milho viçoso na terra funda, fertilizada pelos enxurros e pelas cheias do riacho que nas
invernias se dá ares de libertino vadiando fóra do leito. Passada a sua ponte, a estrada
principia o assalto ao declive da colina ladeando-a sobranceira ao vallesito sinuoso e
risonho do Èste, corta um lugarejo com alguns prédios achalezados, e, a subir sempre,
encurvalando, breve desemboca sob um tunnel d’australias no pórtico do Santuario
(….)» (Monteiro, 1905). O pórtico situa-se, aproximadamente, à cota de 280m mas
daqui até à igreja vence-se um desnível de 120m sendo o declive médio da encosta
de 35%. É a este declive acentuado da encosta que se vai submeter o programa
iconográfico do Bom Jesus, demonstrando a capacidade técnica e artística de construir
no monte granítico complexos escadórios e capelas, de modo sólido e perene.
O Terreiro dos Evangelistas, cuja capela central celebra a ascensão de Cristo ao céu,
situa-se na cota 415, aproximadamente 15 metros acima da cota da Igreja, capela maior

Figura 3
Eixo visual entre o Bom
Jesus e o Campo de
Sant’Ana (esq.);
Vista do Campo de
Sant’Ana para o
Santuário do Bom Jesus
do Monte (dir.) (retirado
de Pimentel, Diogo
Sampaio – Memórias do
Bom Jesus do Monte,
2ª ed., 1861).

Figura 4
‘Panorama da montanha
em que fica situado o
Bom Jezus do Monte,
tirado do Passeio de
N.ª S.ª de Guadelupe’
(retirado de: Pimentel,
Diogo Sampaio –
Memórias do Bom Jesus
do Monte, 1ª ed., 1844).

da celebração do calvário. É possível que a construção do Terreiro num ponto mais
alto, de grande amplitude visual, de largas vistas até paisagens longínquas e com forte
presença de céu, tivesse como objetivo a elevação intelectual e espiritual desejada para
comunhão com os mistérios da ressurreição e ascensão.
O Monte do Bom Jesus insere-se neste conjunto de serras que envolve a cidade
de Braga. Localiza-se a nascente desta, o que permite que o santuário, implantado a
meia encosta, possa ser visto da cidade, particularmente a partir do eixo que percorre
longitudinalmente o Campo de Sant’ Ana, hoje Avenida Central (figura 3). Esta relação
visual direta da cidade com o monte é de grande evidência permitindo supor que a
colocação da primeira cruz, a construção da primeira ermida e, posteriormente, de todo
o santuário barroco, tenha obedecido a esta ligação visual com a cidade arcebispal,
relação esse que ficou registada em algumas imagens (figura 3).
Também as vistas para o Bom Jesus do Monte a partir do passeio de Nossa Senhora
de Guadalupe, o ponto mais a nascente e mais alto da cidade e, por isso, um miradouro
privilegiado sobre o monte do Bom Jesus, são apresentadas numa ilustração da
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Figura 5
‘O Bom Jesus do Monte
– Vista Geral’ (In: Vieira,
José Augusto – O Minho
Pittoresco, 1886)

monografia de Sampaio Pimentel, Memórias do Bom Jesus do Monte (1844) (figura 4).
Para lá da Casa do Tanque (hoje Paço Arquiepiscopal) e da Igreja de S. Victor, abre-se
uma panorâmica sobre o monte do Bom Jesus e, em baixo, o largo vale do rio Este.
No monte quase não há construções, destacando-se apenas a igreja de Nossa Senhora
da Consolação, em Nogueiró, e algumas quintas ou casais para além, naturalmente,
do Santuário do Bom Jesus. No monte são ainda representados campos de cultivo
enquanto que o santuário, propriamente dito, se apresenta envolto por uma mata.
É interessante atentar nesta representação na medida em que, no texto da edição de
1844 desta publicação, o autor, Diogo de Sampaio Pimentel, refere-se à encosta onde
se situa o santuário como uma paisagem marcada pela presença de afloramentos
rochosos, contrastante com a amenidade do vale a seus pés: «(…) um plano inclinado
e escabroso, em parte ainda coberto de encastelladas rochas, e apicadas penedias, o
qual se vai extendendo e adoçando pouco a pouco até aos confins da freguezia de S.
Victor» (Pimentel, 1844: 1). A figura 5, publicada em 1886 em ‘O Minho Pittoresco’,
apresenta outra perspetiva para o monte do Bom Jesus que se revela pouco arborizado,
aparentando serem dominantes os matos que imprimem, a par com o granito, um
aspeto agreste e fragoso ao monte.

A orientação do santuário na direção da cidade de Braga e, simultaneamente,
o alinhamento do escadório e igreja segundo o eixo nascente-poente permitiu que
a grande abertura visual a partir de vários pontos desse eixo e, particularmente, do
adro da igreja ou do largo de Longuinhos se fizesse para poente, na direção do mar
abarcando amplas vistas, desde Viana do Castelo até Vila do Conde. São várias as
descrições e a as gravuras que registam e exaltam essas vistas. Uma das mais completas
é a descrição de Sampaio Pimentel de 1883, mais extensa do que a providenciada na
primeira edição de 1844, elaborada a partir das vistas obtidas das torres da igreja:
«Extende-se das torres para norte, sul e poente formoso panorama, superior aos dos
escadorios, do patim sobre a cascata, em volta da grande alameda, ou d’outros pontos
elevados das cercanias de Braga. Avista-se d’ahi por entre prados, que cercados d’arvores
parecem taboleiros ajardinados, immensidade de povoações, logarejos, capellas, montes,
estradas e regatos. E sobre o horizonte o mar em grande porção e em varios sitios da
costa figura á vista as mais das vezes um comprido e denso nevoeiro; outras vezes porém
está tão limpido e espelhado, que a certas horas da tarde de verão, quando o sol reflete
em cheio na cor cerulea das aguas, veem-se, apezar da distancia, as roupas franjadas da
onda que se esphacela na costa, e no fundo do famoso quadro navios que se cruzam, e
vapores tingindo o horizonte com esteira comprida de fumo. É um panorama arrebatador.
Entre esta immensidade de objetos sobresahe a cidade de Braga com suas espaçosas

Figura 6
‘Vista sobre Braga’ por
Caetano Brito da Cunha,
1846.
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praças, cupulas rendilhadas, e compridissimas ruas, que do centro irradiam entre campos
de verdura. Mais adiante vê-se a villa de Barcelos, estendendo-se em quasi linha reta. Lá
mais ao longe descobre-se o monte de S. Luzia, em cujas fraldas esta edificada a cidade
de Viana do Castello, (…). E correndo por todo o horizonte avista-se o sitio das villas de
Fão e Espozende sobre a costa, a praia i importante villa da Povoa de Varzim, e o convento
das religiosas de Santa Clara de villa do Conde, sobresahindo majestoso sobre o cume de
elevado oiteiro, e dominando da sua eminencia largo trato de terra e mar.» (Pimentel,
1883: 53).
Uma gravura de Caetano Brito da Cunha, de 1846 (figura 6) apresenta-nos a
paisagem que se vislumbra a partir do adro da igreja, destacando-se os campos
agrícolas dos vales do Este e do Cávado envolvendo Braga, marcada pelo grande campo
de Sant’Ana e pelas torres das múltiplas igrejas. Em último plano, os montes que a
separam do oceano e que, de espaço a espaço, se abrem para o deixar antever.
Em 1758, nas memórias paroquiais da freguesia de Santa Eulália de Tenões, ficou já
registado o caráter produtivo da paisagem possibilitado quer pelas naturais condições
edafo-climáticas desta região minhota quer pela presença do rio Este, ladeado por
vinha de enforcado e que, açudado, alimentava os campos de cultivo e facilitava a
produção das culturas de verão: «Na demarcação desta freguezia pella parte do Norte,
se mette hum regatto chamado o rio d’Este porque principia no Carvalho d’Este, daqui
a huma legoa. (…). Tem no distrito della [freguesia de Tenões] onze rodas de moinhos,
a saber: dous de trigo e os mais de segunda. (…) O nascimento delle hé em pouco mais

Figura 7
Moinhos no Rio Este.
Fotografia de
Emilio Biel & Cª.
(In: ‘A Arte e a Natureza
em Portugal’, 1905).

de duas telhas de agoa e no tempo de verão seca, porque o tomam as prezas para regar
os milhos. (…) De inverno corre com violência, inchendo-se com o enxorro. Hé cultivado
té o pé delle, inda que tenha seus arvoredos de vinho. (…) Tem infinitos asudres, para
os lados dos muinhos que nelle há. (…) Tem onze rodas de muinhos e hum ingenho de
azeite no distritto desta freguezia.(…) E das agoas delle, uzam os lavradores livremente
no tempo do verão, impossando-as como tenho ditto, para regar os milhos» (Capela,
2003: 209-210) (figura 7). Este seria o padrão agrícola dos férteis campos do vale do
Este, rio ‘domado’ por represas e acompanhado por uveiras no seu percurso, que, em
1930, Alberto Feio registou numa descrição elaborada a partir do alto do Bom Jesus:
«Em roda [de Braga], uma extensa bacia de vegetação resplandecente, em que o verde
entra em todos os variegados tons e gradações, recortada pelas fitas alvadias de estradas
e caminhos, que vão perder-se na passagem das portelas. A verdura risonha e forte dos
prados, enxadrezando com semeaduras e campos de espigas doiradas, milharais bastos,
vinhedos folhosos estendidos em lençol ou enramalhando labirinticas fiadas de árvores,
que orlam e dividem a propriedade minhota, semeada de casinhas brancas e eiras
reluzentes, prolonga-se até às abas da montanha sagrada, donde o massiço do arvoredo,
de pujantes braços espalmados, irrompe, em ondas de folhagem, até ao miradouro em
que nos encontramos» (Feio, 1930: 15-16).
E sobre os montes que, em várias direções, envolvem a cidade, escreveu ainda Alberto
Feio: «Ao longe, o espetáculo magnífico de montanhas, que se elevam em anfiteatro,
acavaladas em planos sucessivos, a recortar o límpido e scintilante azul do céu, deixandonos uma aberta talhada em ressaltos combinados até ao mar, que lá ao largo espelha
entre Fão e Apúlia. Cobertas de tonalidades violáceas e irizações, que a luz e o vapor de
água subtilmente lhes emprestam, vestidas umas do verde-negro dos pinhais, laivadas
outras do tostado de pedregosas encostas, lá vão, de recanto em recanto, na ondulação
maravilhosa dos cabêços, dividir e separar as bacias hidrográficas do Lima, do Neiva e do
Homem. À esquerda, o monte de Santa Marta da Falperra em breve decai para a fisga
que espreita o vale do Ave, apenas entrevisto num minúsculo retalho. À direita, para lá dos
espinhaços do Pedroso e Montariol, o vale do Cávado abre-se em larguras de vegetação
luxuriante, a fita de água a mostrar-se tímida, avistando-se um scenário de caprichosa
policromia, entre a encosta tingida pelo amarelo das argilas e abundantes e cuidados
campos de cultura, animados pelas multíplices manchas claras de santuários e mosteiros,
de eirados e presbitérios, de moinhos e casais minhotos, até sumir-se, afastado, no casario
de Barcelos. Uma última cintura de montes e outeiros verdejantes circunscreve o risonho
vale de Este, onde assenta a cidade dos Arcebispos, aranhiço enorme, cujo abdómen é
formado pela linha do burgo medieval, a que acresceram membros estirados em direções
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Figura 8
Vista geral de Braga,
tirada do largo de
Longuinhos, no Santuário
do Bom Jesus, vendo-se
em primeiro plano a
base do monte, no plano
intermédio a cidade de
Braga, destacando-se o
campo de Sant’Ana e o
vale do Este e, ao fundo,
os montes que separam
a cidade do litoral
(Bilhete-postal
ilustrado, s/ d.)

várias. Emoldurada por arvoredos viçosos, que em parte a ocultam, emerge do tufo de
verdura com suas casarias branquejantes córadas dos alaranjados dos telhados, erguendo
as chaminés de suas fábricas a diminuir as velhas e altaneiras tôrres e campanários.»
(Feio, 1930: 12-15) (figura 8).
Particularmente ilustrativa é a descrição da paisagem elaborada por D. António da
Costa na sua obra ‘No Minho’ (1874) cuja apreciação lhe terá provocado uma emoção
que superou as sensações antes experimentadas na admiração de outras paisagens de
incontestado valor: «Contemplo extasiado (…). Imagine-se uma bacia imensa rodeada
de serras, chegando-se a divisar os píncaros do Gerez. O terreno é uma alcatifa de verdes,
variadíssimos (…) milhões de árvores, carvalheiras, ginjeiras, sôbros, choupos, cyprestes,
castanheiros, cedros, formam combinações mais ou menos escuras, contrastando com a
verdura dos campos. Pelas diversas partes da planície, quadros phantasticos de cemitérios,
pequenos valles, encostas bordadas, simulacros de castelos, fileiras de plátanos figurando
quadrados de infanteria, bosques, jardimzinhos, amphiteatros mais escuros, supostos
labytinthos, relvas tão lisas que as teríamos por pinturas (…). Para além do grande
recôncavo ergue-se uma linha de montículos, toda recortada, espécie de tribuna, que,
rota para um dos lados, deixa ver ao longe um quadro dos que Rafael copiava nas suas
Madonas quando a natureza viva lhe saltava dentro do cérebro (…). Eu subi ao Vesúvio, e de
lá admirei um oceano de cinzas; subi parte do monte Branco, e vi um oceano de neve; fui,
na ilha de Ischia, ao alto do elevadíssimo ponto de Epoméa, e enfeitiçaram-se-me os olhos

com as impressões napolitanas; embalei-me no lago de Genebra, ao qual Chateaubriand
agradecia o ter podido lavar com lagrimas as saudades da pátria; atravessei os Pyrenéos
ao raiar de uma alvorada em que as nevoas cor de rosa se abriam como cortinas para
nol-os mostrar; vi os Alpes phantasiosos; vi os Apeninos encantadores; mas esta beleza do
Alto do Bom Jesus do Monte produz-me a impressão mais viva de quantas a minha alma
sentiu» (Costa, 1874: 111-112).
Outras descrições das paisagens abrangem, para além das vistas obtidas do
escadório e igreja, os cenários naturais que se podiam apreciar a partir do Terreiro
dos Evangelistas. Este ponto de observação oferece um panorama até paisagens
muito distantes, nomeadamente para nordeste até picos serranos das Terras de
Bouro e Gerês, de caráter mais agreste, mais acidentado, mais grandioso e etéreo:
«Ao lado direito os pequenos montes de Pedralva, semeados de pinheiros raros, e de
pouca altura; – um pouco além para nascente as serras de Carvalho d’Este e de Nossa
Senhora da Abbadia; – e mais ao longe sobre o horizonte, os negros, calvos e agrestes
pincaros das montanhas de S. João do Campo e do Gerês, avistando-se por entre as
quebradas d’aquellas serras, e alevantadas, como gigantes, coroadas de encrespadas e
apicadissimas penedias, – compõem um painel triste, melancholico, talvez carregado,
mas soberbo. Que contraste tão notavel com as outras perspetivas do monte! A natureza
que ao poente pela extensissima campina até ao mar, e ao norte pelo fermoso quadro
de serras, oiteiros e campos se há mostrado tão risonha e alegre, reservou para aqui
toda a sua aspereza» (Pimentel, 1844: 56).

4. O MONTE DO BOM JESUS
Sampaio Pimentel refere-se ao monte do Bom Jesus, antes das obras que o
transformaram num espaço de recreio, como um monte inclinado e escabroso, sem
arruados bem delineados, com exceção da rua da mãe d’água, no limite superior da
cerca, onde abundavam matos e bosques espontâneos e a água jorrava intensamente:
«(…) o visitante, que deixando caminhos e carreiros penetrasse na mata, afoitando-se
a romper este laberintho, onde fio nenhum podia guial-o, encontraria escondidos em
urzes e mato sitios encantadores... retiros amenos... bosques fechados... penhascos
gigantes... grutas em meio d’estes... agua rompendo por toda a parte.......por toda a
parte innumeras bellezas naturaes…» (Pimentel, 1883: 100). Terá sido esta abundância
de água que permitiu a alimentação de fontes, chafarizes e tanques que acompanham
a via-sacra assim como a transformação, mais tarde, deste monte silvestre num
parque ameno e estância turística. De facto, para a origem e desenvolvimento do
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santuário foram decisivos fatores como a proximidade a Braga, as vistas para a cidade
e paisagem envolvente, o relevo imponente, a solidez granítica e a disponibilidade de
água. E terão sido estes mesmos fatores, a par com a qualidade artística do santuário,
que contribuíram para a transformação da cerca do santuário num parque de recreio.
Em 1877, ao tomar posse uma comissão que deveria administrar o santuário
até nova eleição da mesa da confraria, então dissolvida, e, em particular, devido à
ação de António Brandão Pereira, membro dessa comissão, inicia-se um programa
de metamorfose da paisagem do monte com vista a transformá-lo num agradável
parque de recreio. Pimentel notou essa transformação quando visitou o Bom Jesus em
1879 tendo, posteriormente, registado essas melhorias na edição de 1883 das suas
Memórias: «Toda a extensa cumiada e suas vertentes para os lados do templo e da
alameda do sul estão retalhadas e embellezadas com engenho, arte e gosto. Ruas, onde
trens podem correr em todas as direções – caminhos em zig-zag, communicando-se por
pequenos carreiros tortuosos – kiosques, belvederes e cazas de verdura – mirantes sobre
penhascos ou á beira das encostas – grutas em meio de penedos – arvores isoladas com
mamelons em volta – rusticas pontes, dando passagem para estas arvores, ou lançadas
sobre valleiros ou atravez de correntes d’agua – esta despenhando-se com fragor de
catadupas, ou saltando ruidosa por entre fragoas, ou docemente deslisando per sobre
plantas e folhas, ou irrompendo em repucho de calvario de grosseiras pedras – penedos
alastrados de gazon e musgo – assentos de velhos troncos em fôrma caprichosa –
recintos, donde sáem ruas e veredas, ora planas, ora em declive, ingremes ás vezes, e
sempre variadas – viveiros de plantas e arbustos, e já por muita parte plantação nova,
basta, escolhida, florescente... todos estes melhoramentos tem transformado em parque
sumptuoso, agradavel, cheio de vida e de encantos, o que, não ha muitos annos, víamos
mata agreste, e parecia terreno ingrato, onde apenas vegetavam a custo olivaes enfezados
com cearas rachiticas, ou medravam entre decrepitos carvalhos tojos e urzes» (Pimentel,
1883: 101-102). E refere depois o lago maior e outros lagos de menores dimensões,
apresentados como elementos de enorme valor paisagístico e recreativo. Acerca do lago
maior, que ainda hoje permanece, embora com algumas modificações na forma e em
elementos decorativos, deixou-nos a seguinte descrição: «(…) obra mais gigantesca,
– um lago extenso, formozo, soberbo, grandiozo e esbeltamente talhado, aberto na
cumiada do monte, precisamente no local em que as rachiticas cearas attestaram largos
annos da falta de gosto ou de mingua de meios doutros tempos, – onde as nascentes vem
despenhar-se de varias partes por entre penedos, de catadupas, ou em correntes, – e que
rodeando ilhas serpenteia a perder-se de vista por debaixo de rusticas pontes, formadas

de troncos e braços de arvores. Dentro da majestosa bacia balouçam-se ligeiras gondolas
para recreio dos visitantes» (ibid: 103).
A grande gruta em pedra sob este lago, e que se abre sobre uma ru a oferecendo um
ponto de atração, terá constituído, juntamente com o lago maior, uma dos elementos
mais significativas do parque: «Remata a obra grandiosa do lago maior uma gruta,
sotoposta á rua, formada em abobada de grosseiras pedras, tendo no mesmo gosto da
abobada, duas grandes entradas, no vasto recinto outro lago com queda d’agua, e pelas
humedecidas paredes, no solo, por toda a parte onde chega fresquidão, variadas especies
de plantas aquáticas» (ibid: 104), (figura 9).

Figura 9
Planta Topográfica do
Santuário, mostrando o
recém-criado parque de
recreio com caminhos,
lagos, novas plantações
(retirado de: Pimentel,
Diogo Sampaio,
Memórias do Bom Jesus
do Monte (4ª ed.), 1883
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Em 1899, Azevedo Coutinho elogia, igualmente, as obras realizadas no monte e que
o haviam transformado num lugar de vilegiatura preferencial em Portugal: «Desde 1877,
entrou o sanctuario n’uma phase de progredimento que o tem tornado uma das mais
bellas e pittorescas estancias do paíz, impondo-se aos villigiateurs como um dos pontos
mais attrahentes. Aproveitando-se convenientemente toda aquela pujante vegetação,
toda aquella exhuberancia da natureza, o alto do monte foi cortado de ruas; aberto
um lago, orlado de arborização; formadas cascatas e grutas pittorescas; pontes, ligando
estreitos; arrelvados, tapetando declives; e plantas ornamentaes e floriferas, adornando,
ajardinando todo aquelle parque, tão bello, tão sugestivo». (Azevedo Coutinho, 1899:
46).
As investigações que temos vindo a realizar no sentido de identificar os projetistas
desta intervenção no parque, que tantos elogios mereceu a quem o visitou nos anos e
décadas seguintes, não nos permitiram reconhecer qualquer autor. A leitura das atas da
confraria não revela qualquer contratação neste período nem outros factos que possam
contribuir para esclarecer esta questão (Marques, 2009). O Jornal de Horticultura
Prática de 1877 refere que se encontram em curso, nesse ano, obras no parque mas não
aponta o seu autor o que nos leva a excluir a possibilidade de terem sido realizadas pelo
estabelecimento hortícola de José Marques Loureiro e C.ª a quem o Jornal pertencia
e que executava parques e jardins um pouco por todo o país (ibid.). No entanto, a
consulta dos ‘Livros de Despesas do Tesourado das Esmolas’ revelou que foram pagas
despesas a José Marques Loureiro e Cª, nos anos de 1878, 1879 e 1882, apenas relativas
à aquisição de plantas para o parque sem que, de facto, tenham sido encontrados
comprovativos de pagamentos de serviços pela execução de trabalhos no parque
(ibid.). Em 1885, Oliveira Júnior, redator do Jornal de Horticultura Prática refere nesta
publicação as ‘plantações importantes e as obras dispendiosas [que se fizeram três anos
antes] para alindar a montanha’ coincidentes, portanto, com a data de venda de plantas
por Marques Loureiro. Todavia, não avança com mais detalhes sobre a intervenção.
A 24 de outubro de 1885, o jornal bracarense, “Cruz e Espada” anunciava que a
Mesa da Confraria planeava, para breve, a realização, no Bom Jesus, de “importantes
aformoseamentos” e que seria Jeronymo Monteiro da Costa o responsável por dirigir
esses trabalhos. Jeronymo Monteiro da Costa foi um importante paisagista sediado na
cidade do Porto e que se notabilizou pelas praças ajardinadas e jardins públicos que
concebeu para a cidade do Porto e outros locais do país, nomeadamente no contexto
da Companhia Hortícolo-Agrícola Portuense que viria a formar com Marques Loureiro
em 1890 (ibid.). Contudo, esses melhoramentos, a terem existido, não terão sido
da responsabilidade de Monteiro da Costa dado que nas atas da confraria, no Jornal

Figura 10
A paisagem em redor da
cidade de Braga
e do Bom Jesus
em 1948 (em cima.)
e em 1997 (em baixo)
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de Horticultura Prática e noutros registos analisados não há qualquer menção à sua
realização. De facto, a primeira referência que encontrámos a trabalhos executados por
um paisagista surge mencionada nos livros de despesas sendo relativa a pagamentos,
nos anos de 1902 e 1903, a José Martins Branco, horticultor e paisagista portuense,
devidos pelos trabalhos na direção das obras de construção da gruta em betão armado
junto ao antigo chalet, e que viria a ser designada de gruta nova por oposição à gruta
de pedra junto ao lago grande, e a outras obras no parque (ibid.).
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Desde as descrições de Alberto Feio, em 1930, até à atualidade, a cidade de Braga
sofreu uma grande expansão, tendo-se vindo a perder a ‘extensa bacia de vegetação
resplandecente’ que então a rodeava. Em 1948, pela análise da carta militar publicada
nesse ano (figura 10), observa-se que a cidade de Braga ainda preservava características
e formas descritas por este autor, a área urbana tinha os seus limites bem definidos e
predominava a ocupação agrícola no vale do rio Este. Contudo, comparando essa carta
com a de 1997 (figura 10) e a carta de uso do solo de 2006, verifica-se que a paisagem
se transformou significativamente, notando-se uma incremento das áreas urbanizadas,
de características mais densas ou mais difusas, e das áreas industrializadas. Este
aumento fez-se à custa da ocupação das zonas agrícolas, contribuindo para uma
alteração significativa do caráter da paisagem.
No entanto, e apesar desta alteração, a relação do Santuário do Bom Jesus do
Monte com a cidade de Braga mantém-se indissociável. O santuário preserva a sua forte
ligação com a avassaladora paisagem de serranias, mais distante, e com a cidade que
tem crescido a seus pés. Do mesmo modo, ainda hoje a relação visual direta da cidade
para o monte, e em particular da Avenida Central para o Santuário do Bom Jesus,
permanece.
Passados 84 anos sobre as descrições elaboradas por Alberto Feio, à entrada no
pórtico, ainda hoje podemos presenciar o que ele então registou: «Murmurando do alto
da colina, a água escorre a alimentar a folhagem nascente e rasteira, que exuberante
cobre o solo, donde a onde soerguido por penhascos coloridos pelos líquenes e pelos
musgos veludosos. Em desalinho, estendendo ao longe suas sombras, velhos troncos de
carvalha, cingidos de heras e inundados de seiva nova, lançam seus ramos curvos em
abóbada, em que a renda de folhagens rijas apenas consente a entrada frouxa do sol,
enchendo de penumbras emocionantes aquela moradia encantada do deus do silêncio».
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BRAGA
E O BOM JESUS DO MONTE,
UMA SIMBIOSE PERFEITA
Miguel Sopas de Melo Bandeira* | Rui Manuel Ferreira*

O Bom Jesus do Monte sendo hoje em dia parte integrante da cidade Braga,
um núcleo de urbanidade que compõe e se complementa, pela diversidade e o
cosmopolitismo, com o espaço urbano contemporâneo, embora fisicamente distinto no
passado, nunca deixou de ser o produto dessa relação estreita e de duplo sentido entre a
cidade e o seu território envolvente. Para lá da questão da fundação ex-nihilo, ou não, de
Bracara Augusta, iniciando-se no remate poente de um interflúvio sobranceiro à margem
esquerda do rio Cávado, suficientemente perto dos contactos e, simultaneamente,
apartada para manter os intrusos à distância de surpresas, estabeleceu com o rio Este
uma relação íntima de domesticidade. Foi pois nesse quadro de contiguidade com o
pequeno curso de água, de serventia quotidiana, que as vertentes da margem nascente
e sul da serra de Espinho/Falperra passaram a emoldurar o recorte paisagístico mais
vigoroso das vistas de Braga.
Monte, desde logo disposto como o principal palco das miradas mais gerais
e permanentes dos bracarenses, as suas encostas e linhas de cumeada, cedo se
proporcionaram para ser os expositores dos mais inequívocos referentes simbólicos. O
sítio do Bom Jesus do Monte até nem terá sido o primeiro, por exemplo, face a uma
possível edificação suévica no alto de Santa Marta das Cortiças. Contudo, vai para sete
séculos, desde que se aí se erigiu uma crucis, não mais este local deixou de ser um
ponto de fuga da geometria espiritual e mental de Braga.
O cristão de Braga, porém, profundamente romano, jamais se dissociou do
antecedente genius loci pagão, resultando uma recorrente propensão arcádica que
* Universidade do Minho.

ANNEX 4. BOM JESUS: VOZES E CONTRIBUTOS À CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

BRAGA E O BOM JESUS DO MONTE, UMA SIMBIOSE PERFEITA

47

permaneceu no imaginário dos bracarenses. À cruz juntou-se a construção de uma
ermida, certamente envolta num terreno de carvalheiras, cenário bucólico por excelência
da paisagem minhota, como ilustrou Orlando Ribeiro, a acrescentar mais uma conta do
rosário das capelas que compõe os pontos altos das serras do Minho.
Com o aumento da visibilidade, a omnipresença e a proximidade do referente,
daqui para a frente, o sítio deixa de ser unicamente presenciado de baixo para cima
para passar a ser ponto de observação sobre a cidade e da paisagem envolvente.
Local de peregrinação, romagens, celebrações e folguedos, que sintetiza um dos
principais marcadores identitários de Braga. Nesse sentido, o Bom Jesus do Monte pode
também ser tomado como uma alegoria da História urbana de Braga, pela sua origem,
desenvolvimento, símbolos e desafios que fixou e projeta para o futuro.
***
A poucas dezenas de quilómetros do mar, a cidade Braga, enquanto síntese
da romanização aglutinador do antecedente policentrismo castrejo, constituirá o
compromisso entre o ponto de encontro de rotas flúvio-marítimas, de longo curso, e
o cruzamento meridiano de ancestrais rotas terrestres. Cruzamento por excelência de
devoções, comércios, gentes e ideias que se consubstanciaram em ponto de partida e
chegada de cinco vias romanas. Cidade dos Brácaros.
Admite-se que os romanos terão fundado a cidade de Bracara Augusta cerca de 16
AC, obtendo um domínio estratégico e económico sobre o noroeste peninsular, que se
vem a confirmar cerca de dois séculos mais tarde, com a elevação da cidade a capital
da província romana da Galaecia. E é nesta altura de grande afirmação da cidade que o
Império se confronta com as invasões bárbaras a que os organizados exércitos romanos
não resistiram. Bracara Augusta é invadida pelos Suevos no ano de 409. Convenciona-se
como o fim do domínio romano na cidade.
Sob o domínio Suevo Braga é granjeada com o título de capital de reino, tornando-se
no centro político e intelectual do noroeste peninsular. Porém estes povos não eram
originariamente cristãos. É sob a prelazia do bispo de Braga, Balcónio, que se dá a
primeira conversão do reino Suevo.
Entretanto Braga converte-se ao arianismo, passando o cristianismo para segundo
plano. Haveria então dois bispos: um católico e um ariano. É precisamente um século
depois que o reino volta a converter-se ao cristianismo, fato que se deve em grande
parte a S. Martinho de Dume, uma das mentes mais evoluídas da época e da ibéria.
A tarefa civilizadora de S. Martinho foi notável sendo ele o verdadeiro responsável pelo
ressurgimento de Braga como centro religioso. Além de S. Martinho de Dume, durante

o domínio suévico, destacou-se em Braga, aquele que foi provavelmente o primeiro
filósofo da história – o presbítero Paulo Orósio. Confidente de Santo Agostinho e uma
das figuras cosmopolitas da História de Braga.
No ano de 585 Braga é conquistada pelas hordas visigóticas. O território anteriormente
sob domínio suevo torna-se numa espécie de estado federado dos Visigodos. É sob o
seu jugo que em Braga surge um novo bispo radioso, S. Frutuoso, que legou a Braga
uma capela até hoje rodeada de mistério.
Nos finais do século VII, chega ao fim o domínio visigótico na península Ibérica.
Os muçulmanos que atravessaram sem resistência o estreito de Gibraltar e ocuparam
fulminantemente grande parte da península. Segundo a historiografia moderna, o
período que intermediou o desmembramento do reino visigótico – que provavelmente
ocorreu em 717 – e a restauração da diocese de Braga – que vem a acontecer no ano
de 1070 por intermédio do Bispo D. Pedro e do rei D. Garcia da Galiza – foi marcado
pelo ermamento. Esta tese encontra-se fragilizada, em face dos dados mais recentes da
historiografia. Provavelmente a cidade de Braga, dada a instabilidade que caraterizou o
processo de reconquista, deveria ter uma população escassa e extremamente vinculada
às comunidades rurais que circundavam a antiga capital da Galécia. A existência de
cenóbios como Dume, Montélios e Tibães, cujas reconstruções deverão ter ocorrido no
século X, sendo que Dume transformou a antiga basílica em igreja paroquial, atestam
a permanência de populações nesta área. Portanto, a cidade de Braga deverá ter
continuado a ser habitada, embora sem estruturas defensivas ou edifícios públicos
destacados, dada a inexistência de organização administrativa e, até, eclesiástica, dado
que os poderes diocesanos foram transferidos para Lugo.
No ano de 877, o bispo Reduzindo levou a cabo uma tentativa de restauração da
dignidade da cidade de Braga. No ano de 997, as tropas muçulmanas comandadas
pelo terrível Almançor terão presumivelmente atravessado a cidade. A expugnação
definitiva dos territórios aconteceu por intermédio do rei Católico, Fernando Magno,
que conquistou definitivamente os territórios até ao rio Mondego já no século XI.
Começaram, então, a surgir condições para a restauração consolidada de Braga e da
sua diocese. É precisamente o filho deste monarca e futuro rei da Galiza, D. Garcia, que
sob o empenho dos bispos de Lugo e Iria, vai restaurar a diocese de Braga, reconstruir e
repovoar a cidade, a partir do ano de 1070. Sendo neste contexto e ano que D. Pedro é
nomeado bispo de Braga, efetuando a construção da Sé Catedral de Braga, o que vem
a acontecer no dia 28 de agosto de 1089, celebrado com grande pompa e alcance.
Estava dado o primeiro passo para Braga ver restituídos os seus direitos de
metropolita, o que vem a acontecer no ano de 1099, com o Arcebispo S. Geraldo. A
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cintura defensiva da cidade é, então, construída por ordem do Conde D. Henrique,
passando a Sé a ocupar o lugar de destaque na planta da nova urbe. Com a morte de S.
Geraldo em 1108, torna-se Arcebispo de Braga D. Maurício Burdino, homem enérgico e
valente, que vai lutar bravamente, junto da Santa Sé, pelos direitos de Braga em relação
a Compostela e Toledo. No ano de 1112 dá-se um dos mais importantes fatos da história
da nossa cidade: a criação do Couto de Braga pelos condes portucalenses, facto que fez
dos Arcebispos senhores e príncipes de Braga.
No mesmo ano morreu o Conde D. Henrique, sendo sepultado em Braga. Anos
mais tarde, o seu filho D. Afonso Henriques, entra em disputa com a própria mãe, Dona
Teresa, pelo governo do Condado Portucalense. O Arcebispo então chegado, D. Paio
Mendes, toma o partido do príncipe e enfrenta Dona Teresa, chegando mesmo a ser
preso pela condessa. Braga era, então, o epicentro de uma guerra civil. O confronto
entre mãe e filho, aspeto mítico da formação da nacionalidade, foi inevitável, e deu-se a
24 de junho de 1128, com a Batalha de S. Mamede em que D. Afonso Henriques triunfa
graças ao apoio direto do Arcebispo. Esta batalha foi o mais importante passo para a
fundação de Portugal. D. Afonso Henriques, em agradecimento, concederá privilégios
ao arcebispo de Braga e patrocinará as obras na Catedral por longos anos.
Porém, será outro Arcebispo, D. João Peculiar, que com incessante trabalho junto da
Santa Sé, conseguiu do Papa o reconhecimento de Portugal como reino, o que veio a
acontecer em 1179, confirmando a preponderância da ação dos prelados bracarenses na
fundação de Portugal.
No ano de 1361 é eleito Arcebispo D. João de Cardaillac, sendo de destacar o fato de
ter sido o primeiro prelado bracarense a intitular-se Primaz das Hespanhas. Foi durante
a vigência deste Arcebispo que, em 1369, Braga foi invadida e parcialmente destruída
pelo rei de Castela, D. Henrique II. Devido a este acontecimento, o rei D. Fernando
mandou reforçar o sistema defensivo da cidade.
Por este tempo, o Bom Jesus não representava mais do que uma ermida afastada
dos arrabaldes da cidade. A primeira notícia remonta ao ano de 1373, falando-se já na
existência de uma ermida, presumivelmente fundada por D. Gonçalo Pereira, Arcebispo
de Braga entre 1326 e 1348. Este prelado, sepultado primorosamente na sublime
Capela da Glória da Catedral bracarense, havia lutado, ao lado de El-Rei D. Afonso IV, na
decisiva Batalha do Salado, travada a 30 de Outubro de 1340 nos planaltos de Cádiz.
Ali padeceu uma poderosa armada muçulmana, chefiada pelo Rei de Fez e pelo Emir
de Granada, que tentou, pela última vez, reconquistar posições na península. O Rei
Bravo acorreu ao socorro castelhano, enterrando o machado de guerra que o separava
do orgulhoso Afonso XI de Castela, a quem dera sua filha em casamento. Rezam as

crónicas que D. Gonçalo Pereira atribuiu essa notável e decisiva vitória à intervenção
de Santa Cruz de quem era devoto e que seu filho, Prior do Crato, levava arvorada em
estandarte, conduzindo as hostes. Daí terá surgido uma promessa que terá dado origem
à ermida de Santa Cruz, que novamente é citada na prelazia do Arcebispo D. Fernando
da Guerra, como pertença da paróquia de Tenões.
No ano de 1387 a cidade de Braga foi, entretanto, o palco das primeiras Cortes
reunidas pelo rei D. João I, após a sua proclamação como rei de Portugal. Foi também
no reinado do Mestre de Avis que se deu a interrupção do Couto de Braga, entre 1402 e
1472, perdendo os Arcebispos o poder sobre o governo da cidade, em favor do rei, por
troca de avultadas rendas.
O século XV foi penoso para Braga, quebrando económica e demograficamente,
devido a um Estado que se voltava totalmente sobre os Descobrimentos e as cidades
marítimas. Surgiu nesta altura em Braga aquele que é, sem dúvida, uma das figuras
maiores da história da cidade, o Arcebispo D. Diogo de Sousa, eleito no ano de 1505.
Este prelado vai remodelar quase por completo a estrutura urbana de Braga, mandando
abrir novas praças, portas nas muralhas, alargando ruas, e dotando a cidade de fontes,
templos e cruzeiros, alargando o seu perímetro para fora das muralhas. Braga entra,
então, numa fase de grande expansão urbanística e demográfica.
Vai ser por esta altura que vai ser construída a primeira igreja do Bom Jesus do
Monte, levantada sobre a primitiva ermida, deve recuar ao início do século XVI, mais
propriamente ao ano de 1522. Este templo deveu-se à acção de D. João da Guarda,
Deão da Sé de Braga e antigo camareiro do Cardeal Alpedrinha e Arcebispo de Braga,
D. Jorge da Costa. Uma outra versão, devida a um apontamento datado de 1720,
refere que poderá ter havido um templo anterior a este, atribuído a D. Jorge da Costa,
no ano de 1494. Deste primitivo lugar de culto restam ainda algumas memórias,
nomeadamente a lápide que assinala a sua construção, bem como o brasão do prelado
a quem o seu fundador devia a sua condição. Projetado em gótico tardio, este templo
atesta a importância religiosa que o, então denominado, monte de Santa Cruz estaria a
alcançar junto dos fiéis bracarenses. Recorde-se que, poucas décadas antes, em 1472, a
ermida primitiva surge nomeada entre as propriedades adstritas à paróquia de Tenões.
O século XVII traz para Braga uma continuada evolução urbanística, tendo como
base a obra meritória do Arcebispo D. Diogo de Sousa (1505-1532), contudo o que
neste século é mais significativo é o assumir definitivo da cidade como o maior centro
religioso de Portugal. Desde logo, foram constituídos e erigidos inúmeros conventos,
irmandades e diversas casas religiosas. Se D. Diogo de Sousa lhe deu corpo, abrindo
praças e ruas, os seus sucessores D. Rodrigo de Moura Telles e D. José de Bragança
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vão se entreter a adorná-la com as jóias do barroco, o estilo que mais imprimiu a sua
passagem na cidade, e de algum modo, melhor traduziu essa mentalidade ancestral
de inetracção entre as raízes pagãs e a centralidade cristã. O barroco permitiu que a
cidade atingisse um apogeu na sua arquitetura civil e religiosa, acrescentando particular
monumentalidade aos espaços urbanos anteriormente planeados através da edificação
ou reedificação de fachadas de grandes dimensões ostentando exuberantes decorações.
Neste campo saliente-se André Soares (1720-1769), o inspirado artista que vai tornar
Braga quase obra sua. Foi das mãos deste notável arquiteto bracarense que saíram as
obras mais célebres da história arquitetónica de Braga, durante o século XVIII. Das suas
obras, ou a ele referenciadas, destacam-se o Palácio do Raio, a fachada do Convento e
Igreja dos Congregados, a Casa da Câmara, o Palácio dos Arcebispos, a Igreja de Santa
Maria Madalena, entre outras.
Este século fica, por isso, marcado pela ação de dois arcebispos: D. Rodrigo de Moura
Teles (1704-1728) e D. José de Bragança (1741-1756). O primeiro foi o prelado que mais
obra legou à cidade, continuando a saga da fundação e renovação de conventos, sendo
também o fundador ex-novo do maior ex-libris de Braga – o Bom Jesus do Monte.
Isto é, com D. Rodrigo fixa-se, e de alguma maneira implementa-se, o conceito de
via-sacra no âmbito do movimento europeu de criação dos sacro-montes. Santuários
petrificados, destinados a proporcionar aos peregrinos, por efeito do estímulo dos sentidos,
a recriação simulada da ascese dos passos da Paixão de Cristo. Da ermida que foi sendo
anteriormente reconstruída e ampliada, com D. Rodrigo estabelece-se a valorização dos
acessos através dos primeiros lanços de escadório e constrói-se um templo, sugestão da
Santa Jerusalém reedificada. Daqui para a frente o Bom Jesus do Monte passa também a
ser intervencionado em função da imagem que suscita ao observador colocado na cidade.
D. José legou à cidade a ala oeste do Paço dos Arcebispos, a Câmara Municipal e o
sistema de abastecimento de água das Sete Fontes. Neste século ainda se destacou o
bracarense Carlos Amarante (1748-1815), que deixou bem patente o seu virtuoso traço,
designadamente, o de estilo neoclássico patente em muitos edifícios que projetou.
No Bom Jesus vai ser responsável pelo traço da nova igreja, e terreiros das virtudes e
de Moisés, contando com o especial patrocínio do arcebispo D. Gaspar de Bragança
(1758-1789).
O final do século fica marcado também pelas iniciativas do Arcebispo, D. Frei
Caetano Brandão (1790-1805), sobretudo, no que toca ao campo assistencial. O século
XIX arrancou com as invasões francesas em março de 1809, que deixou duras marcas na
cidade. A batalha de Carvalho d’Este, na qual pereceram muitos bracarenses, fica como
efeméride de um tempo muito difícil para a cidade e para o País. Entretanto Braga é

palco decisivo das lutas liberais, sendo de registar que é em Braga que o miguelismo
sofre o golpe fatal na rude batalha de que opôs Cazal a MacDonell em 1834, sendo
que o rei D. Miguel residiu em Braga desde novembro de 1832 até junho de 1833, fato
inédito na história da cidade.
Braga acordaria deste período crítico a partir de meados do século XIX, quando
o retorno dos ‘brasileiros’ e a fundação do Banco do Minho (1865) permitiram um
desenvolvimento industrial que favoreceu sobremaneira a economia da própria cidade.
Nascem as primeiras indústrias e a maioria dos edifícios do centro histórico vão
ser totalmente arrasados para dar lugar a novas habitações, mais adequadas às
exigências desse tempo. A partir de 1857 a cidade começa a ser iluminada a gás, para
em 1893 passar a servir-se de luz elétrica para o efeito. O comboio, grande motor de
desenvolvimento, atinge a capital do Minho em 1875, sendo o próprio rei D. Luís a
presidir à viagem inaugural. É também neste século que a cidade, movida pelos ímpetos
lisboetas, inaugura o seu primeiro teatro, o Teatro de S. Geraldo que funcionou desde
1857 até 1919 num edifício que se situava no local onde se encontra hoje o Banco de
Portugal. O jardim público, construído defronte da Arcada, bem como os primeiros
cafés, núcleos da sociedade elitista da época, são a face nítida da influência de Lisboa, e
alguns referentes da mais remota metrópole parisiense, na vida bracarense deste século.
Surgindo igualmente, neste período, a primeira imprensa regional como o extinto jornal
Comércio do Minho, ou o Echos do Minho, criou-se em Braga uma forte identidade
que afirmou a cidade no contexto nacional, sendo considerada pela generalidade da
imprensa nacional, como então se afirmava, “a terceira capital do Reino”.
Aliado a este fato está o forte desenvolvimento demográfico e industrial desta
época, sendo que a cidade atinge, no início do século XX o inédito algarismo de 25
mil habitantes, número apenas ultrapassado por Lisboa e Porto. É ainda na primeira
metade século XIX que é construído o movimento popular denominado de “Maria da
Fonte”, como reação ao decreto de 1845 que proibia que as pessoas fossem sepultadas
no interior das igrejas e que provocou a queda do governo de Costa Cabral. Registem-se
ainda neste século a grande tragédia sucedida em 1866, quando um grande incêndio
devorou grande parte do Palácio dos Arcebispos (onde hoje se encontra a Biblioteca
Pública), bem como a fundação do Santuário do Sameiro pelo Padre Martinho Pereira
da Silva em ação de louvor à proclamação do dogma da Imaculada ocorrida em 1854.
Projeto este que esbateu a primazia de pontuação paisagística do Bom Jesus, vindo a
impor-se no recorte montanhoso entre este e Santa Maria Madalena.
O dia 25 de Março de 1882 fica também nos anais de Braga, pois foi o dia de
inauguração do funicular do Bom Jesus, um exemplar pouco repetido no mundo
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e que funciona como ícone da engenharia portuguesa no século XIX. Deve-se ao
industrial bracarense, Manuel Joaquim Gomes com projecto do engenheiro suíço
Niklaus Riggenbach. As especificações foram recebidas pelo correio e a instalação do
equipamento foi feita sob a orientação do engenheiro portuense Raul Mesnier du
Ponsard. Foi o primeiro do género a ser instalado na península Ibérica, e um dos sete do
género no mundo. Este funicular, movido a água através de sistema pendular, vence uma
diferença de nível de 116 metros em 267 de plano inclinado. Ainda no planalto principal
do santuário, para além dos hotéis, que foram surgindo ao longo do século XIX e da gruta
artificial pedida a Ernesto Korrodi, contemplamos um pouco das obras empreendidas no
consulado do coronel Lopes Gonçalves, como Juiz da Mesa da Confraria. Por sua iniciativa
é construído o casino, estação de telégrafos, coreto e casa das estampas, da autoria do
arquitecto lisboeta Raul Lino, um dos mais importantes nomes da época.
O século XX traz grandes projetos à capital do Minho, entre os quais o primeiro
sistema público de transportes por iniciativa do presidente da Câmara de então, o
coronel Lopes Gonçalves, que também promoveu a edificação, em 1915, do mercado
municipal e ainda a construção do elegante Theatro Circo, no mesmo ano. Estas e
outras destacadas obras de relevo saíram do traço daquele que foi sem dúvida um dos
maiores arquitetos da história contemporânea de Braga: Moura Coutinho. Esta época
é, contudo, período negro no que toca à salvaguarda do património cultural edificado.
Assim em 1906 é demolido o Castelo da cidade (situado atrás da Arcada), em 1911 é
destruído o Convento e Igreja dos Remédios, em 1921 são desmanteladas as Capelas do
Paço e de Santo António dos Esquecidos, na década de 30 são destruídos vastos trechos
do bairro das Travessas (junto à Sé), para além das inúmeras demolições de portas
e postigos da cidadela medieval ocorridas ainda no século XIX. Progresso era, nesta
época, sinónimo de aniquilação de património arquitectónico antecedente.
A 28 de maio de 1926 ocorre um acontecimento marcante na história de Portugal
que teve como ponto de partida a cidade de Braga: a revolução comandada pelo
Marechal Gomes da Costa (com estátua no Campo da Vinha) que derrubou a 1.ª
República. Durante o período ditatorial que vigorou em Portugal até abril de 1974, Braga
era considerada como a cidade “santa da revolução”. A obra do Estado Novo em Braga é
ainda significativa neste período, desde o Mercado Municipal em 1956, o Estádio 1.º de
Maio em 1950, e a construção de alguns bairros habitacionais: o bairro Duarte Pacheco,
o da Av. Marechal Gomes da Costa, Rodovia, bairro da Misericórdia, e outros de menor
impacto. A cidade beneficiou ainda da criação de diversos equipamentos públicos e de
importantes infraestruturas, como a construção da rodovia, desde 1958, que ordenou
a expansão da cidade a sul, e as obras de saneamento. A cidade contava então com

cerca de 50 mil habitantes. Grande parte deste dinamismo deve-se, no final dos anos
1950 e início dos anos 60, ao bairrismo empreendedor e concretizador do presidente da
Câmara, A. M. Santos da Cunha, que estimula a expansão da cidade dando origem a
um novo ciclo de desenvolvimento urbano.
Com a implantação da democracia, em 1974, chega também o maior período de
crescimento de Braga. É criada a universidade do Minho, polo aglutinador e fixador
de novos habitantes. Através de uma autarquia fomentadora das obras públicas e
privadas, comandada desde 1976 por Mesquita Machado, a cidade cresce económica
e demograficamente. O desenvolvimento comercial e industrial beneficia do novo
quadro concorrencial decorrendo das regras garantidas pela liberdade do sistema
democrático, verificando-se vultuosos investimentos: inicia-se a implementação de uma
nova rede viária de acessos à cidade, é construído o Parque de Exposições em 1987,
todo o centro histórico é alvo de forte processo de reabilitação. Todavia, incentiva-se um
crescimento urbanístico questionável, em que por vezes domina a vertente imobiliária e
o desordenamento construtivo. A cidade expande-se significativamente, em especial na
zona Sul e Oriental. Braga conta hoje com cerca de 190 mil habitantes, destacando-se
das demais cidades médias nacionais e consolidando a sua posição como o terceiro
pólo urbano nacional.
***
Da inter-relação atual entre Braga e o Bom Jesus do Monte, para além da dimensão
patrimonial, que se inscreve num dos principais desígnios cívicos presentes, sejam eles
religiosos, históricos, ambientais e turísticos, facto que constitui motivo de elevada
atratividade, do ponto de vista urbanístico, o santuário, que na segunda metade do
século XIX se viu acrescido da função de estância, é hoje um dos redutos mais relevantes
da estrutura verde herdada. Mancha coerente fundamental da cobertura vegetal urbana.
Todo o conjunto edificado e a sua cerca, sobretudo pelo efeito cénico dos seus
escadórios, que ainda hoje pode ser apreciado da Praça da República (Arcada) – ponto
central de chegada e de partida, até há poucas décadas, das principais ligações
terrestres – como uma espécie de altar a céu aberto, onde a Av. central toma o lugar
de uma grande nave. Porém, sobretudo, a partir da segunda metade do século XIX, o
Bom Jesus notabilizou-se como um mirante de observação sobre a cidade e de todo
o horizonte do Cávado até ao mar, muito fruto da popularização da existência de um
primeiros telescópios turísticos de observação da paisagem, Braga por um canudo. Com
esta realidade reconstruiu-se o próprio conceito de paisagem relativa a Braga. Isto é,
entre a perspetiva, mais democrática e popular, da tomada de vistas da cidade para o
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monte, e a visão externa, mais propensa à elite turística, de vislumbre dos miradouros
para baixo, ou seja, do alto do monte para a cidade (Bandeira, 2011).
Do ponto de vista da história urbana o santuário-estância do Bom Jesus do Monte,
qual Cyntra do Norte, como já foi outrora propagandeado, juntou às piedosas esmolas
dos fieis, profícuos recursos hoteleiros, atraiu burgueses que edificaram nos seus acessos
e nas imediações inúmeros chalets, e ainda, fruto da bitola estreita que uniu inicialmente
o tramway da estação do caminho-de-ferro até à base do original funicular, que vencia
o último lanço da encosta, ordenou todo um eixo urbano de expansão nascente que
formatou a morfologia de Braga dos finais do século XIX e princípios do XX.
A atratividade pelas excelentes vistas e o isolamento face ao bulício urbano, levou
nas últimas décadas, com a permissividade da anterior autarquia, a permitir-se a
construção densificada pela encosta acima, nos socalcos das antigas quintas, de
inúmeras habitações unifamiliares. A mancha verde da serra passou a repartir a
moldura da paisagem com novas urbanizações chegando num determinado período os
campanários das igrejas a ceder protagonismo aos guindastes dos estaleiros de obra de
construção civil.
Finalmente, hoje, que se procede à revisão do Plano Diretor Municipal de Braga,
espera-se recuperar o protagonismo e a centralidade do Santuário-Estância, em toda
a sua plenitude e diversidade, desde logo, no cuidadoso ordenamento do território
que ocupa e nas perspetivas que desfruta, porque a sua candidatura a património da
humanidade é um desígnio que nos une a todos.
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O BOM JESUS DO MONTE,
NUM CONTEXTO DO
CULTO DA SANTA CRUZ,
EM PORTUGAL
Cónego José Marques*

O Bom Jesus do Monte, pela sua monumentalidade, qualidade artística e
enquadramento natural, emerge no conjunto dos sacri montes surgidos, nos tempos
modernos, em diversos pontos da Europa cristã: Itália, França, Alemanha, Espanha
e Países Baixos, como expressões e polos de difusão do culto cristológico e mariano,
vivido nas regiões circunvizinhas.
Cada um destes monumentos tem a sua história, que, no caso do Bom Jesus do
Monte, é bem conhecida, mercê dos numerosos estudos que lhe foram dedicados,
em cuja série se integra também a nossa breve síntese, intitulada O Bom Jesus
do Monte, empolgante hino de louvor e gratidão a Cristo Redentor. Como o título
evidencia e o texto demonstra em pormenor, desde as suas remotas origens medievais
até à conclusão desta grandiosa obra, cuja orientação definitiva encontrou na
intrépida decisão do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles (1704-1728) o seu principal
impulsionador, a gratidão, o louvor e a exaltação de Cristo sofredor, que percorreu
o caminho do Calvário – via Crucis –, carregando a Cruz em que foi crucificado e
consumou o mistério da Redenção da Humanidade, foram sempre o fundamental
elemento dinamizador do trabalho condensado na beleza e magnificência do Bom
Jesus do Monte.
Quaisquer leituras e interpretações que se façam deste Santuário, nos planos
histórico, artístico, arquitectónico, simbólico, paisagístico, etc., só terão pleno sentido
e expressão à luz da Fé, que lhe deu origem, perpassou a longa e morosa realização
das diversas fases desta obra, que, agora, a proclama.

Pinto, Sérgio da Silva (1959). Braga na História. Braga: Câmara Municipal.
* Professor catedrático da Universidade do Porto (ap.).
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Se esta realidade, de forma muito simples, está patente, nos seus primórdios – na
capela de Santa Cruz, existente, em 1373 –, e ganhou novo impulso, após a decidida
orientação traçada pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, que sentiu necessidade
de assumir a presidência da Irmandade ou Confraria do Bom Jesus do Monte, impõe-se
observar que o culto do mistério da Redenção, fundamental e permanente na vida da
Igreja, já nessa altura estava fortemente radicado na cidade e na Arquidiocese de
Braga, que, excepção feita da diocese de Bragança dela desmembrada, abrangia
quase toda a região Norte, e, mesmo, em Portugal, como mais à frente se verá.
Estas afirmações estão bem documentadas nos estudos por nós apresentados
em congressos sobre o culto da Santa Vera Cruz, realizados em Espanha, a começar
pelo de Sevilha, de 18 a 22 de Março de 1993, expressamente designado Congresso
Mundial das Confrarias da Santa Vera Cruz, no qual participámos com As Confrarias
da Paixão na antiga arquidiocese de Braga, que, além das Actas do Congresso,
publicámos também na revista Theologica, 2.ª Série, 28, 2 (1993), pp. 447-480. Não
sendo um estudo exaustivo, é um contributo importante, como ponto de partida para
estudos ulteriores destas e de outras confrarias da Santa Cruz ou Santa Vera Cruz e do
Bom Jesus, espalhadas pela antiga Arquidiocese Braga, de que foram desmembradas
as dioceses de Bragança, Vila Real e Viana do Castelo. Em todas elas sobressai o culto
do mistério da Redenção, operada por Jesus Cristo – O Bom Jesus! Neste estudo,
apresentámos o inventário das Confrarias que foi possível identificar, com menção
expressa à do Bom Jesus Monte, que agora nos interessa, bem como alguns aspectos
dos diversos Estatutos disponíveis.
Posteriormente, no Congresso Internacional, realizado em Bilbau, Espanha, em
Setembro de 2004, oferecemos uma primeira visão de conjunto sobre O culto da
Santa Vera Cruz em Portugal, continental e insular, proporcionando o inventário da
onomástica das freguesias ou paróquias portuguesas que têm a Santa Cruz como
orago ou padroeiro principal, seguido da sua representação cartográfica. Procurando
aprofundar o conhecimento e difusão deste mesmo culto, concretizado nas capelas
dedicadas à Santa Cruz ou Santa Vera Cruz, organizámos e divulgámos os respectivos
inventário e cartografia, metodologia seguida também na terceira parte do trabalho,
consagrada às confrarias da Santa Cruz. Por fim, aí se analisa este culto, através dos
Santos Lenhos, em geral, mas, sobretudo, dos conservados na Sé de Évora, em Santa
Cruz do Marmelar e em Tiago de Cacém, ambas na diocese de Beja, impondo-se
observar, ainda, que diversas referências feitas ao longo do estudo ao Bom Jesus
do Monte, aos Santuários da Peneda, da Senhora do Pilar, na Póvoa de Lanhoso,

ao calvário do Bom Jesus de Cambeses e a outras capelas da Santa Cruz ficaram
documentadas no apêndice fotográfico.
Por fim, o estudo preparado para o Congresso Internacional de Hermandades e
Cofradias de la Santa Vera Cruz, que teve lugar, em Zamora, de 25 a 27 de Setembro
de 2008, segundo o pedido expresso dos Organizadores, versou sobre O culto da
Paixão e da Santa Vera Cruz no Norte de Portugal, que proporciona uma nova visão
deste culto, encarado nas perspectivas da Paixão de Cristo e da Santa Vera Cruz,
procurando revelar as capelas, altares e irmandades consagrados a estes dois aspectos
do culto cristológico. Esta comunicação, por oposição aos trabalhos acima referidos,
tem a particularidade de proporcionar um novo conhecimento do tema enunciado,
centrado nos meados do século XVIII, pois teve como fonte principal as Memórias
Paroquiais, de 1758, publicadas por Distritos, possibilitando, assim, uma análise
temática por Dioceses, dada a coincidência entre as divisões administrativas: civil e
eclesiástica. À semelhança dos trabalhos precedentes, também neste abundam os
quadros de inventários, relativos a cada um dos aspectos estudados, acompanhados
da cartografia indispensável e do apêndice fotográfico, que lhes conferem novas
dimensões.
No breve espaço que nos foi concedido, seria inviável entrar em mais pormenores
sobre estes estudos, mas, antes de terminar, impõe-se evocar quanto afirmámos, de
início, sobre a imperiosa necessidade de ler e interpretar O Bom Jesus do Monte na sua
monumentalidade arquitectónica, artística, história multisecular e enquadramento
geográfico, à luz da Fé no mistério da Redenção da Humanidade, operada por Cristo
Jesus, realidade, sobretudo regional, que esteve sempre presente e acompanhou,
durante séculos, o crescimento deste monumento, nas suas múltiplas facetas.
Valorizámos, de modo particular e sem qualquer sombra de dúvida, a opção
tomada por D. Rodrigo de Moura Teles, rumo à criação deste sacro monte, mas os
estudos apresentados em congressos internacionais e aqui sintetizados abrigam-nos a
reconhecer que o dinamismo deste Arcebispo e da acção das beneméritas e sucessivas
Mesas da Confraria do Bom Jesus do Monte, bem como o crescimento desta grandiosa
obra eram suportados por um forte sentimento de Fé no mistério da Redenção,
expressa na generalizada devoção à Santa Cruz, em Portugal, mas, especialmente, na
região Norte, coincidente com a antiga Arquidiocese de Braga, dimensão religiosa de
que o Santuário do Bom Jesus do Monte é, sem dúvida, a melhor expressão.
Por tudo quanto é conhecido e documentado, a que acresce o que acabámos
de afirmar, O Bom Jesus do Monte bem merece ser declarado: Património da
Humanidade.
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1. AS CONFRARIAS DA PAIXÃO NA ANTIGA ARQUIDIOCESE DE BRAGA*
Introdução
Ao iniciar esta exposição, desejamos agradecer à Ex.ma Comissão Organizadora
deste Congresso não só o convite que se dignou dirigir-nos, mas também o interesse
revelado no sentido de que Portugal, onde se encontram alguns dos mais célebres
monumentos levantados em louvor da Paixão de Cristo, estivesse, de algum modo,
representado neste Congresso Mundial, dedicado às confrarias da Santa Vera Cruz.
O convite para participar neste Congresso é tanto mais oportuno quanto é certo
que, entre nós, não existe ainda um levantamento global e exaustivo do movimento
associativo, constituído pela generalidade das confrarias, que, por razões históricas,
inerentes ao processo de reconquista do território português, só desde o século XIII,
tiveram grande desenvolvimento na zona centro-norte de Portugal. Na falta dessa
investigação de base, pareceu-nos preferível, em vez de centrarmos, exclusivamente, a
nossa atenção nas confrarias de Santa Vera Cruz, optarmos por dar maior amplitude ao
tema, nele incluindo também outras confrarias afins, que traduzem formas e aspectos
particulares de vivência religiosa da Paixão de Cristo, que no alto da Cruz consumou
amorosamente a redenção da Humanidade. Para esta opção contribuiu, de forma
determinante, a circunstância de ser esta a primeira tentativa de abordagem de um
tema tão aliciante e de tanta importância no âmbito da história das mentalidades, em
que bem se integra o estudo destas formas de devoção e piedade, de acentuado cariz
popular. Apesar de as confrarias em Portugal terem surgido e se haverem afirmado ao
longo da Baixa Idade Média, e de ninguém ignorar que o tema da Paixão, Morte e
Ressurreição de Cristo1 está no centro da catequese primitiva – pregamos Cristo e Cristo
* Comunicação apresentada ao «Congresso Mundial das Confrarias da Santa Vera Cruz», realizado em Sevilha, de 18 a
22 de Março de 1993, que, além de aparecer integrada nas Actas, se publica também aqui, com plena anuência da
Comissão Organizadora, gentileza que se agradece.
Siglas: A.C.B.J.M: Arquivo da Confraria do Bom Jesus do Monte
A.D.B.: Arquivo Distrital de Braga
A.I.B.J.L.: Arquivo da Irmandade do Bom Jesus da Lama
A.I.S.C.B.: Arquivo da Irmandade de Santa Cruz, Braga
A.I.S.V.C.G.: Arquivo da Irmandade da Santa Vera Cruz de Guimarães
A.M.V.C.: Arquivo Municipal de Vila do Conde
A.N.T.T.: Arquivo Nacional da Torre do Tombo
A.P.S.M.C.: Arquivo Paroquial de S. Miguel de Cabreiros
A.P.S.M.F.: Arquivo Paroquial de S. Miguel da Facha
A.P.S.P.R.: Arquivo Paroquial de S. Pedro de Rates
B.M. «R.P.» P.V.: Biblioteca Municipal «Rocha Peixoto» da Póvoa de Varzim
1
LE BRAS, Gabriel – Etudes de Sociologie Religieuse, tome second, Paris, P.U.F., 1956, pp.429-432.

crucificado, afirmava S. Paulo2, e de que é nuclear na liturgia e na vida da Igreja, desde
os seus primórdios3, só foi após o Concílio de Trento que elas atingiram o seu período
áureo, pouco antes de o poder civil lhes impor o seu controlo, a partir da segunda
metade do século XVIII, com o inevitável e progressivo empobrecimento do conteúdo
religioso patente nos estatutos, submetidos a frequentes reformas e ingerências de
instituições previamente criadas ou adaptadas para o efeito.
Como decorre do próprio título em epígrafe, escolhemos como campo de investigação
uma área que ultrapassa os limites a que ficou reduzida a Arquidiocese de Braga, após
os sucessivos desmembramentos a que foi submetida, desde o século XVI, com a criação
das dioceses de Miranda (1546)4 mais tarde designada Miranda-Bragança –, de Vila
Real (1922)5, e de Viana do Castelo (1977)6, sem esquecermos a área que lhe foi ampu
tada, nos finais do século XIX, com a divisão administrativa eclesiástica, conduzida
pelo Cardeal D. Américo, bispo do Porto7. Não obstante esta definição geográfica,
que põe em evidência os antigos limites da diocese bracarense, que superavam,
de forma impressionante, os actuais, impõe-se esclarecer que não vemos qualquer
inconveniente em nos movimentarmos dentro deste espaço mais amplo, porque todas
as confrarias das dioceses desmembradas, aqui mencionadas, foram instituídas quando
as paróquias onde estão sediadas pertenciam à Arquidiocese de Braga, sendo, por isso,
absolutamente legítima a sua integração no âmbito deste estudo.
Com esta exposição não pretendemos envolver-nos em teorizações sobre as confrarias
da Paixão nem especular sobre o conteúdo teológico da realidade que lhes está
subjacente; desejamos, isso sim, contribuir para um melhor conhecimento da grande
rede que estas associações constituíam no seu conjunto, não obstante as diversificadas
designações por que são conhecidas, geralmente ligadas a alguma das numerosas
capelas erectas sob alguma das seguintes invocações: Santa Vera Cruz, Santa Cruz, Bom
Jesus, Bom Jesus da Cruz, Bom Jesus da Boa Morte, Bom Jesus da Via-Sacra, Senhor dos
Passos. Santos Passos, Senhor das Ânsias, Senhor dos Aflitos, Senhor da Agonia, Senhor
Preso, Santas Chagas, Senhor do Alecrim, do Santo Lenho8, etc., e surpreender a forma
2

3
4

5
6
7
8

Coríntios, 1, 23. – «… nos autem praedicamus Cristum crucifixum: Judeis, quidam scandalum, Gentibus autem
stultitiam.».
Actos, 2,23; 3,15 …
ALMEIDA, Fortunato – História da Igreja em Portugal, nova edição preparada e dirigida por Damião Peres, vol. II,
Porto-Lisboa, Livraria Civilização, 1968, p. 15.
OLIVEIRA, Mons. Miguel de – História Eclesiástica de Portugal, 3.ª ed. Lisboa, União Gráfica, 1958, p. 362.
«Acção Católica». Boletim Arquidiocesano, Braga, Fevereiro de 1978, pp. 58-59.
ALMEIDA, Fortunato – História da Igreja em Portugal, nova edição, vol. II, pp. 13-14.
Em apêndice, apresentamos o seu elenco com a menção das freguesias onde se encontravam.
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como, então, procuravam e ainda hoje procuram revelar aos fiéis aspectos concretos da
Paixão de Cristo, levando-os à vivência das formas de espiritualidade daí decorrentes,
aspectos de que os respectivos estatutos mais antigos constituem a melhor expressão.
Esta concretização, imposta por razões de natureza metodológica, exige que
deixemos bem claro que não olvidamos a importância de outros aspectos: artísticos,
culturais, demográficos, sociais, antropológicos, assistenciais, de relacionamento com
o poder civil, etc., que não poderemos desenvolver, neste momento, como convinha,
embora ainda tenhamos oportunidade de nos referirmos de passagem a alguns.
Já mencionámos a falta um inventário exaustivo destas e de outras confrarias,
cumprindo-nos, agora, informar que o nosso objectivo não foi, nem é, traçar monografias
isoladas de cada uma delas, mas antes, dar a conhecer a sua génese, dispersão,
objectivos, estruturas, vicissitudes existenciais, pólos de concentração diocesana,
situação actual, etc., deixando aberto um vasto campo para investigações futuras, que
redundem noutros tantos estímulos à sua actualizada revitalização.
E desnecessário será dizer que; raramente, a documentação permitiria respostas
adequadas, a todos estes quesitos, mercê do estado em que se encontram muitos
arquivos paroquiais e, por vezes, até os das próprias confrarias mais importantes. E, no
entanto, estas confrarias constituem a forma mais organizada de promover a vivência
religiosa, individual e colectiva, da Paixão de Cristo ou de alguns dos seus aspectos,
particularmente estimulantes da sensibilidade humana, e de nos aproximarem do
«Homem das Dores», descrito pelo profeta Isaías9, aspectos que, nem por isso, esgotam
a riqueza de outras formas mais simples e generalizadas de religiosidade, profundamente
entranhadas na alma popular.

maiores vultos da literatura portuguesa, como o bem conhecido Pe. António Vieira10.
E não esquecermos as diversas circunstâncias históricas que as estimularam, como o
incremento dado pelo Concílio de Trento, as suas repercussões nas correntes de piedade
cristológica então vigentes, a influência dos relatos das peregrinações à Terra Santa, o
exemplo de certos conventos, que mandavam construir a sua «Jerusalém»11, – também
conhecida pela designação de «deserto» – destinada a ajudar a meditar os «passos» da
paixão e morte do Senhor, etc. Nesta ordem de ideias, merece referência especial o facto
de o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra e de tantos outros dele derivados – que, na
vasta Arquidiocese de Braga, no século XV, eram dezoito – terem na meditação da Paixão
de Cristo um dos elementos fundamentais da sua espiritualidade12. E nem admira que tal
aconteça, uma vez que o seu primeiro prior, S. Teotónio, foi duas vezes em peregrinação
aos Lugares Santos da Palestina, tendo o discípulo anónimo, seu biógrafo, consagrado
largo espaço da «vida» do Santo à descrição pormenorizada do itinerário por ele seguido
na segunda visita aos lugares santificados pela presença de Jesus, acentuando os fortes
sentimentos de Fé e piedade lá experimentados e de que muito deve ter falado aos
seus religiosos, como demonstra, entre tantas outras, a seguinte passagem da sua vida:
– «…Entrando, portanto, com alegria, na Cidade santa, deliberou ver primeiro a cruz no
Monte Calvário, onde o preço do mundo, Cristo, foi pesado na balança da cruz. Prostrado
diante dela de coração e corpo inteiro, adorou-a, como se visse o Senhor nela pendente.
Recordava a sentença de morte ou de maldição proferida contra si e contra todo o homem,
devido à desobediência do primeiro homem, mas também de propiciação e piedade do
Filho de Deus, do qual lera que «por nós se fez maldito, para nos redimir da maldição», e
que suportara naquele mesmo lugar escarros, insultos, chicotadas, bofetadas, a coroa de
espinhos, a flagelação, a cruz, os cravos, o fel, o vinagre, a lança e a morte»13.

Origem e dispersão
Também para a antiga Arquidiocese de Braga são válidos os motivos geralmente
aduzidos como fundamento para a erecção deste tipo de confrarias, ocupando o primeiro
lugar os relatos bíblicos da Paixão e Morte de Jesus, profeticamente anunciadas no Velho
Testamento, cuja realidade histórica ficou minuciosa memória nos Evangelhos, por vezes
evocada nos próprios estatutos, seguindo-se-lhes o insubstituível contributo das festas
litúrgicas e da parenética, que geralmente as acompanhava, onde figuram alguns dos

9

Isaías, 53,3-4. – «Despectum et novissimum viro rum, virum dolorum et scientem infirmitatem: et quasi absconditus
vultus eius et despectus: unde nec reputavimus eum. Vere langores nostros ipse portavit et nos putavimus eum quasi
leprosum».

10

11

12
13

VIEIRA, Pe. António – Sermão da Exaltação da Santa Cruz, no Convento da Anunciada em Lisboa, no anno de 1645
in Sermoens do P. Antonio Viyeira da Companhia de Jesu, Pregador de Sua Magestade. Parte duodécima dedicada
à Purissima Conceição da Virgem Maria senhora nossa, Lisboa, na officina de Miguel Deslandes, Impressor de Sua
Magestade. Anno de 1699, pp. 54-77. (B.P.B., Res. 555v.).
Idem – Sermão das Chagas de S. Francisco, pregado em Roma na Archi-irmandade as mesmas Chagas, anno 1672, in
Sermoens do P. Antonio Vieyra…, Lisboa, 1699, pp. 341-361. Neste sermão é constante este paralelo entre as chagas
de S. Francisco e as de Cristo.
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – Em torno do Bom Jesus de Braga, in Estudos de História Comtemporânea
Portuguesa. Homenagem ao Professor Victor de Sá, Organização do Centro de História da Universidade do Porto,
Lisboa. Livros Horizonte, 1991, pp. 72-75.
MARQUES, José – A Arquidiocese de Braga no século XV, Lisboa, Impensa Nacional-Casa da Moeda, 1988, pp. 718-819.
Vida de S. Teotónio. Prefácio, tradução do latim e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, ed. da Igreja de
Santa Cruz, 1987, pp. 17-18.
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Afirmámos, mais acima, que o período de ouro das confrarias se situa na fase
pós-tridentina, mas nem por isso deixamos de adiantar que já no século XV – possivelmente, antes – havia em Guimarães o Oratório da Santa Vera Cruz, a que estava ligada
a Duquesa D. Constança, e outro em Vila Real14. Falta-nos, é certo, a prova documental
sobre a existência da confraria nessa altura, mas, em contrapartida, continua em plena
actividade, sediada numa bela capela bem mais recente.
Antes de prosseguirmos a nossa exposição, consideramos oportuno apresentar o
rol das confrarias da Paixão, que foi possível inventariar, mencionando os arciprestados
e paróquias a que pertenciam, o nome das confrarias e, quando possível, a data mais

antiga relativa a cada uma delas, esclarecendo, desde já, que nem sempre corresponde
à da fundação.15 16 17 18 19 20 21 22

15

Figura 1
16

Mapa da dispersão das
Confrarias da Santa Vera
Cruz e do Bom Jesus

17
18

19
20

14

MARQUES, José – A assistência no Norte de Portugal, nos finais da Idade Média, in «Revista da Faculdade de Letras.
História», Porto, II Série, vol. VI, 1989, p. 44.

21
22

Arciprestados

Paróquias

Confrarias

Amares

Rendufe

Senhor dos Passos15

Datas

Barcelos

Aguiar

Jesus Crucificado e anexas

»

Barcelos

Bom Jesus da Cruz

»

Cambeses

Senhor dos Passos

antes de 174916

»

Lama

Bom Jesus dos Passos

175217

»

Manhente

Senhor dos Passos

Braga

S. João do Souto

Sta. Cruz

»

»

Irmandade de Sta. Cruz de
Jerusalém18

158

Braga

(Conv. do Pópulo)

Passos 1707

170719

»

Sé

Senhor das Ânsias

»

S. Victor

Senhor do Alecrim

»

Cabreiros

Senhor dos Passos e S. Miguel o
Anjo20

»

Panóias

Senhor dos Aflitos

»

S. Tiago da Cividade

ss.mas Chagas

(Estatutos,
ref. 1761)21

»

Tenões

Bom Jesus (Senhor Jesus dos Passos)

162922

Celorico de Basto

–

Senhor da Boa Morte

Esposende

Fão

Bom Jesus

Guimarães

S. Tiago de Candoso

Senhor da Agonia e Almas

Não foi possível examinar os arquivos de algumas destas confrarias ou o que eventualmente deles resta, limitando-nos
a anotar a sua existência, através do registo que das mesmas há na Câmara Eclesiástica de Braga. Temos consciência
de que este primeiro inventário está longe de se poder considerar completo, mas não duvidamos da sua utilidade e
do efeito pedagógico que terá, mesmo em relação às confrarias de outros titulares.
É o próprio Livro do registo dos empréstimos de dinheiro a juro que permite fazer esta afirmação.
Arquivo da Irmandade do Bom Jesus dos Passos, da Lama (A.I.B.J.P.L) – Estatutos, fl.
Também é conhecida como «Confraria da Vera Cruz dos Mancebos Solteiros» (Ver Arquivo da Irmandade de Santa
Cruz da cidade Braga).
Os antigos Estatutos encontram-se no Arquivo da Irmandade de Santa Cruz da cidade de Braga.
Tivemos acesso aos Estatutos e Regulamento de 1935, e aos livros de actas e de contas de 1919, por gentileza do
pároco, Pe. Henrique Macedo. A Confraria é muito anterior e tem capela própria.
Arquivo da Irmandade de Santa Cruz (A.I.S.C.) – Estatutos…, 1761, frontispício.
FEIO, Alberto – Bom Jesus do Monte, Braga, 2.ª ed. anastática, Braga, 1984, p. 29.
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Arciprestados

Paróquias

Confrarias

Datas

Arciprestados

Paróquias

Confrarias

»

N. Sra. da Oliveira

Sta. Vera Cruz

173723

»

Vilarinho

Irmandade dos Santos Passos

»

Sta. Marinha da Costa

SS.mo e Bom Jesus do Monte

23-12-187324

V.N. de Famalicão

Carreira

Bom Jesus da Boa Morte33

»

S. Sebastião

Sra. da Consolação e Santos Passos

»

Landim

Santas Chagas34

»

Infias

Senhor das Chagas

»

Oliveira (Sta. Maria)

Senhor dos Passos
Senhor dos Perdões

1698

»

S. João da Ponte

Senhor dos Aflitos

»

Ribeirão

Moncorvo

Sr. Antão de Lagoaça

Sta. Vera Cruz

159225

»

V.N.Famalicão (cidade)

Santas Chagas

»

S. Miguel das Caldas

Senhor da Boa Morte

1879 (Estatutos
de 1880)

Vila Verde

Prado (Sta. Maria)

Senhor dos Passos

»

Vilarinho

Senhor dos Passos

Póvoa de Lanhoso

Oliveira

Santa Cruz

»

Chorense

Santas Chagas

Póvoa de Varzim

Amorim

Senhor dos Passos

»

Argivai

Senhor Crucificado ou dos Milagres

175626

»

(Igreja da Misericórdia)

Senhor dos Passos

1679 e 175727

»

Balazar

Santa Cruz

184228

Póvoa de Varzim

Rates

Senhor dos Passos

173529

Por sua vez, na diocese de Viana do Castelo, criada em 1977, têm séculos de
existência as seguintes confrarias: 33 34 35

Vila do Conde

V. do Conde (Convento)

Senhor da Agonia

180430

Vila do Conde

V. do Conde (Convento)

Santas Chagas de Cristo

164231

Vila Verde

Prado (Sta. Maria)

Senhor dos Passos

167632

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

23

24

25
26

27

28

29
30
31

32

Datas

É anterior a 13 de Janeiro deste ano de 1737. Agradecemos à Sr.a D. Maria Adelaide Morais a cedência da fotocópia
dos Estatutos desta Irmandade.
Informação do P. Adelino Martins da Silva, em 1-3-1992. Tem o Estatuto da Confraria do SS.m° e Irmandade do Bom
Jesus do Monte erecta na paroquial igreja de Santa Marinha da Costa, concelho de Guimarães. Este livro tem apenas
dezoito páginas escritas.
A.D.B., Reg. geral, liv. 6, fl. 363.
Biblioteca Municipal «Rocha Peixoto» da Póvoa de Varzim (B.M. «R.P.» P.V.) – Estatutos…, 1756. Agradecemos ao Sr.
Manuel Lopes a disponibilidade com que se dignou facultar-nos a fotocópia. Reproduzimos o frontispício destes Estatutos
na fig. 2, com a devida autorização.
GONÇALVES, Flávio – Um templo desaparecido: A antiga Igreja Matriz da Póvoa de Varzim (Depois Igreja da Misericórdia),
in «Póvoa de Varzim». Boletim Cultural, Póvoa de Varzim, vol. 3, n.° 2, 1964, pp. 22 e 41, respectivamente.
MATEUS, Pe. Leopoldino Rodrigues – Santa Eulália de Balazar. Milagre da Santa Cruz, in «Póvoa de Varzim». Boletim
Cultural, Póvoa de Varzim, vol. 2, n.° 1, 1959, p. 27.
AMORIM, Manuel – A Vila de rates no século XVIII, Póvoa de Varzim, 1974. p. 138.
Arquivo Municipal de Vila do Conde (A.M.V.C.), n.° 3362, fl. 6v.
A.M.V.C., n.° 3355, fl. 4: – «A vinte e nove dias do mes de Dezenbro da era de mil e seissentos e corenta e dous annos
consedeo o Papa Urbano outavo esta confraria das Chagas de Nosso Senhor Jesu Cristo a duas religiosas Maria do
Sepulcro e Izabel do Dezerto que forão as que pidirão esta merce pera consolação de todos os fiéis cristãos».
Esta Irmandade foi instituída em 20 de Julho de 1676, vindo os respectivos estatutos a ser aprovados em 29 de Abril
de 1677. (ABREU, Leonídio de – A Vila de Prado, Braga, 1955, p. 98).

Arciprestados

Paróquias

Confrarias

Datas

Ponte de Lima

S. Miguel da Facha

Senhor da Cruz

172635

»

Moreira

Senhor dos Passos

»

Refoios

Senhor dos Passos

Arcos de Valdevez

Grade

Senhor dos Passos

Arcos de Valdevez

Parada

Santo Lenho

»

Prozelo

Senhor dos Passos

Monção

Longos Vales

Senhor dos Passos

Viana do Castelo

Lanheses

Senhor do Cruzeiro

Viana do Castelo

Viana do Casteo

Bom Jesus da Via Sacra

V. N. de Cerveira

Covas

Santíssimo e Vera Cruz

V. N. de Cerveira

Reboreda

Senhor dos Desamparados

Viana do Castelo

Viana do Castelo

Bom Jesus da Via Sacra

esta última, aprovada em 18-07-1674, informando-nos os Estatutos, de 1722,de que a
Via Sacra saía da igreja da Ordem Terceira de S. Francisco e dirigia-se para a capela do
Santo Sepulcro, actualmente denominada de Nossa Senhora da Agonia36.
33
34
35

36

A última actualização dos Estatutos desta confraria é de 1934. Por agora, desconhecemos a data da sua erecção.
Possivelmente é contemporânea da construção da capela, datada de 1710 (A.D.B. – Reg. geral, liv. 129, fl. 104v.
Arquivo Paroquial de S. Miguel da Facha (A.P.S.M.F.) – Estatutos da Irmandade do Senhor da Cruz sita em esta freguesia
de São Miguel da Facha, feitos em este anno de 1726. Agradecemos ao Pe. António José Baptista as facilidades de
consulta destes Estatutos, cujo frontispício reproduzimos na fig. 3, com a devida autorização.
As informações relativas às confrarias sitas na actual diocese de Viana do Castelo foram essencialmente fornecidas
pelo Vigário Geral, Monsenhor Dr. Sebastião Pires Ferreira, gentileza que nos apraz registar e agradecer. Já depois de
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Riqueza doutrinária dos estatutos mais antigos
Figura 2
Frontispício dos Estatutos
da Confraria do Senhor
dos Milagres, de Argivai,
Póvoa de Varzim

Figura 3
Frontispício dos Estatutos
da Confraria do Senhor
da Cruz, da Facha, Ponte
de Lima

Observe-se que deste breve elenco de 54 confrarias, todas originárias da Arquidiocese
de Braga, embora 11 tenham passado a pertencer à jovem diocese de Viana do Castelo,
criada em 1977, poderemos legitimamente falar delas como bracarenses, porque na
realidade foi no âmbito desta Arquidiocese que elas surgiram, se desenvolveram e
cumpriram a sua função religiosa e histórica até ao momento da erecção da nova diocese.
No total inventariado, 19 são confrarias dos Passos, 5 das Chagas, 10 da Cruz, 5 do Bom
Jesus, embora sob designações um pouco diversificadas com a menção de Bom Jesus da
Cruz, Bom Jesus da Via Sacra, Bom Jesus da Boa Morte ou mesmo associada a uma do
SS.mo Sacramento, tal como acontece com a do SS.mo Sacramento e Vera Cruz, do Santo
Lenho ou simplesmente de Senhor do Cruzeiro, Senhor Crucificado ou dos Milagres.
elaborado este estudo, que pretende ser um primeiro contributo para o inventário das confrarias da Paixão na antiga
Arquidiocese de Braga, com especial atenção para as da Santa Vera Cruz por constituirem o tema central deste Conresso,
recebemos do nosso colega e amigo Pe. Dr. Belarmino Afonso uma extensa lista de quarenta e cinco confrarias da
Paixão da diocese de Bragança, acompanhada de minuciosas indicações sobre as que realizam as procissões dos Passos,
que, ainda há poucos anos, se representavam em algumas paróquias. Não tendo sido possível incluir e comentar
aqui tão preciosas informações, que esperamos poder divulgar em estudo mais vasto, gostosamente mencionamos
a riqueza da diocese de Bragança neste domínio, manifestando ao ilustre colega o nosso reconhecimento pela sua
preciosa colaboração.

Este inventário, exclusivamente referido às regiões do Minho, basta para assinalar
a intensa devoção destas gentes, particularmente vincada nas zonas mais importantes
de Arquidiocese, como Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Famalicão,
Viana do Castelo e Barcelos.
Conforme anunciámos mais acima, não é viável nem pretendemos ocupar-nos
de cada uma destas instituições isoladamente, mas tão somente traçar um cenário
aproximado do acolhimento que a população do noroeste português prestou a estas
instituições, simultaneamente expressão da sua religiosidade e estímulo de renovada
vivência cristã dos augustos mistérios da Redenção, aspectos de que alguns estatutos
primitivos, ainda existentes, nos deixaram preciosos testemunhos. Pelo interesse do seu
conteúdo teológico, com frequência veiculado num certo barroquismo literário, vigente
à data da sua elaboração, consideramos oportuno referir algumas passagens de um ou
outro, a mero título de exemplo.
Assim, no «prelúdio» dos Estatutos da Confraria do Senhor da Agonia, sita na
Capela da Praça de Vila do Conde, erecta em 20 de Setembro de 1804, após ter sido
recordada a fugacidade da vida humana e a bondade increada de Deus «todo poderoso
e creador do universo boníssimo em todas as perfeições» e a «summa felicidade a que o
homem deve aspirar, pois Deos he o fim unico da felicidade divina», uma vez assinaladas
as dimensões latrêutica e fraternal, contidas na síntese do Decálogo aí formulada,
o mencionado «prelúdio» prossegue nestes termos: – «E como o homem não deve
encerrar só em si o verdadeiro e religioso culto de latria a Deos, como Senhor e Creador
de tudo, e a Jesus Christo Deos e homem verdadeiro, Redemptor e Salvador nosso, mas
também deve glorificá-lo com actos externos, dizendo-nos o Senhor “onde estiverem
dous ou tres congregados em meu nome, eu entre elles lhes assistirei”, movidos alguns
fieis, para honra e gloria de Jesus Christo no doloroso passo da Sua Agonia, quando
estava para expirar na Cruz, entrarão a venerar a sua imagem colocada na capela sita na
Praça desta Villa do Conde concorrendo com algumas esmolas para o seu culto e se dizer
aí huma missa cantada, passando a juntar-se numero de fieis de que se escreverão como
irmãos confrades, concorrendo cada hum anno com a esmolla de dez reis por annual,
para o culto e veneração da referida imagem…»37.
Não admira, por isso, que no «prelúdio» dos estatutos desta confraria, dedicada
ao Senhor Jesus, «no doloroso passo da Sua Agonia, quando estava para expirar»,
37

A.M.V.C., n.° 3362, fls. lv-2.
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tenha ficado bem explícito que ela tem por fim a «honra e glória de Deos» e a
«salvação das almas», sendo uma das principais obrigações dos seus membros «visitar
os enfermos agonizantes de que tiverem notícia», lembrando-se da própria agonia de
Jesus e pedindo, ao mesmo tempo, o seu auxílio e intercessão para o confrade que se
encontrava em tão doloroso transe38.
Esta confraria surgiu na sequência da devoção radicalmente ligada à Paixão de
Cristo aí preexistente e muito contribuiu para a difundir e consolidar, mas não foi a
única dedicada aos mistérios da Redenção, em Vila do Conde, pois há notícia de que no
Convento local de Santa Clara, em 1628, principiou a devoção às Santíssimas Chagas de
Cristo39, que, em 29 de Dezembro de 1642, se transformou na Confraria das Chagas de
Nosso Senhor Jesus Cristo, por mercê do Papa Urbano VIII, que atendeu benevolamente
a súplica das religiosas Maria do e Isabel do Deserto, e a autorizou «pera consolação de
todos os fiéis christãos »40, concedendo-lhe, no ano seguinte, diversas indulgências41.
Nessa altura, esta devoção das Santíssimas Chagas tinha irradiado havia muito para
fora do Convento e do termo de Vila do Conde, conforme se verifica pelo facto de
imediatamente a seguir, estar registada a notícia de que «no almoxarifado do Porto se
pagão vinte mil réis todos os anos pera se mandarem dizer sete missas às Chagas de
Nosso Senhor Jesus Cristo»42.
Instituída neste convento de franciscanas, os seus membros eram predominantemente
as religiosas desta comunidade, que à Cruz e às Chagas de Cristo iam buscar o
complemento necessário para o seu nome de religião, como aconteceu com as madres
Dona Francisca das Chagas, Eufémia da Cruz, Serafina da Cruz, Madalena da Cruz, Maria
das Chagas, Helena da Cruz, etc.43.
Embora instituída no convento, a confraria das Chagas de Cristo não estava reservadas
exclusivamente às religiosas, podendo inscrever-se como membros «irmãs particulares»,
«irmãs seculares», sacerdotes e leigos, como o notário António Manuel e Matias Ribeiro
que «deu hum leitão quando se asentou na era de 1655», ascendendo no conjunto a
uns cento e cinquenta o número de irmãos desta confraria44.

Socorrendo-nos de mais alguns estatutos primitivos, urge concluir que, embora
aduzindo fundamentações diferentes, todas estas confrarias se apresentam com um
indiscutível cariz profundamente religioso. É por isso que os Estatutos da confraria do
Bom Jesus dos Passos, da freguesia da Lama, Barcelos, instituída em 175245, à qual
Pio VI concedeu importantes indulgências, em 178446, abrem com a passagem do
Evangelho de S. Mateus «Venite ad me omnes qui labora tis et onerati estis et ego
reficiam vos»47, facilmente adaptável à condição de lavradores e trabalhadores de um
meio rural, acrescentando, de seguida: – «O motivo principal a que deveis atender he o
alívio nos trabalhos desta e da outra vida, que o promete quem vos chama: – Venite ad
me omnes qui laboratis… »48.
Por sua vez, os Estatutos da Irmandade dos Santos Passos da cidade de Braga, datados
de 1707 – número que no prólogo é tratado como número simbólico – valorizam a
eficácia da vida comunitária: – «onde estiverem reunidos dois ou três em meu nome
estarei no meio deles»49.
Quanto à origem das confrarias de Braga, relacionadas com a Paixão do Senhor,
convirá recordar que, em 1597, Pedro da Grã, comendatário e administrador perpétuo do
Mosteiro beneditino de Santa Maria de Carvoeiro, instituiu a confraria das Santíssimas
Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desde os seus primórdios, sita na igreja de S. Tiago
da Cividade, cujos estatutos viriam a ser reformados em 176150. Na sua dedicatória, aliás,
habitual, ao tentar uma justificação para o número das Chagas de Cristo, é aduzido o
pensamento de S. Pedro Damião, que afirma serem apenas cinco estas Chagas, porque
outros tantos «erão os mortais sentidos com que o offendiamos», passando logo a
considerá-las como «os nossos mais singulares e estimados brazoins, pois conforme os
Santos Padres são aquellas sinco celebradas pedras com que David venceo o Gigante,
aquelles sinco porticos da Piscina em que todos achavão saude, aquelles sinco talentos do
Evangelho com que enriquecerão os vossos servos…»51.

45
38
39
40

41
42
43
44

A.M.V.C., n.° 3362, fls. 2v-3.
A.M.V.C., n.° 3355, fl. 12v.
A.M.V.C.. n.° 3355, fl. 4. Aí começa o Livro em que estão asentados os confrades das Chagas de Nosso Senhor Jesu
Christo.
A.M.V.C., n.° 3355, fls. 1-3.
A.M.V.C., n.° 3355, fl. 4.
A.M.V.C., n.° 3355, fls. 5v ss.
A.M.V.C., n.° 3355, fls. 5v ss.

46
47
48
49
50
51

A.I.B.J.L. – Estatutos da Nova Erecta Irmandade do Bom Jesus com o titulo dos Santos Passas cita na Parochial Igreja
do Salvador da Lama, couto de Azevedo, feitos pelos offeciais e fregueses no anno de 1752, fl. 2v. Agradecemos ao
Pe. Armando Guimarães e à Ex.ma Mesa desta Irmandade a gentileza do empréstimo da fotocópia destes Estatutos.
Cf. o edital da publicação destas indulgências, anexo aos Estatutos mencionados na nota anterior.
Cf. Estatutos de Nova Erecta do Bom Jesus . . . da Lama, fl. 2v.
A.I.B.J.L. – Estatutos. . . , fl. 3.
A.I.S.C. – Estatutos da Irmandade dos Santos Passos…, fl. 2.
Estes Estatutos encontram-se, actualmente, no Arquivo da Real Irmandade de Santa Cruz da cidade de Braga.
A.I.S.C. – Estatutos da Irmandade das Santas Chagas, sita na igreja de S. Tiago da Cividade …, fl. 283.
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Menos literária, mas não menos profunda é a motivação apresentada por ocasião
da sua instituição, em 1597, registada no «preâmbulo da creação desta Irmandade»52.
Em linguagem igualmente barroca, apresentam-se os primitivos Estatutos da Confraria
do Senhor Crucificado ou dos Milagres, erecta em 1756, na igreja paroquial de Argivai,
Póvoa de Varzim, pretendendo, apenas, que «a sobredita Sacrosanta Imagem seja com
mayor culto venerada, e com mais festivos aplauzos selebrada a sua solemnidade…»53.
Se demoramos nas referências a alguns estatutos primitivos ou saídos de reformas
antigas, foi para salientarmos as preocupações doutrinais por eles veiculadas, que nos
séculos seguintes, pelo menos na letra dos estatutos, vão rareando, mercê da progressiva
intervenção do poder civil nas instituições religiosas, e das frequentes perturbações políticas
então surgidas. Não assim na devoção dos fiéis, vivamente interessados na construção
e/ou reparação de grandes santuários, de pequenas capelas e inúmeros calvários
levantados, não obstante algumas crises surgidas no seio das mesas administrativas das
confrarias a que estavam ligados, como aconteceu com a do Bom Jesus do Monte, em
Braga54.
52

53
54

A.I.S.C. – Estatutos da Irmandade das Santas Chagas..., fl. 286-286v. —«Pelos annos do Senhor de 1597, prezidindo na
Igreja Romana o Sumo Pontifice Clemente VIII da boa memória, e na Santa Sé Primacial o Ilustrissimo e Reverendissimo
Senhor D. Fr. Agostinho de Jesus e Castro, Arcebispo Primas e Senhor de Braga, sendo Comendata rioe Administrador
perpetuo do Mosteyro de santa Maria de Carvoeyro da Ordem do Patriarca S. Bento, Pedro da Gram, movido do zello,
devoção e paixão de Cristo, e mais particularmente das suas Sanctissimas Chagas, mandou fabricar hua capela na
parochial igreja de Sanctiago da Cividade desta cidade de Braga, com o título e invocação das Sanctissimas Chagas
de Nosso Senhor Jesus Cristo, ornando-a com toda a grandeza e dotando a igualmente com liberal mão para que em
todo o tempo fosse venerada pelos seus Administradores: e para melhor se conservar obra tam pia e viver em nossa
lembrança a mais custoza a Cristo bem nisso, qual foi a do Calva rio aonde se abrirão em seu Sanctissimo Corpo sinco
chagas de que o mesmo Senhor fás tanta estimação que se deixou gicar com ellas abertas em seu corpo glorioso,
apresentando se assim no Cêo à mão direita de seu eterno Padre, para que copm elle fossem nossas intercessoras
perpetuamente e vendo-as em seu Filho tão estimadas, aplacasse por meyo delias a sua ira e derramasse sobre nós
todos a sua Misericórdia ».
B.M. «R.P.» P.V. – Estatutos da Confraria da Sacrosanta Imagem do Senhor Crucificado. 1756, fl. 1.
Arquivo da Confraria do Bom Jesus do Monte (A.C.B.J.M.) – Livro dos termos e acórdãos e eleições da Confraria do
Bom Jesus (1722-1770), fl. 3-3v. FEIO, Alberto – Bom Jesus do Monte, Braga, 1984, fl. 35-37 e 41-43. Após os termos de
abertura, surge um decreto do Arcebispo Primaz, D. Rodrigo de Moura Teles, no qual afirma expressamente que por
«considerarmos as dezordens e descaminhos que nella tem havido por ocazião das repetidas demandas com prejuizo
evidente da mesma confraria, e que estas se continuarão e originarão outras se no resente anno se proceder a nova
eleyção; dezejando com paternal affecto obviar quanto em Nós he, semelhantes distúrbios com o fim da paz e sossego
que dezejamos e do augmento da mesma confraria devolvemos por esta vez a Nós a eleyção dos offeciais (sic) da dita
confraria e para que melhor se reconheça o nosso animo e desvelo de que com zello e piedade catholica se sirva ao
Bom Jesus e se continuem as obras e se restitua a pia devoção dos fieis devotos ao mesmo Bom Jesus Nos nomeamos
a Nós por juiz da mesma confraria e para escribvão nomeamos ao Reverendo Conego António Felgueyra Lima, para
mordomos aos Reverendos Cone gos o Doutor Agostinho Marques do Coutto nosso vigário geral e Manuel Pereyra de
Araújo, para thesoureiro a Francisco Ribeiro de Araújo, para procurador a Hieronimo da Sylva de Oliveyra e para assistentes
das obras a Pedro Rodriguez e a Joseph Rodrigues Mendes, dos quais todos esperamos cumprão as suas obrigações na

Insistimos na génese das confrarias como resultado da devoção popular, que, por
sua vez, tinham obrigação de incrementar. Sabemos também que algumas resultaram
de iniciativas individuais, como aconteceu com a das Santíssimas Chagas, erecta na
igreja de S. Tiago da Cividade, que se ficou a dever, essencialmente, ao Padre Pedro da
Grã, concretizada em 1581, cujos estatutos viriam a ser reformados, quase dois séculos
mais tarde, em 176155, e a do Bom Jesus dos Passos, instituída pelo Arcebispo D. Frei
Agostinho de Jesus na igreja do convento de Nossa Senhora das Graças do Pópulo, entre
1597 e 160956, e mais tarde unida à de Santa Cruz da cidade de Braga57. Registe-se de
passagem, que este prelado era «muito devoto da Paixão de Cristo Nosso Senhor», e não
se limitou a instituir a referida confraria do Bom Jesus dos Passos; a sua devoção levou-o
em romagem ao Santo Crucifixo de Burgos, onde deixou avultada oferta, constituída,
entre outras peças, por uma armação de veludo preto e uma grande lâmpada de prata,
bem como a renda necessária para o azeite e para a uma missa cantada em sua honra,
todas as sextas-feiras, como refere D. Rodrigo da Cunha58, e a construir no convento do
Pópulo da cidade de Braga uma «excellente cerca com cinco fontes singulares (huma de
lias, que chamão a do Menino de jaspe, com notável delicadeza lavrada) e sete devotas
Ermidas dos passos da paixão de Christo, a que chamão Jerusalém, todas com grande
perfeição, sobindo de humas para as outras, quasi em caracol, e por remate destas
Ermidas huma grande varanda com desimpedida vista»59.

55

56

57

58

59

forma dos Estatutos, como nós com o favor de Deus determinamos cumprir como juiz. E para que assim se observe e o
tenhão todos entendido, não obstante a dispozição dos Estatutos, em que dispensamos por esta vez, mandamos passar
o presente decreto o qual mandamos lançar no livro novo que há de servir das eleyções por estar já fina do o que servia
dellas, para a todo o tempo constar desta nossa determinação. Braga, 7 de Junho de 1722».
A.I.S.C. – Estatutos da Irmandade da Santas Chagas sita na igreja de S. Tiago da Cividade.. . , fl. 287. Como fundamentação
para a erecção desta confraria ou irmandade, além da obrigação que impende sobre os sacerdotes de «provocar os
fiéis à devoção e piedade pera glória do Senhor…» é invocada «a grande obrigação que todos temos a Christo Nosso
Senhor e à sua Santissima Paixam, e às suas Santissimas sinquo Chagas nos remio livrando nos do captiveiro infernal
e dando nos a santificação e graça que o mundo recebeo pella virtude das preciosas sinquo Chagas, assim inspirado
por em execução este santo intento, e para mover os homens a grande devoção, que se deve às Santissimas Chagas
do Senhor, pellas quais rompeo a obrigação da pena eterna devida à culpa…».
ÁLVARES, Joaquim Gomes de Araújo – Notícia histórica (que precede os estatutos reformados em 28-10-1912, mas só
aprovados em 8-7-1914), datada de Braga, 10 de Julho de 1894.
Esta união verificou-se após sucessivas transferências desta confraria da igreja do Pópulo para para a de Santa Ana
(1735), desta para a da Lapa (1769) e, finalmente, para a de Santa Cruz (1773), à qual ficou unida. (Cf. notícia referida
na nota anterior).
CUNHA, D. Rodrigo da – Historia Ecclesiastica dos Arcebispos de Braga e dos Santos, e varões illustres que floreceram
neste Arcebispado, 2.ª edição fac-similada, com nota de apresentação de José Marques, Parte II, Braga, Ed. do Cabido
Metropolitano, pp. 418-419.
COSTA, Pe. António Carvalho da – Corografia portuguesa, 2.ª edição, Braga, 1868, pp. 155. Ver também ALMEIDA,
Carlos Alberto Ferreira de – O.c., pp. 73-74.
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De muitas destas confrarias da Paixão não há ainda notícias seguras acerca da sua
fundação, mesmo quando possuem igreja ou capela privativa e mantêm a tradição de
celebrarem os Santos Passos ou as festas litúrgicas tradicionais, não faltando também
as que foram instituídas em mosteiros e a partir deles, como acontece com a do Senhor
dos Passos, de Rendufe, sem dúvida promovida pela importante comunidade beneditina
aí existente, responsável pela cura desta paróquia e pela construção de uma modesta,
mas sugestiva «via crucis», que, se não tem a atracção de outras profundamente
barrocas, tem o extraordinário mérito de não nos distrair da pessoa de Cristo sofredor,
figura central desta dolorosa caminhada redentora60. O mesmo se verifica com a das
Santas Chagas, sita no antigo mosteiro crúzio de Landim, embora se possa estimar que
seria sensivelmente contemporânea da construção da capela das Santíssimas Chagas,
cujo processo está datado de 171061; com Santa Maria da Oliveira (Famalicão), ou com
a dos Santos Passos, do extinto Mosteiro de das Santíssimas Chagas.
Refoios de Lima, todos da Ordem de Santa Cruz de Coimbra, merecendo, finalmente,
nova menção as duas confrarias a que já nos referimos, do convento franciscano de
Santa Clara de Vila do Conde62. Em relação à do Bom Jesus, associada à do SS.mo
antigo mosteiro de Santa Marinha da Costa, sabe-se que teve parecer favorável, em
28-1-873, e que foi erecta, em 23-12-187363.
Em torno das origens de algumas destas confrarias, há situações lamentáveis, sem
dúvida, por incúria dos homens que não acautelaram a documentação, sendo um dos
casos mais característicos o da Confraria da Santa Vera Cruz, da cidade de Guimarães,
felizmente pujante de vida, com capela própria, sucedânea do «oratório da Santa Vera
Cruz» a que, no século XV, já estava ligada a Duquesa D. Constança64, cujos estatutos
mais antigos remontam a 13 de Janeiro de 173565.

Igualmente desconhecida é a origem da confraria do Bom Jesusdos Passos,
de Cambeses, da qual só há estatutos a partir de 193966, sabendo-se, no entanto,
que sobre a porta principal da última capela deste calvário está patente a seguinte
inscrição:
BOM JESUS
ANNO 678
ESTA CAPELA SE FEZ DE ESMOLAS.
Sabe-se, contudo, que, em 1749, já estava constituída e com capacidade económica
para emprestar dinheiro, a pessoas desta e de outras freguesias limítrofes, ao juro de
5%, como consta do respectivo livro67.

Algumas sínteses de cariz local
Pelo número de confrarias da Paixão que possuem no seu termo, emergem, no
plano diocesano, Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim e Vila do Conde68. A Vila do Conde
já nos referimos, tendo salientado a erecção das confrarias das Chagas e do Senhor da
Agonia“; quanto a Guimarães, impõe-se anotar que aí se conserva a Confraria da Santa
Vera Cruz69 título coincidente com a temática específica deste Congresso – à qual já se
tinha levantado um oratório na Idade Média, como acima referimos70.
Por isso, gostaríamos de anotar que, na Póvoa de Varzim, primeiro a devoção, e,
depois, a Confraria dos Santos Passos, remontam ambas ao século XVII, em estreita
ligação com a Confraria do SS.mo Sacramento, que as precede.

66
60

61
62
63
64
65

Apesar das diligências feitas, não obtivemos qualquer referência à data da instituição, que, eventualmente, poderá
encontrar-se nos «estados» deste mosteiro. Estes «Passos» são constituídos por seis pequenas capelas, representando-se
na primeira a «agonia no Horto». As restantes distribuem-se ao longo do muro de vedação de uma antiga propriedade
do Mosteiro, terminando na sétima, com Cristo crucificado no alto da cruz.
A.D.B., Reg. geral, liv. 129, fl. 104v, onde se encontra uma obrigação à fabrica da capela.
A.M.V.C. n.° 3362 e n.° 3355.
Informação do pároco da Costa, Pe. Adelino Martins da Silva, ao qual agradecemos.
MARQUES, José – A assistência no Norte de Portugal, nos finais da Idade Média, pp. 44.
Arquivo da Irmandade de Santa Vera Cruz da cidade de Guimarães (A.I.S.V.C.G.) – Estatutos…, cujo artigo 1.0 apresenta
um breve historial, pelo qual ficamos a saber que foram aprovados em 28-2-1745, vindo a ser parcialmemte alterados,
em 22-10-1868, e reformados, em 1881 e 1933. A festa principal é celebrada no dia três de Maio (capítulo 13.° dos
estatutos de 1881).
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Arquivo Paroquial de Cambeses – Estatutos da Confraria do Bom Jesus dos Passos…, 1939.
Arquivo Paroquial de Cambeses – Livro dos títulos da Confraria do Bom Jesus dos Passos, fls. 1 e ss.
Com efeito, em 26 de Fevereiro de 1754, emprestou a João Gomes Martins, do lugar da Lama, a quantia de 12$000,
ao juro de 5% ao ano, tendo sido dado como fiador Manuel Lopes do rego, da freguesia de Cambeses (cf. Livro dos
títulos…, fl. 1). Por este livro pode verificar-se que os juros se mantiveram a 5% durante mais de um século (cf. fls. 1-21),
tendo subido para 6%, em 1892 (cf. fl. 46). Agradecemos ao P. José Gonçalves Barbosa as facilidades concedidas para
a consultas desta documentação.
Embora simplificado, o mapa apresentado na fig. 3 ajuda a salientar a densidade de confrarias da Paixão em torno
de Braga, sede da outrora vastíssima diocese de Braga.
Os estatutos mais recentes foram aprovados, em 1-4 -1881, por decreto do Arcebispo D. João Crisóstomo de Amorim
Pessoa.
MARQUES, José – A assistência no Norte de Portugal, nos finais da Idade Média, in «Revista da Faculdade de Letras.
História», Porto, II Série, vol. VI, 1989, pp. 44.
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Em traços rápidos, podemos dizer que neste movimento devocional e associativo foi
determinante o facto de o capitão de navios António Cardia e sua filha Mónica Cardia
de Macedo haverem determinado no testamento comum, feito na Póvoa de Varzim, no
dia 16 de Abril de 1678, ampliado pelo codicilo de 24 de Abril do ano seguinte, que a
Confraria do Santíssimo Sacramento, à qual deixavam os seus bens e respectivos foros,
deveria celebrar perpetuamente os ofícios da Semana Santa, aliás, minuciosamente
especificados, com a declaração de que na quinta-feira da Semana Santa, se faria
anualmente «hum Sermão de paixão do Senhor pelas nove horas da noite»71. Não vem
para aqui descrever as obras então feitas, em ritmo acelerado, bastando informar que,
vinte anos depois, em 1699, já estava fundada a Confraria dos Santos Passos, à qual
se tinha associado a Irmandade do Santo Nome de Jesus72. Com o desenvolvimento
urbano desta povoação marítima, impôs-se a necessidade de se construir uma nova
igreja matriz, inaugurada em 1757, para ela transitando as confrarias, as imagens e
outros serviços de âmbito paroquial, tendo a Confraria do Senhor dos Passos continuado
na antiga igreja paroquial, agora cedida à Irmandade da Misericórdia, fundada em 23
de Maio de 1756 e que a absorveu, com a obrigação de celebrar os oficios da Semana
Santa73.
Não obstante esta evolução, subsiste, profundamente enraizada na população
local e de fora do termo do concelho, a devoção ao Senhor da Prisão ou Senhor Preso,
figurado na Imagem do Ecce Homo74.
No termo da cidade da Póvoa de Varzim, existem outras confrarias da Paixão,
que não poderíamos omitir. Pensamos, concretamente, na Irmandade do Senhor
dos Passos, sita na capela do lugar do Outeiro, da freguesia de S. Pedro de Rates,
remontando os seus primeiros estatutos a 173575. Nesta paróquia há também o lugar
do Calvário, onde efectivamente termina a via-sacra colectiva, realizada na Quaresma.
Embora sem confraria, a devoção ao Senhor da Praça (o Senhor Crucificado) é um dos
grandes centros de piedade, que ultrapassa o âmbito paroquial76.

Em Argivai encontra-se a do Senhor Crucificado ou dos Milagres, cujos estatutos
remontam a 175677.
Mais recente é a Confraria do Senhor da Cruz aparecida, na paróquia de Balazar,
cujos estatutos, datados de 19 de Junho de 1840, mas só foram aprovados em 1 de
Março de 1842, justificam a sua origem no facto de, em 21 de Junho de 1832, se ter
manifestado uma cruz descrita na terra, como consta do processo canónico, então
organizado e parcialmente publicado78.
Com idêntico fundamento, surgiu também a capela e a confraria do Bom Jesus da
Cruz, no Campo de Feira, em Barcelos, em 1505, pois dizia-se que, em 20 de Dezembro
do ano anterior79, tinha aparecido desenhada no chão barrento do recinto da feira, uma
cruz de cor preta, aí se vindo a levantar o característico templo do Bom Jesus da Cruz,
no qual se celebra anualmente, no dia 3 de Maio, a festa litúrgica da Invenção da Santa
Cruz80.
Mais complexa é a evolução verificada com as confrarias da Paixão, na cidade
de Braga, onde, além da Irmandade da Santa Cruz de Jerusalém, do Bom Jesus dos
Passos, posteriormente unida à da Santa Cruz, e da das Santíssimas Chagas, com sede
na igreja de S. Tiago da Cividade81, em 1629, foi instituída uma outra, a do Bom Jesus
do Monte, cuja «via sacra», no complexo dos seus monumentos, é internacionalmente
conhecida82.
Mas, como se processou a evolução destas instituições?
De acordo com a documentação, a Confraria de Santa Cruz, da cidade de Braga, pode
descobrir os seus primórdios no padrão que D. Diogo de Sousa, o grande restaurador
da urbe bracarense, no primeiro terço do século XVI (1505-1532), mando colocar no
ponto de encontro da rua de S. Marcos com a rua do Anjo, muito próximo do local
onde se encontra a actual igreja de Santa Cruz. A essa cruz foram-se afeiçoando o
mestre-escola de Braga, Jerónimo Portilho, e os jovens, seus alunos, que acabaram por
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GONÇALVES, Flávio – Um templo desaparecido: A Antiga Matriz da Póvoa de Varzim (Depois igreja da Misericórdia),
in «Boletim Cultural. Póvoa de Varzim», Póvoa de Varzim, vol. III, n.° 2, 1964, pp. 22-25.
GONÇALVES, Flávio – O. c., pp.30 e 41.
GONÇALVES, Flávio – O. c., p.41
GONÇALVES, Flávio – O. c., pp.44 e 48.
AMORIM, Manuel – A vila de Rates no século XVIII, Póvoa de Varzim, 1974, p. 138.
AMORIM, Manuel – A vila de Rates…, pp. 140-142.
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82

B.M. «R.P.» P.V. – Estatutos da Confraria da Sacrosanta Imagem do Senhor Crucificado, com o título dos Milagres, em
o arco cruzeiro da Parrochial Igreja de S. Miguel o Anjo de Argivai; pelos devotos do mesmo senhor em este anno de
756. Agradecemos ao Sr. Manuel Lopes a gentileza da fotocópia destes estatutos.
MATEUS, Pe. Leopoldino Rodrigues – Santa Eulália de Balazar. Milagre da Santa Cruz, in «Póvoa de Varzim. Boletim
Cultural», Póvoa de Varzim, vol. II, n.° 1, 1959, pp. 7-38.
ALMEIDA, Carlos Alberto Fereira de – Barcelos, Lisboa, Presença, 1990, p. 22.
No Templo do Senhor Bom Jesus, de Barcelos, há uma preciosa imagem flamenga do Senhor da Cruz, do século XVI
(ALMEIDA, C. A. Ferreira de – 0.c., p. 64.
A documentação que nos elucida sobre a progressiva fusão desta confraria encontra- se no Arquivo da Irmandade de
Santa Cruz, onde se conservam também os Estatutos das Irmandades dos Santos Passos, das Santíssimas Chagas.
FEIO, Alberto – Bom Jeus do Monte, Braga, ed. anastática, 1984. MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do
Monte, Braga, Confraria do Bom Jesus, 1988, p. 35.
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alcançar a erecção da Irmandade de Santa Cruz de Jerusalém, em 1581, em que logo se
inscreveram nobres e clérigos, tendo como sede primitiva a igreja de S. João Marcos,
donde passou para a sua nova sede83.
Como já anotámos, entre 1597 e 1609, D. Frei Agostinho de Jesus erigiu a irmandade
do Bom Jesus dos Passos, sita no Convento do Pópulo, donde saiu, em 1735, na sequência
do litígio desencadeado entre os religiosos do Pópulo e os membros da confraria, que
daí passou para a capela de Santa Ana, depois para a da Lapa e, finalmente, para a
de Santa Cruz. A medida que mudava o lugar da sede, ia incorpando esses nomes, até
que, não muito depois de 1769, passou a designar-se apenas de «Santa Cruz». Em 11 de
Outubro de 1822, D. João VI elevou-a à categoria de real, tendo passado, inclusive, pela
experiência de ter um Hospital, que viria a dar lugar ao lar actual.
A partir de 1625, uma vez adquirido o terreno, iniciou a construção da sua bela
igreja, ainda hoje uma das mais importantes da cidade de Braga, cuja fachada está
magnificamente decorada com os instrumentos da Paixão, gravados no duro granito
regional. A obra de pedraria terminou em 1653, decorridos que eram vinte e oito anos
de trabalho, nela se tendo gasto 50.000 cruzados84.
Mas o monumento mais célebre levantado em louvor da Paixão de Cristo não só na
Arquidiocese de Braga, mas também em Portugal, é o conjunto Monumental do Bom
Jesus do Monte, bem conhecido internacionalmente, e do qual os participantes neste
Congressos terão oportunidade de ouvir falar e de apreciar os aspectos mais relevantes
da sua importância artística85, convindo anunciar neste momento que nela se venera
um magestoso Crucifixo vindo da ltália, que esteve exposto à veneração dos fiéis na Sé
Primacial, antes de ter sido levado em solene procissão para o a Igreja do Bom Jesus,
para a qual tinha sido expressamente encomendado86.
Não poderemos omitir, neste momento, uma brevíssima palavra acerca da remota
origem desta devoção, bem como da confraria responsável pela difusão do culto do
Bom Jesus do Monte e pela edificação e conservação deste grandioso conjunto artístico.

83
84
85
86

Cf. notícia impressa, existente no A.I.S.C.B.
Cf. notícia citada na nota anterior.
Ver nestas Actas a comunicação conjunta dos Professores Natália e Jaime Ferreira Alves.
A.D.B. – Acordos Cabido, tomo 4, fl. 87v.: «Lembrança da resolução que Sua Senhoria (o Cabido) tomou sobre a
graça, que se lhe pedio para colocar na Capella maior a Imagem do Senhor do Monte. Aos 8 de Septembro de 1779
em cabido convocado a som de campa tangida se propoz em que lugar da Sé se havia de collocar a Imagem nova do
Senhor Bom Jesus do Monte, e andando o escritínio se venceu pelo maior número de favas brancas, que se collocasse
na Capella mor, por esta vez somente com clausula de não servir de exemplo. E para constar fiz este como Secretario
de Sua senhoria, que assignei. Miguel Teixeira da Cunha.
(Assinado): O CHANTRE // TEIXEIRA».

Em relação aos seus primórdios sabe-se apenas, por tradição, que, no século XIV, era
venerada nesse lugar uma cruz levantada pela mão piedosa de algum devoto anónimo,
que aí decidiu implantar o venerando símbolo da Redenção. Em relação ao século
seguinte, pelo Livro das confirmações do Arcebispo D. Fernando da Guerra sabemos que
havia uma pequena ermida, situada sensivelmente onde se encontra o escadório das
virtudes, substituída por uma nova igreja, em 152287.
Com o rodar do tempo este culto foi diminuindo, a tal ponto que, em 1629, um
pequeno grupo de bracarenses decidiu fundar a Confraria do Bom Jesus do Monte, com
o propósito expresso de revigorar esta devoção, ao tempo quase extinta, dando-lhe
como patrono o próprio Bom Jesus. A partir de 1664 começaram a surgir os Passos
primitivos, mais tarde gravemente prejudicados, tal como aconteceu à Confraria, pela
contenda movida pelo deão capitular, D. Francisco Pereira da Silva, que reclamava
todos os direitos, na qualidade de titular da abadia ou paróquia de Tenões, dentro de
cujos limites se encontravam os questionados Passos. Tendo a sentença sido favorável
ao contestado deão, a mesa da confraria entregou tudo, e até 1721, foi-se acelerando
o processo de extinção, que só não se consumou, mercê da vigorosa intervenção
do Arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles, que, jure devoluto, se autonomeou Juiz da
Confraria e preencheu os lugares dos oficiais com pessoas da sua inteira confiança,
Figura 4
Vista geral da Igreja de
Santa Cruz, da cidade de
Braga
(Cortesia da Irmandade
de Santa Cruz, Braga)

Figura 5
Vista parcial do Bom
Jesus do Monte,
Braga
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FEIO, Alberto – 0.c., pp. 21-23.
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como o seu Vigário Geral, alguns capitulares e outros leigos, aos quais deu posse,
no Paço Arquiepiscopal, no dia 4 de Julho de 1722, sob juramento dos mesmos de
cumprirem fielmente as suas obrigações88.
Foi a partir desta altura que iniciou a construção do famoso santuário do Bom Jesus
do Monte, que serviu de modelo a muitos outros, incluindo o Bom Jesus de Congonhas,
no Brasil89, o da Senhora da Peneda, no Alto Minho – este com a particularidade de
celebrar a infância e a Paixão de Cristo, também designados, respectivamente, «passos»
de Nossa Senhora e «Via Crucis»90, – o da Senhora dos Remédios, em Lamego, etc.
A Confraria do Bom Jesus do Monte subsiste e é uma das mais activas, não só quanto
aos aspectos cultuais, mas também no plano sócio-caritativo, tendo desempenhado
uma função altamente meritória no apoio às crianças pobres e doentes,a partir dos
anos difíceis de 1929, ano em que, pela Portaria n.° 65-36, de 9 de Dezembro, lhe
foram concedidos os direitos e privilégios de «Casa de Caridade»91.

Reflexos da evolução política dos séculos XIX-XX nestas confrarias
A este cenário da dispersão das confrarias da Paixão, na antiga Arquidiocese de
Braga, com referência aos estatutos mais antigos, temos de acrescentar, repetindo,
que, a partir dos finais do século XVIII, nas sucessivas actualizações dos estatutos foi-se
perdendo o conteúdo, essencialmente religioso, que as caracterizava, assumindo,
em contrapartida, progressiva importância o aspecto assistencial. É por isso que, nos
estatutos da confraria do Senhor dos Passos, da paróquia de S. Pedro de Rates, de 1879,
mas só aprovados em 3 de Maio de 1880, se afirma que «é obrigação da Irmandade
applicar em actos de beneficência pelo menos, a décima parte da sua receita ordinária e
subsidiar o ensino primário da freguesia, quando careça d’esse auxílio».
Esta Irmandade tinha a obrigação «…de fazer de dois em dois anos a festa da
comemoração dos Passos de Nosso Senhor Jesus Cristo para o calvário, a qual deverá
ser feita na 3.ª dominga da quaresma e com a maior decencia possivel», de forma a
alternar com a celebração das Endoenças, a realizar igualmente de dois em dois anos92.
88
89
90

91
92

Arquivo da Confraria do Bom Jesus do Monte (A.C.B.J.M.) – Livro de termos e acordos... (1722-1770), fls. 3-3v.
MASSARA, Mónica F. – 0.c., pp. 30-31.
BERNARDO PINTOR, P. Manuel António – Santuário da Senhora da Peneda. Uma jóia do Alto-Minho, [Braga], 1976,
pp. 49.
A.C.B.J.M. – Estatutos de 21-8-1939.
Arquivo Paroquial de S. Pedro de Rates (A.P.S.P.R.) – Estatutos da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos. . ., de 1879,
tit, 3, cap. 1.°, art.° 12.°. Agradecemos ao Pe. Manuel Sá Ribeiro as facilidades dispensadas para a consulta do Arquivo
Irmandade.

Por seu turno, a confraria do Senhor Crucificado ou dos Milagres de Argivai devia
celebrar a festa anual do seu patrono, no dia 3 de Maio, «assim por ser já costume
antigo como por ser o próprio dia em que a Igreja a soleniza», explicitando que constava
de missa cantada de clerigos, três no altar e três no Coro ou quatro e sermão conforme
o rendimento93. Neste mesmo dia e mês, a confraria vimaranense da Santa Vera Cruz
celebrava também a festividade litúrgica do mesmo nome94.
A estrutura destas confrarias era, praticamente, igual em todas, sendo, em geral,
a mesa directiva constituída pelos seguintes elementos: juiz, escrivão (ou secretário),
tesoureiro, procurador, chamador e dois ou três mordomos, a que, geralmente, se
associava o pároco ou um capelão, em atenção ao exercícios funções do culto e
pastorais, que convinha harmonizar95. Em casos especiais, como na Confraria do Bom
Jesus do Monte, em que a importância e o volume das obras obrigava à existência de
vedor das obras, sobretudo em tempos mais recentes, havendo a registar o facto de
a do Bom Jesus do Monte ter um maior número de oficiais incumbidos de zelar pela
construção das obras e pela sua reparação96.
Com o rodar dos tempos, algumas foram-se acomodando à realidade política que
encontravam, tratando logo de reformar os seus estatutos, em particular depois da
implantação da República, em 1910, e da lei de separação de 20 de Abril de 1911,
sendo um dos casos mais típicos e explícitos o dos estatutos da confraria do Senhor dos
Passos, de Rates, reformados em 18 de Maio de 1913. A título de exemplo, repare-se
que os Estatutos de 1879-80, depois de acentuarem as obrigações de natureza religiosa,
determinavam que a irmandade devia destinar pelo menos a décima parte da sua
receita anual a actos de beneficência e a subsidiar o ensino primário da freguesia,
quando carecesse de auxílio97. Esta disposição era urgida pela autoridade civil, como se
verifica pelo ofício do Administrador Interino da Póvoa de Varzim dirigido ao juiz desta
confraria, em 27 de Março de 1900, esclarecendo que se destinava à despesa sanitária

93

94

95
96
97

B.M. «R. P.» P.V. – Estatutos da confraria da sacrosanta Imagem do Senhor Crucificado, com o título dos Milagres…,
1756, cap. I.
Arquivo da Confraria da Santa Vera Cruz, de Guimarães – Estatuto da Irmandade de Santa Vera Cruz erecta na sua
Capella, freguesia de Nossa senhora da Oliveira, da Cidade de Guimarães, capítulo 13, artigo 49: – «No dia trez de
Maio se fará a festividade de Santa Vera Cruz com a pompae grandeza compatível com o rendimento da Irmandade».
A.P.S.P.R. – Estatutos da Irmandade de N.S. dos Passos…, de 1879, tit. I, art.° 3.
A.C.B.J.M – Estatutos…, de 21-8-1939, art.°. 63.
A.P.S.P.R. – Estatutos…, de 1879, tit. 3, cap. 3, art.° 18.
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contra a tuberculose98, o que é confirmado pelas verbas constantes das sucessivas
rubricas das contas desta e de outras confrarias nas décadas seguintes99.
Em contraste com estes fins, os estatutos aprovados, em 1913, fixavam como fins
desta confraria os seguintes:
«– Socorrer com esmolas os pobres da freguesia, que julgue necessitados, preferindo
os irmãos;
– Auxiliar os indigentes na doença.
– Concorrer para a instrução das crianças pobres da freguesia.
– Promover o culto e veneração da Imagem de Nosso Senhor dos Passos.
– Celebrar anualmente um aniversário por irmãos vivos e falecidos, no sábado
anterior ao terceiro domingo da guarema, precedida de jubileu.
– Sufragar as almas dos irmãos falecidos e satisfazer os encargos dos legados pios.
– Promover a procissão dos Passos no terceiro domingo da quaresma, de dois em
dois anos».
E o parágrafo único determina «que esta Irmandade somente aplica ao culto uma
quantia, que ao mesmo tempo não exceda a terça parte dos seus rendimentos totais,
e dois terços da quantia que tem dispendido com o culto, em média nos últimos cinco
anos»100.
A avaliar pelos quantitativos entregues para os fundos sanitários e de beneficência
criados pelo Estado, seria ilusório pensar que a lei foi acatada rigorosamente, tanto
mais que se tratava de leis vexatórias para a Igreja. A reforma dos estatutos tinha de se
fazer, na sequência das alterações políticas e legislativas, verificadas em Portugal, nos
séculos XIX e XX; mas daí à observância pretendida pelos legisladores, na prática, havia
uma longa distância impossível de apreciar. Apesar das exigências legais, nem sempre
98

99

100

A.P.S.P.R. – Circular avulsa do Administrador Interino (27-3-1900): I.° Libro de Tombo de bens de raiz, capitais, moveis
e alfaias. Nos livros de contas da Confraria dos Santos Passos Rates faz-se expressa menção desta realidade, ao passo
que, por exemplo, nos da confraria dos Passos de Cabreiros (Braga), relativos ao ano de 1927-1928, se refere esse
contributo sob esta rubrica «beneficência pública».
A.P.S.P.R. – Diário da Irmandade de Nosso Senhor dos Passos, a fl. 2, regista com data de 20 de Junho de 1923: – «Ao
tesoureiro de Finanças para tuberculosos – 1$00 »; o mesmo vai acontecendo nos anos seguintes, surgindo, depois,
outras rubricas com verbas «para os alienados» (fl. 10), ampliando-se a especificação dos contributos assistenciais,
por exemplo, em 1936: – «Assistência aos pobres da freguesia, à Comissão de Beneficência da mesma – 17$00.
Fundo de alienados, ao tesoureiro de finanças da Póvoa de Varzim – 1$00. Fundo para a despeza sanitaria contra a
tuberculose, ao mesmo – 1$00» (Diário iniciado em 1932, fl. 6). As verbas dispendidas são, efectivamente, limitadas,
mas, na generalidade, estas confrarias estão descapitalizadas. Repare-se, contudo, na preferência legítima dada aos
pobres da freguesia.
A.P.S.P.R. – Estatutos…, de 1913, cap. I, art.° II.

se tornou fácil proceder à revisão dos estatutos das confrarias, quer por claro desacordo
entre as leis civis e eclesiásticas, quer devido a obstáculos surgidos entre os membros
das confrarias, conotados com linhas partidárias divergentes, quando não totalmente
opostas. A expressão de algumas dessas dificuldades ficou registada nas actas das
reuniões de muitas confrarias, como aconteceu na dos Santos Passos da paróquia de
S. Miguel o Anjo de Cabreiros, arciprestado de Braga, a partir de 7 de Abril de 1934101.
Não é nosso escopo dimensionar estas situações e nem sequer proceder à sua
inventariação. Gostaríamos, no entanto, de observar que estas situações contribuíram,
se não para a extinção, pelo manos, para o enfraquecimento de muitas.
Apresentadas as amostras precedentes, cremos ser desnecessário insistir na profunda
mudança operada nestas instituições, devido à interferência do poder civil na esfera
eclesiástica. Desde então, passaram todas a dar um certo contributo exigido pelo Estado
para apoio ao combate à tuberculose e ajuda às escolas primárias, lactários, etc., o que
se traduz numa função social não despicienda.
Algumas afirmaram-se pela dimensão e qualidade dos serviços prestados, como
aconteceu com a do Bom Jesus do Monte, legalmente reconhecida como «casa de
caridade»102.
A actuação sectária e laicizante da I República deixou sequelas também no domínio
das associações de fiéis, pelo que o episcopado sentiu necessidade de promover uma
reforma generalizada dos estatutos das confrarias, procurando corrigir abusos e afastar
dos seus quadros directivos pessoas hostis à Igreja e à religião. Daí que esses estatutos,
embora tenham privilegiado especialmente aspectos técnico-jurídicos e viabilizado a
sobrevivência da tradição religiosa, a avaliar pelos existentes na Arquidiocese de Braga,
acentuaram a perda da sua antiga riqueza doutrinal.
Em geral, as confrarias continuam a celebrar os Santos Passos, com grande
solenidade, mas atendendo às avultadas despesas que sempre implicam tais realizações,
fazem-no de três em três ou de quatro em quatro anos103.
A revolução política de 1974 trouxe também perturbações à vida das associações
religiosas, estando, actualmente, em curso um processo de reforma a nível nacional,
que para a Arquidiocese de Braga foi prorrogado até Março de 1993.

101

102
103

Arquivo Paroquial de S. Miguel de Cabreiros – Livro de Actas, com termo de abertura de 9 de Outubro de 1919. Cf. pela
data supra.
A.C.B.J.M. – Portaria, n.° 65 36.
Assim acontece, por exemplo, em Cabreiros, Lama, etc.
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2. O CULTO DA SANTA VERA CRUZ EM PORTUGAL*
Introdução

Conclusão
São horas de terminar e de quanto foi apresentado deveremos concluir da enorme
importância que estas confrarias tiveram e têm na vida religiosa, social e económica das
populações, facilitando-lhes, inclusive, o acesso a empréstimos monetários, ao juro, de
5%, que se manteve estável durante mais de um século.
É difícil avaliar quanto a vida cristã das gentes do Norte de Portugal deve às
confrarias da Paixão na preservação e interiorização da Fé, no domínio da assistência
material aos pobres e doentes, na criação e defesa do património artístico e cultural…,
em suma, na formação de uma mentalidade com uma dimensão mais humana.
O que aqui trouxemos constitui, apenas uma amostra do muito que se poderá
apurar nesta matéria através de estudos monográficos, conduzidos por equipas de
trabalho, uma vez que a tarefa é demasiado vasta para qualquer investigador isolado.
Importaria, por exemplo, definir o número de irmãos de cada uma destas confrarias e
o âmbito da difusão interparoquial, que muitas delas atingiam, e as implicações que tal
situação introduzia nas respectivas estruturas orgânica e administrativa, etc.
Documentação não falta…
E, se nos é permitido, terminamos com o voto de que o exemplo e a lição dada com
a organização deste Congresso temático frutifique também em Portugal.

Antes de iniciarmos a exposição que nos foi solicitada, desejamos cumprir o grato
dever de agradecer à Exma. Comissão Organizadora deste congresso a distinção que
nos concedeu com este convite e a oportunidade propiciada de voltar a um tema
apaixonante como é o da Santa Vera Cruz, de que, no Congresso de Sevilha, de 18 a 22
de Março de 1992, só marginalmente nos ocupámos, pois centrámos a nossa atenção
n’As Confrarias da Paixão, na antiga Arquidiocese de Braga.
Muito obrigado, com os melhores votos de que o Congresso atinja plenamente os
êxitos previstos e desejados, de que a sua perfeita organização é garantia segura.
Seja-nos permitido também dirigir uma saudação amiga a todos os conferencistas
e aos demais participantes. Traçar uma visão geral do Culto da Santa Vera Cruz em
Portugal constitui um verdadeiro desafio e uma grande responsabilidade, não só pela
delicadeza do tema – a Cruz que o nosso Redentor transportou amorosamente ao
longo da Sua dolorosa Via Sacra, sabendo-se que ela O sustentou durante várias horas
no alto do Calvário –, mas também pela dificuldade de no curto espaço de uma hora
apresentarmos o que conseguimos apurar sobre este tema, em Portugal.
Atendendo à sua extensão e complexidade, é necessário fazer algumas observações
prévias, de modo a determinarmos com precisão os aspectos a desenvolver. Antes
demais, convém esclarecer que na documentação e na linguagem quotidiana não
aparece sempre a designação de Santa Vera Cruz, predominando a forma Santa
Cruz para designar a mesma realidade da Cruz material da nossa redenção, séculos
depois encontrada por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. No entanto, a
simplificação do nome não implica qualquer desvio do sentido que acabamos de lhe
atribuir. Bem sabemos que o termo cruz pode ter outros sentidos, sobretudo de ordem
espiritual, como o próprio Jesus indica ao convidar-nos, no Evangelho, a tomarmos a
nossa cruz quotidiana, mas não é dessa que nos ocupamos aqui.
Também não tomamos por Santa Cruz os numerosíssimos cruzeiros espalhados
pelas encruzilhadas dos caminhos das nossas aldeias e paróquias ou as cruzes existentes
dentro das igrejas e capelas, com a imagem de Cristo nelas crucificado ou implantados
no alto dos montes, vindo a propósito recordar, com Gabriel Le Bras, que «Le but
commun à tous les fondateurs est d’affirmer la victoire du Christ et de repandre la dévotion

* Comunicação apresentada na BARCELOS REVISTA, 2ª Série, n.º 14, 15 e 16, 2003/2004/2005
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au Crucifié. Toute croix invite la pensée à se fixer sur la réalité de la presence divine et te
mystère de la Rédemption»1.
Apesar disso, também não cabe no tema desta exposição ocuparmo-nos dos
numerosos cruzeiros existentes de norte a sul de Portugal.
Faremos, no entanto, breve referência a três cruzes que, segundo se comprovou,
apareceram representadas na terra, em Barcelos, Gamil, Góios e Balazar, tendo dado
origem à erecção de capelas, de dimensões e valor artístico diferentes e a devoções que
continuam vivas, porque foram interpretadas como representações da verdadeira Cruz
de Cristo, como no momento oportuno veremos.
O objectivo deste estudo é dar a conhecer o culto prestado à Santa Cruz ou Santa
Vera Cruz em Portugal, ou seja revelar a extensão que teve e tem o culto prestado à
Santa Cruz, na Terra de Santa Maria, e os principais testemunhos materiais e associativos
desse culto, seja na:
– onomástica e como orago de paróquias, multiplicidade de ermidas e capelas,
– nas confrarias outrora existentes, muitas das quais subsistem na actualidade,
por natureza destinadas a fomentar o culto da Santa Cruz, ao desenvolvimento
espiritual dos seus membros e à prática da caridade cristã, segundo a especificidade
de cada uma,
– e, ainda, a documentar este mesmo culto através da existência de relíquias da
Vera Cruz ou Santa Cruz ou Santo Lenho, algumas consideradas milagrosas, em
notáveis centro de devoção.
Ficam assim enunciados os diversos pontos que tentaremos desenvolver nesta
exposição, tendo, desde já, a consciência de que, embora não seja exaustivo, o
número de referências obtido, em alguns aspectos não permitirá um tratamento muito
desenvolvido, neste momento, remetendo para o texto a publicar muitas informações
que é necessário omitir.

Fontes e metodologia
Como decorre do título em epígrafe, o nosso campo de observação do culto à
Santa Cruz ou Santa Vera Cruz é todo o actual território português, continental e
insular, distribuído por vinte dioceses, incluindo as do Funchal (Madeira) e de Angra do
Heroísmo (Açores).
1

LE BRAS, Gabriel – Études de sociologie religieuse, tome I, Paris, Presse Universitaire de France, 1955, p. 96

Nestas condições foi necessário adequar a metodologia de trabalho às diferentes
realidades que se nos depararam, sendo evidente, à partida, que as condições para a
antiga arquidiocese de Braga são verdadeiramente excepcionais, no plano arquivístico
e na possibilidade de visitar alguns dos monumentos que a documentação nos foi
revelando. A diferença em relação às outras dioceses reside no facto de o arcebispo
D. Frei Agostinho de Jesus, da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, além de ter
sido o primeiro arcebispo de Braga a preocupar-se com o conhecimento da história da
Arquidiocese, tendo encomendado esse trabalho a Frei Jerónimo Román, ter mandado
copiar muita documentação antiga, em quatro grandes volumes, que constituíam
o célebre Rerum Memorabilium, de que subsistem apenas três, e, sobretudo, para
a documentação que se foi produzindo, inclusive durante o seu arcebispado, ter
instituído o Registo Geral, onde deveria ser registada toda a documentação considerada
importante, relativa às diversas instituições diocesanas e à movimentação do clero.
No século XIX, foi organizado o índice do Registo Geral, de que resultou o Igrejário,
que tão útil é aos investigadores.
Estas medidas administrativas em matéria de gestão da informação histórica têm
que ser lidas em conexão com as disposições do IIII Concílio Provincial Bracarense,
reunido por D. Frei Bartolomeu dos Mártires, beatificado por João Paulo II. Nessa
assembleia conciliar, na sequência das disposições do Concílio de Trento, foi determinado
verificar o estado das capelas e ermidas dispersa nas diversas dioceses, ordenando-se
a sua reparação ou simples destruição, recolhendo às respectivas igrejas paroquiais as
imagens que lá se encontrassem e erigindo uma cruz no local anteriormente ocupado
por cada uma dessas capelas derrubadas.
Em contrapartida, o mesmo concílio provincial determinava que não poderiam
ser erigidas novas capelas ou igrejas sem autorização dos Prelados diocesanos desta
Província, que não as concederiam nem autorizariam a sua bênção para aí se poder
celebrar missa e praticar outros ofícios religiosos, sem a prévia verificação e emissão do
parecer favorável do pároco ou de quem os serviços da Cúria episcopal determinassem,
não podendo faltar também, para garantia futura, a entrega da escritura dos bens
que constituíam o dote necessário e suficiente para a conservação do edifício e para
sustentação do culto praticado em cada uma delas.
Em Braga, começou-se logo, ainda no tempo de D. Frei Bartolomeu dos Mártires, a pôr
em prática esta exigência e a documentação que foi sendo reunida, nomeadamente, os
pedidos de autorização para serem benzidas tais capelas, das mais diversas invocações,
os pareceres dos visitadores delegados e as escrituras dos dotes ou de outros bens
vinculados a tais capelas.
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Como resultado desta solicitude dos responsáveis pelo governo da Arquidiocese
nesses tempos, para as capelas dedicadas à Santa (Vera) Cruz na antiga Arquidiocese de
Braga, temos hoje acesso a uma riqueza informativa sobre estes pequenos monumentos,
reveladores da expansão desta devoção e do culto da Santa (Vera) Cruz, espalhados
nesta Arquidiocese, de que, a partir do século XVI, outras foram sendo desmembradas:
Miranda-Bragança. (1545), Vila Real (1922), Viana do Castelo (1977), sem esquecermos
que, a nova divisão administrativa das dioceses portuguesas exigida pelos governos
liberais do século XIX, em 1881, de que se incumbiu o Cardeal D. Américo, bispo do
Porto, subtraiu à Arquidiocese de Braga os territórios sito na margem esquerda do Rio
Ave. Desta riqueza informativa, quanto às capelas e até confrarias da Santa (Vera) Cruz,
que só estas agora nos interessam, daremos significativas provas noutro passo deste
estudo.
Como dissemos, noutras dioceses não é possível recolher esta riqueza de informação
arquivística e, para contornar tais dificuldades, foi necessário recorrer ao velho processo
do inquérito, enviando o mesmo questionário aos Vigários Gerais das diversas dioceses
portuguesas e a investigadores amigos, alguns deles professores universitários, que nos
forneceram informações, a que, de outro modo, dificilmente teríamos acesso, aos quais
deixaremos, no momento oportuno, a devida nota de gratidão.
Esta recolha, em muitos casos acompanhada de preciosa bibliografia, foi contrastada
e até complementada com recurso a algumas fontes bibliográficas, como o Anuário
Católico de PortugaI2, e a Corografia Portugueza..., que abrange todo o País3.
Feitas estas observações, entremos em contacto com as informações recolhidas.

Não obstante algumas referências dispersas ao culto da Santa Cruz, consolidadas
na devoção a algumas relíquias da Vera Cruz trazidas da Palestina, que no momento
oportuno serão reveladas, como já afirmámos em estudo anterior, embora no século XV
ou, mesmo, possivelmente antes, se documentem um Oratório da Santa Vera Cruz, em
Guimarães, a que estava ligada a Duquesa D. Constança, e outro em Vila ReaI6, temos
de reconhecer que o período áureo da erecção de capelas e da instituição de Confrarias
da Santa (Vera) Cruz é posterior ao Concílio de Trento, como as datas que ao longo
desta exposição serão indicadas permitem concluir.
Entretanto, poderemos recordar que para a difusão do culto popular da Santa Cruz
em Portugal foi decisiva a acção de S. Teotónio, primeiro prior do Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra, fundado em 1131, de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho, que daí
irradiaram para o norte e para o sul de Portugal.
Pela sua importância, não nos dispensamos de recordar o que já dissemos em
Sevilha: de acordo com o relato do seu biógrafo, S. Teotónio, antes de entrar em religião
foi duas vezes em peregrinação à Terra Santa. Da primeira, o biógrafo faz apenas uma
ligeira menção, de que não resulta qualquer impressão significativa. Muito diferente
e mais extensa é a notícia que nos transmite da segunda visita, dedicando largo
espaço, não só ao itinerário percorrido na demorada visita aos lugares santificados pela
presença de Cristo, mas também acentuando a sua experiência de Fé e os sentimentos
que experimentou, nas meditações feitas nos próprios lugares onde Cristo esteve e foi
cumprindo os passos da Paixão Redentora de todos nós. A título de exemplo e porque se
prende com o nosso tema, veja-se esta passagem tirada da descrição da segunda visita,
que o marcou de forma extraordinária:

Principais testemunhos do culto da Santa (Vera) Cruz em Portugal

– «... Entrando, portanto, com alegria, na Cidade santa, deliberou ver primeiro a cruz
no Monte Calvário, onde o preço do mundo, Cristo, foi pesado na balança da cruz.
Prostrado diante dela de coração e corpo inteiro, adorou-a, como se visse o Senhor
nela pendente. Recordava a sentença de morte ou de maldição proferida contra si e
contra todo o homem, devido à desobediência do primeiro homem, mas também
de propiciação e piedade do Filho de Deus, do qual lera que «por nós se fez maldito,
para nos redimir da maldição», e que suportara naquele mesmo lugar escarros,

A primeira pergunta que, naturalmente, acode ao nosso espírito é saber quando
começaram a aparecer os testemunhos materiais e associativos deste culto em Portugal.
Não está em causa o culto litúrgico à Santa Cruz, pois o Missal de Mateus, o mais antigo
missal bracarense, copiado na região de Moissac, entre 1130 e 11504, já inclui as festas
da Inventio Sancte Crucis, celebrada em 3 de Maio, e a festa In exaltatione Sancte Crucis,
fixada em XVIII das kalendas de Outubro, isto é, em 14 de Setembro5.
2
3
4

5

Anuário Católico de Portugal: 2000-2001, Lisboa, Secretariado da Conferencia Episcopal Portuguesa, Lisboa.
COSTA, Pe. António Carvalho da – Corografia portugueza..., tomos 1 e 2, Braga, 1868, e tomo 3, Braga, 1869.
Missal de Mateus. Manuscrito 1 000 da Biblioteca Pública e Arquivo Distrital de Braga. Introdução, leitura e notas de
Joaquim de Oliveira Bragança, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1975, p. X.
Missal de Mateus, citado na nota precedente, pp. 359 e 505, respectivamente.

6

MARQUES, José – As Confrarias da Paixão na antiga Arquidiocese de Braga, edição autónoma da comunicação
apresentada ao «Congresso Mundial das Confrarias da Santa Vera Cruz», Sevilha, 18 a 22 de Março de 1993, in
Theologica, Braga, Série, 28, 2, 1993, pp.421-452.
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insultos, chicotadas, bofetadas, a coroa de espinhos, a flagelação. A cruz. Os cravos,
o fel, o vinagre, a lança e a morte»7.
Na difusão da devoção a Santa Cruz foi importante a acção dos Mosteiros derivados
do de Santa Cruz de Coimbra e dos seus monges, sabendo-se que certos conventos, como
o do Pópulo de Braga, construíam na respectiva cerca a sua «Jerusalém» – também
conhecida pela designação de «deserto» – destinada a criara cenário adequado para os
ajudar a meditar os «passos» da paixão e morte do Senhor8, encontrando-se também
junto de conventos franciscanos da Observância espaços construídos com idêntica
finalidade.
Passemos, pois, à observação dos principais testemunho do culto da Santa Cruz.
Onomástica paroquial

Percorrendo as diversas fontes, foi possível levantar um razoável número de paróquias
chamadas de Santa Cruz. O facto de algumas dessas fontes serem tardias não permite
saber quando foram instituídas nem a data em que lhes foi atribuída a Santa Cruz
como orago, mas é indiscutível que o facto de possuírem tal nome e orago é um claro
testemunho da intensa veneração e do culto que era prestado à Santa Cruz, que na
liturgia hispânica era celebrada como festa da sua Invenção ou descoberta por Santa
Helena, em Jerusalém. Assim acontecia, em Portugal, até à introdução da liturgia
romana, a partir do último quartel do século XI, tendo os monges de Cluny sido os seus
grandes promotores. Na Gália, celebrava-se a festa da Exaltação, em 14 de Setembro,
não sendo de estranhar que no Missal de Mateus já figurem as festas da Invenção e da
Exaltação da Santa Cruz.
Uma investigação pormenorizada conduzida sobre cada uma das paróquias de
Santa Cruz, através das várias Inquirições ordenadas pelos nossos monarcas faria,
certamente, apurar as datas mais antigas em que se documentam estas paróquias,
devendo proceder-se da mesma forma com o Catálogo das Igrejas..., mandado elaborar
por D. Dinis, em 1320-1321.

7

8

Vida de S. Teotónio. Prefácio, tradução do latim e notas de Maria Helena da Rocha Pereira, Coimbra, ed. da Igreja de
Santa Cruz, 1987, pp. 17-18. Citada também por MARQUES, José – As Confrarias da Paixõo..., p. 451.
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – Em torno do Bom Jesus de Braga, in Estudos de História Contemporânea
Portuguesa. Homenagem ao Professor Victor de Sá, Organização do Centro de História da Universidade do Porto,
Lisboa, Livros Horizonte, 1991, pp. 72-75. O mesmo autor chega mesmo «sugerir que nesta Jerusalém» radicou a ideia
que se veio a concretizar no grandioso Santuário do Bom Jesus do Monte.

Tal investigação, cujos resultados não caberiam na participação deste congresso,
poderá dar origem a uma futura investigação, que bem se poderá integrar no âmbito
da história da piedade e da mentalidade religiosa em Portugal.
Para a diocese de Braga, podemos contar com o célebre Censual do Bispo D. Pedro
(1071-1091), primeiro bispo da diocese, após a sua restauração, em 1071, organizado,
segundo a data crítica fixada pelo Pe. Avelino de Jesus da Costa, entre 1085-1090, que
nos revela duas paróquias com este nome9: uma, a de Santa Cruz de Riba de Lima,
que entre 1371 e 1400, começou a mudar de orago, figurando como «Santo André de
Santa Cruz de Riba de Lima», embora em 1528, volte a aparecer com o nome primitivo»
«S. Cruz de Riba de Lima anexa a Gondufe», Terra de Penela10; a outra, «Sancta Cruz
de Feveros» (hoje Febros), cuja história se conhece, desde 1059, sob a designação de
Febros, coincide com a Capela de Santa Helena, situada no Monte de Santa Cruz, na
qual se venera a Invenção de Santa Cruz, deve relacionar-se com o orago da primitiva
freguesia11.
Estes dois exemplos apresentam-se como prova de que o culto da Santa Cruz é
anterior à introdução do rito romano, pois já figura como orago e nome de duas
paróquias situadas entre Braga e o Rio Lima, muito antes da difusão da referida liturgia.
Com estes exemplos da antiguidade de paróquias dedicadas à Santa Cruz, no
século XI, conseguimos demonstrar que embora o período áureo da devoção e
expansão do culto de Santa Cruz seja, efectivamente, posterior ao Concílio de Trento,
não se pode excluir a hipótese de algumas dessas igrejas remontarem a tempos
anteriores, como acontece com Santa Cruz de Riba Douro, hoje do concelho de Baião,
que em 1145, já figura na divisão dos bens da Arquidiocese de Braga, entre D. João
Peculiar e o Cabido de Braga12.
Quanto às outras paróquias de Santa (Vera) Cruz, bastará proceder à leitura do
quadro seguinte e confrontá-lo com o mapa n. 91 para termos uma ideia da sua
dispersão através de Portugal, independentemente das datas em que foram criadas,
que decorreram de muitos factos, a começar pelo avanço da Reconquista, que só chegou
ao Tejo, em 1147 e ao litoral sul do Algarve com a campanha militar de 1240-1250, sem
falar do indispensável crescimento demográfico e o correspondente fenómeno de
povoamento.

9
10
11
12

COSTA. Pe. Avelino de Jesus da – O Bispo D. Pedro..., I, p.31 6.
COSTA, Pe. Avelino de Jesus da – O. c, II, o 135.
COSTA, Pe. Avelino de Jesus da – O. c., II, pp. 161-162.
COSTA, Pe. Avelino de Jesus da – O. c., II, p. 428.
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13 14 15 16 1718

Paróquias de Santa Cruz

Dioceses

Concelhos13

Cotas: Censual
e/Corografia: pp.

Santa Cruz de Feveros (Febros),
integrada em S. Julião da Lage

Braga

Vila Verde

Censual

Santa Cruz de Rendufe integrada no
Mosteiro de Sto. André de ...)

Braga

Amares

Liber Fidei, II,
[276], doc. 528

Braga-Porto

Baião

1145-Divisão dos
bens do Cabido;
Corografia – 357

Santa Cruz de Riba do Douro
Santa Cruz de Riba de Lima (Sto.
André de...)

Paróquias de Santa Cruz
Santa Cruz (Antigo Mosteiro)

Aveiro

2 - 66

Albergaria-a-Velha

Aveiro

Albergaria-a-Velha

2 - 90

Alvarenga

Lamego

Arouca

2 - 174

Beselga

Lamego

Penedono

2 - 201

Lumiares

Lamego 20

Armamar

2 - 166

Santa Cruz

Beja

S. Tiago do Cacém

2 - 334

Santa Cruz (N.ª S.ª ao Pé da Cruz)

Beja21

Almodôvar

2 - 335

Vera Cruz de Marmelar22

Évora

Portel

An. 293

Ponte de Lima

Censual; 1-178

Ribeira de Pena

1 - 150

Samorinha

Braga – Bragança

Carrazeda de Ansiães

1 - 385

Batalha (Exaltação da Santa Cruz)

Vales

Braga – Bragança

Alfândega da Fé

1 - 405

Barreiro23

Carção

Bragança

Vimioso

1 - 446

Santa Cruz do Castelo

Santa Cruz

Bragança

Vinhais

1 - 429

Pombalinho

Santa Cruz da Vilariça (Séc. XIII-XIV)
– Inq. de 1258, Igrejas 1320.

Bragança

Vila Flor

Inq. 1258.
F. A- H.I. P.IV

Lamas de Orelhão

Bragança

Mirandela

1 - 445

Santa Cruz de Gralhós (Talhinhas)15

Bragança

Macedo de Cavaleiros

Montes
e Ar. R. Cunha 16
A. M. Moreira

Porto

V. N. de Gaia

Santa Cruz do Bispo

Porto

Matosinhos

1 - 322

Jovim (Santa Cruz – orago)

Porto

Gondomar

An., p. 543.

Candal (Ver gravuras

6 e 7)

Bragança

Anuáno, p.

544.17

Santa Cruz de Cacães (Cacanes)18

Porto

Paços de Ferreira

Ar. R. Cunha

Oliveira do Hospital (Exaltação da
Santa Cruz – Orago)

Coimbra

Oliveira do Hospital

An., p. 263.

Vimieiro
Santa Cruz da Trapa

14

15

16

17

18

Batalha

3 - 87

Barreiro

3 - 226
3 - 247

Lisboa

Lisboa

Lisboa – Santarém24

Santarém

3 - 179

Viseu

Sta. Comba Dão

An. 701

Viseu

S. Pedro do Sul

An. 702

Portalegre

Mação

M. L. Nunes26

Santa Cruz de Santarém

Santarém

Santarém, cidade

Ar. R. Cunha27

Santa Cruz da Graciosa

Angra

Sta. Cruz da Graciosa

An. - 73

Santa Cruz das Flores

Angra

Flores

An. - 73

Funchal

Sta. Cruz

An. - 324

Santa Cruz
19 20 21 22 23 24 25 26 27

19

21

Nesta coluna, destinada à menção dos concelhos onde se encontram as paróquias de Santa Cruz, bem como na coluna
do quadro que mais à frente se apresenta, relativo às capelas dedicadas à Santa (Vera) Cruz, destinado ao registo da
comarca e / ou concelho onde se encontram as capelas identificadas, pode haver alguma discrepância em relação
à divisão administrativa actual, resultante de, sempre que possível termos conservado as indicações fornecidas pelos
registos utilizados ou as recolhidas noutras fontes.
A menção de duas dioceses, neste e noutros casos, indica que a paróquia em causa pertenceu à primeira e, depois,
passou a pertencer à segunda.
Reduzida a um lugar de Taihinhas. Informação do Rev.mo Sr. D. António Montes Moreira, a quem agradecemos esta
e outras informações referidas neste estudo.
Informação do Sr. Pe. Doutor Arlindo Ribeiro da Cunha, a quem agradecemos esta e outras informações incluídas
nesta comunicação.
Anuário ou, em casos de falta de espaço, An. significa que a informação foi recolhida no Anuário Católico Português,
de 2000-2001.
Hoje, lugar de Cacães, da paróquia de Eiriz, Paços de Ferreira. Referida nas inquirições de 1258.

Leiria
Lisboa – Setúbal

Amêndoa – N.ª Sr.ª da Conceição25

20

13

An., p. 255

Coimbra

V. Pouca de Aguiar

Bragança

Cotas: Censual
e/Corografia: pp.

Aveiro

Alvadia Braga – Vila Real

n.os

Concelhos13

Coimbra

Braga – V. do
Castelo14

Montesinho (anexa)

Dioceses

Aveiro (cidade)

19

22

23

24

25
26
27

Mosteiro de Santa Cruz não era sede de paróquia, mas passou a sê-lo quando para ele foi transferida a sede da
paróquia de S. João Baptista, após a laicização da sua igreja paroquial, actualmente convertida no conhecido Café de
Santa Cruz. (Ver grav. n.° 1).
Não tem correspondência na actualidade.
Não há correspondência entre a informação da Corografia... e notícias actuais.
Trata-se da igreja do mosteiro dedicado à Santa Vera Cruz, fundado por D. João de Aboim, que foi mordomo de D. Afonso
III e, depois governador do Alentejo. Além deste mosteiro, confiado aos freires de S. João do Hospital, vulgarmente,
conhecidos como Hospitalários, fundou também as igrejas de S. João, Santa Maria, S. Vicente de Portei, S. Pedro do
Marmelar, S. Tiago de Anôjo, S. Lourenço de Alqueva e a de S. João de Portei Mafomede (S. João de Vila Ruim), das
quais ele e sua mulher eram padroeiros (FREIRE, A. Braamcamp – Brasões do Solo de Sintra, vol. I, Coimbra, Imprensa
da Universidade, 1903, pp. 256-257).
Informação do Sr. Pe. José Mahon, a quem agradecemos também o envio de fotocópias da sua obra Santa Cruz do
Barreiro. A memória do Padre Abílio Mendes continua viva, Barreiro, igreja de Santa Cruz, 2003.
Confirmação em Diocese de Santarém —25 anos, p. 133, enviada pelo Sr. Pe. Fernando Campos da Silva, a quem
agradecemos.
Apesar de o orago ser N3 Sr.i da Conceição, a grande devoção local é a da Santa Cruz.
Informação epistolar do Sr. Pe. Manuel Lopes Nunes, a quem agradecemos esta e outras informações.
A existência desta freguesia, na idade Média, é confirmada por Isabel Branquinho no estudo O Mosteiro do Santíssima
Trindade de Santarém: propriedade e gestão (séculos XIII- XV), dissertação de Mestrado, apresentada à R. C. S. H. da
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Não são muitas as freguesias denominadas de Santa Cruz, mas a sua dispersão por
dezassete das vinte dioceses portuguesas – segundo os dados que foi possível reunir –
ajuda a compreender a difusão do culto da Santa Cruz, cuja intensificação se verificará
mediante outros factores que vamos apresentar.
É certo que algumas paróquias, com o decorrer do tempo procederam à mudança
de orago, como aconteceu em Santa Cruz do Lima, que passou a cultuar como patrono
Santo André ou Santa Cruz Febros, que se colocou sob a protecção de Santa Helena,
e o caso de outras paróquias que, à data da elaboração da Corografia Portuguesa, de
que nos servimos, eram autónomas e acabaram por ficar anexas ou mesmo unidas
definitivamente a outras paróquias com mais população e maior dinamismo. Apesar
de integrado noutro espaço com designação diferente, o testemunho deste culto
não deixou de continuar vivo e actuante, embora menos visível, mercê das referidas
alterações administrativas.
As paróquias aqui inventariadas têm todas a sua história, que nem sempre é bem
conhecida, nem poderíamos contar aqui.
Apesar disso, averbaremos algumas notas sobre as que nos parecerem mais
importantes, seguindo a ordem alfabética das dioceses a que pertencem.
Assim, quanto à paróquia de Santa Vera Cruz de Aveiro, foi criada em 1º de Julho de
1572, com a sede na igreja do mesmo nome. Surgiu dentro da diocese de Aveiro, criada
em 1545. Em 1562, já existiria um pequeno templo dedicado à Vera Cruz, nome que
logo foi dado também a uma rua. A igreja paroquial já estava em construção em 1576,
continuando ainda as obras, em 1600, sendo permitido concluir que o culto da Santa
Cruz se implantou na actual cidade de Aveiro no terceiro quartel do século XVI. Nesta
mesma diocese, na vila de Albergaria-a-Velha, além de a igreja matriz ser dedicada e
ter como titular a «Santa Cruz», existe também a capela de Santa Cruz, edifício novo,
sem qualquer carácter especial. A imagem, em tamanho natural é muito popular,
costumando celebrar-se a respectiva festa no domingo seguinte ao dia litúrgico da
Santa Cruz.
A justificação para o aparecimento deste título da Santa Vera Cruz, em Aveiro, tenta
encontrar- se no facto de este território, até 1545, ter pertencido à diocese de Coimbra,
onde sobressaía o Mosteiro de Santa Cruz, e a atribuição deste título à nova igreja seria
uma homenagem ao célebre Mosteiro de Cónegos Regrantes de Santo Agostinho28.

28

Universidade Nova de Lisboa, s. d., p.48, acrescentando que estava situada na Ribeira. Estranhamente, não figura no
Anuário Católico de Portugal 2000-2001.
Informação epistolar dactilografada do Sr. Pe. João Gonçalves Gaspar, Vigário Geral da Diocese de Aveiro, a quem
agradecemos esta e outras informações.

Na diocese de Beja há duas igrejas com o nome de Santa Cruz, mas só na de Santiago
de Cacém é que a Santa Cruz é também orago da paróquia, ornada, além disso, com
uma relíquia insigne do Santo Lenho a que mais à frente nos vamos referir. A outra é a
igreja de Santa Cruz de Almodôvar, cujo orago é Nossa Senhora da Encarnação.
Embora não sejam conhecidas as datas seguras da construção destas duas igrejas,
são consideradas dos séculos XV ou XVI, convindo observar que, sobretudo a de
S. Tiago de Cacém beneficiou muito das doações de D. Vataça Lascaris, que voltaremos
a encontrar mais abaixo29.
Quanto à Arquidiocese de Braga, que durante muito tempo ocupou quase todo o
norte de Portugal e dentro de cujos limites surgiram diversas paróquias designadas de
Santa Cruz, após a separação das dioceses de Miranda (1545), que depois passou a
chamar de Miranda-Bragança, de Vila Real (1922) e de Viana do Castelo (1977), ficou
sem paróquias designadas de Santa Cruz. É certo que há a recordação de Santa Cruz,
que ficou integrada na de Santo André de Rendufe e a de Santa Cruz de Febras, depois
chamada de Santa Helena do Monte de Santa Cruz, na paróquia da Lage, junto de
Prado. Apesar disso, o culto de Santa Cruz tem um dos monumentos mais expressivos,
na Igreja (não paroquial) do mesmo nome, que lhe é dedicada, no centro da cidade de
Braga e, de certo modo, no grandioso Santuário do Bom Jesus do Monte.
Embora, actualmente, não conte dentro do seus reduzidos limites paróquias de
Santa Cruz, a antiga Arquidiocese de Braga foi a zona privilegiada onde este culto mais
se afirmou, se levarmos em conta a forma como ficou implantado na dioceses que dela
foram sendo progressivamente separadas.
E uma das melhores provas do que acabamos de afirmar encontra-se na diocese de
Bragança, onde ainda se registam cinco paróquias de Santa Cruz (Santa Cruz de Vinhais,
Carção, Lamas de Orelhão, Vales e Samorinha) a que devemos acrescentar a de Santa
Cruz de Gralhós, actualmente reduzida a um lugar de Talhinhas, Macedo de Cavaleiros,
e a de Montesinho, ambas com a Santa Cruz como orago.
E a acentuar a antiga realidade bracarense poderemos invocar também o número de
capelas da Santa Cruz construídas, nos séculos XVI, XVII e XVIII, na região transmontana
ocupada pela diocese de Bragança, antes da primeira separação, em 1545, e na que,
tendo continuado integrada em Braga, lhe foi incorporada em 1881, bem como na
área que, em 1922, passou a constituir a Diocese de Vila Real, e o elevado número de
que há notícia, sobretudo na diocese de Bragança, como veremos na secção que lhe
reservamos.
29

Informação epistolar do Sr. Pe. António Domingos Pereira, Vigário Geral da Diocese de Beja, ao qual agradecemos.
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Além das paróquias mencionadas, na diocese de Bragança, há também os seguintes
três santuários, que não sendo sedes de paróquias, celebram com grande solenidade as
festas da Santa Cruz, que passamos a especificar:
– O Santuário de Santa Cruz de Cabeça Boa, na paróquia de Samil, que celebra
como festa principal a da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de Maio, e com menos
aparato externo a da Exaltação, no dia 14 de Setembro, mas com missa cantada.
– O Santuário do Santo Cristo do Outeiro, que tem a celebração de 3 de Maio,
como festa principal, mas celebra também, com solenidade, a Exaltação da Santa
Cruz, no respectivo dia litúrgico – 14 de Setembro. A título informativo, podemos
dizer que a construção deste importante santuário da Diocese de Bragança ficou
a dever-se ao milagre do crucifixo que suou sangue, e que na sacristia deste
santuário existe uma belíssima pintura alusiva à «Invenção da Santa Cruz», por
Santa Helena.
– Por sua vez, o Santuário dos Chãos celebra a festa da Exaltação da Santa
Cruz, no dia 14 de Setembro. A Confraria do Divino Senhor da Agonia dos
Chãos, sediada neste Santuário publica um boletim de informação e cultura,
intitulado «Exaltação», nome retirado da festa litúrgica «Exaltação da Santa
Cruz», celebrada neste Santuário.
As duas festas litúrgicas da Santa Cruz eram celebradas por toda a Diocese, com
manifestações populares que iam além da festa litúrgica, nos dia 3 de Maio e 14 de
Setembro, embora sob outros títulos, como Divino Senhor do Resgate, dos Aflitos, da
Piedade, da Fraga, etc.”.
As raras informações obtidas sobre a diocese de Coimbra não permitem irmos
além da menção da paróquia de Oliveira do Hospital, que tem a Exaltação da Santa
Cruz como orago, e de Santa Cruz de Coimbra, que exige um breve esclarecimento,
pois, como Mosteiro fundado em 1131, tem a Santa Cruz como patrono celeste, no
entanto, actualmente, como se verifica pelo Anuário Católico, a seguir ao seu nome vem
mencionado S. João Baptista como orago. Esta aparente anomalia deve-se ao facto de
no século XIX, a igreja paroquia que lhe estava contígua ter sido secularizada, tendo a
antiga igreja monástica de Santa Cruz passado a servir de sede da paróquia de S. João
Baptista, privada da sua antiga igreja.
Na diocese de Leiria só há uma paróquia com a Santa Cruz como orago. Trata-se
da paróquia de Santa Cruz da Batalha, criada, em 1512, pelo bispo da Guarda,
D. Pedro, Prior Mor de Santa Cruz de Coimbra, convindo esclarecer que o seu dia festivo
é, precisamente, o da Exaltação da Santa Cruz, celebrado em 14 de Setembro. A igreja
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matriz desta paróquia foi mandada construir por D. Manuel I, cujas armas reais ostenta
sobre a porta principal e no tecto da capela-mor, mas só foi concluída em 153230.
No Patriarcado de Lisboa e na cidade de Lisboa é a paroquial de Santa Cruz do
Castelo que corporiza de forma mais expressiva do culto da Santa Cruz, pois a de Santa
Cruz do Barreiro, que antes de 1975 tinha sido integrada na diocese de Lisboa31, com a
criação da diocese de Setúbal, como era natural, a ela ficou a pertencer.
Em Lamego deparámos com as paróquias de Alvarenga, Beselga e Lumiares, todas
com a Santa Cruz como orago.
No espaço diocesano do Porto situam-se diversas paróquias, a começar pela de
Santa Cruz do Bispo, no concelho de Matosinhos, que no Catálogo das igrejas, de 1320-1321, estava incluída na Terra da Maia e estava taxada em 45 libras, não se dispondo de
elementos que permitam fazer remontar a tempos anteriores a sua data.
Além desta é necessário incluir a de Santa Cruz do Candal, uma igreja moderna,
relativamente recente, construída no local onde havia outra muito anterior, de que se
conservam apenas as imagens, sendo as mais importantes as do grupo do Calvário,
que presidem ao salão-igreja que substitui a referida igreja, que vai ser demolida
para dar lugar a outra de maiores proporções, e a de Santa Cruz de Riba Douro, que
anteriormente pertencia à Arquidiocese de Braga.
Na nova diocese de Santarém, há dois lugares de culto dedicados à Santa Cruz:
um na pequena paróquia rural de Santa Cruz de Pombalinho, com apenas 7,68 Km2
de superfície, situada nas margens do rio Tejo, na zona do, Entroncamento. Outrora
não passava de um pequeno e modesto lugar da freguesia da Azinhaga, mas em 1606
ascendeu à categoria de paróquia. A sua igreja paroquial, de grandes dimensões e uma
só nave, é o único lugar de culto nela existente, consagrado à Santa Cruz”; outro na
igreja de Santa Cruz, na cidade, sede da diocese, que não é paróquia, na qual existem
duas tábuas do ciclo do Mestre da Romeira (c. 1560) representando a Exaltação da
Santa Cruz e o Sonho de Constantino”.
A diocese de Setúbal, desmembrada do Patriarcado de Lisboa, conta apenas uma
igreja dedicada à Santa Cruz. Trata-se da paroquial do Barreiro, cujas vicissitudes vale a
pena recordar. Por volta de 1470, no local onde se encontra esta igreja, havia uma cruz,
não havendo notícia da construção da primeira igreja, que, em 1751, tinha 5 altares,
datando a actual do século XIX.
30

31

Cf. Couseiro ou Memórias do Bispado de Leiria, edição, Braga, Tipografia Lusitana, 1868; 2. edição, aumentada, Leiria,
Tipografia Leiriense, 1898, parte, cap. 65. Agradeço esta e outras informações relativas ao culto da Santa Cruz, na
diocese de Leiria, ao Sr. Cónego Dr. Luciano Cristino.
Informação do Sr. Cónego Manuel Alves Lourenço, a quem agradecemos.

As dificuldades por que esta igreja passou, na sequência da implantação da
República, em 1910, e da Lei de separação entre o Estado e a Igreja, são um bom
testemunho da violência feita contra a Igreja a partir dessa altura. Nesse contexto
político, preparado dentro do projecto de fazer desaparecera Cristianismo de Portugal
dentro de duas gerações, o Estado apoderou-se desta igreja e vendeu-a, em 17-6-1917, a
Franklim Marques Firmino por 3.801500, começando logo a desmantelar o seu recheio,
vendendo os púlpitos, talha, ladrilhos, etc. O esquife do Senhor Morto foi salvo por
D. Olga Mano, que conta que no funeral de seu avô, veio celebrar a santa missa um
padre de Sesimbra, mas a pressão popular era de tal ordem que os filhos do falecido
– seus tios – tiveram de assistir à cerimónia de revólver em punho. Depois de ter
passado por várias mãos, foi vendida em hasta pública, em 1927, tendo-a comprado por
19.050S00 Daciano dos Santos, que a ofereceu à esposa, pessoa muito religiosa, como
prenda de aniversário, que logo decidiu vendê-la pelo preço do custo para regressar ao
serviço da paróquia. Depois de restaurada, foi benzida em 3 de Maio de 1929, tendo
entrado nesse dia ao serviço do culto32.
Percorrido este calvário, a Santa Cruz triunfou mais uma vez!
A única igreja paroquial da diocese de Vila Real com a Santa Cruz como orago é a de
Alvadia, em Ribeira de Pena33, embora não faltem as dedicadas à Paixão de Cristo, ao
Senhor do Bonfim, ao Senhor dos Milagres, etc.34, aspectos que excluímos da presente
investigação.
Na diocese de Viana do Castelo não há nenhuma paróquia com o orago de Santa
Cruz e a própria de Santa Cruz do Lima passou a ter como orago Sto. André.
Finalmente, na diocese de Viseu, há apenas a paróquia de Vimieiro dedicada à
Santa Cruz, e a de Santa Cruz da Trapa, que, embora se chame de Santa Cruz, tem
como orago S. Mamede. Em contraste com esta, a de Guardão, com Santa Maria por
orago, celebra, tal como a de Vimieiro, a festa da Invenção de Santa Cruz, em 3 de
Maio, vulgarmente conhecida com Festa das Cruzes, juntando-se em cada uma destas
festas várias cruzes, vindas das várias paróquias, dizendo-se que as cruzes «beijam-se»35.
Da diocese de Portalegre, recebemos, apenas a informação, relativa à paróquia
de Amêndoa, no arciprestado de Mação, que tem como orago Nossa Senhora da
32

33

34
35

MAHON, Pe. José – Santa Cruz do Barreiro. A memória do Padre Abílio Mendes continua viva, Barreiro, Igreja de Santa
Cruz, 2003, pp.3-5.
COSTA, António Carvalho da – Corografia Portuguesa..., vol. 1, p. 150. Cl. também o Anuário Católica 2000-2001,
p. 672,
Informação epistolar do Sr. Pe. Manuel Alves, a quem agradecemos.
Informação epistolar de Mons. Sílvio Duarte Henriques, a quem agradecemos.
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Conceição, a grande devoção local é à Santa Cruz, a cuja festa, celebrada no dia 3 de
Maio acorre muita gente das redondezas, não se conhecendo a origem desta tradição,
que levou a que, apesar de a Senhora da Conceição ser a padroeira, seja a imagem da
Santa Cruz que se encontra no altar-mor36.
Deste conjunto de dados, podemos concluir que a devoção e o culto da Santa (Vera)
Cruz, de tradição popular, tanto quanto revelam a onomástica paroquial e a sua escolha
como orago, estava mais intensamente implantado nas dioceses situadas a norte de
Coimbra. Abstemo-nos de teorias explicativas desta marcada diferença entre o norte e
o sul, que mais acentuadas se revelarão depois de analisarmos as capelas dedicadas à
Santa Cruz e as confrarias erectas em sua honra e sob a sua protecção.
Não nos detivemos na análise dos aspectos específicos desse culto nas paróquias
e igrejas mencionadas, porque o objectivo do presente estudo é, essencialmente,
conhecer as localidades portuguesas onde se implantou e está vivo o culto à Cruz da
Redenção, que, em Sexta-feira Santa, adoramos.
Na sequência desta rubrica dedicada à onomástica paroquial, poderíamos introduzir
uma série de topónimos em cuja composição entra a Santa Cruz, mesmo quando se
trata de designar circunscrições administrativas, como Julgado ou Terra de Santa Cruz
de Riba Tâmega ou, na versão primitiva, Santa Cruz do Sousa, pareceu-nos que seria
preferível não sobrecarregar a atenção dos presentes.
Multiplicidade de ermidas, capelas e santuários

Na rubrica anterior, procurámos apresentar a expansão do culto da Santa Cruz,
consubstanciado no facto de várias paróquias das diversas dioceses a terem escolhido
para seu orago ou protector celeste a que dedicaram a respectiva igreja paroquial.
Verificámos também situações em que, apesar de algumas paróquias se chamarem
de Santa Cruz, as igrejas paroquiais eram consagradas a outro orago. Mesmo assim, a
invocação da Santa Cruz estava presente, não faltando situações em que mesmo não
se chamando de Santa Cruz, nem sendo Ela o orago, como acontece em Amêndoa,
diocese de Portalegre, a festa de Santa Cruz ser aí celebrada com grande esplendor37.
36
37

Informação epistolar do Sr. Pe. Manuel Lopes Nunes.
Apesar do cuidado posto na recolha de todas as informações sobre as paróquias designadas de Santa Vara Cruz ou,
simplesmente, de Santa Cruz, recorrendo ao Anuário Católico de Portugal – 2000-2001, bem como a outra bibliografia
e tendo realizado um inquérito junto das Vigararias Gerais de todas as dioceses, não podemos garantir, de forma
absoluta, que não tenha sido, involuntariamente, omitida alguma, dado que de um pequeno número de dioceses
não recebemos qualquer resposta. Apesar disso, consideramos o inquérito um êxito, pois o número de respostas
ultrapassou os 75%.

Pretendemos, agora, revelar uma nova vertente do enraizamento do culto da Santa
Cruz em Portugal, especialmente nas dioceses do Norte que pertenceram à antiga
Arquidiocese de Braga, convindo recapitular, neste momento, tudo o que dissemos sobre
a evolução da divisão administrativa eclesiástica portuguesa, que pode estabelecer uma
certa incoerência aparente entre as informações documentais e a realidade diocesana
actual.
Com efeito, os fundos documentais do antigo arquivo diocesano de Braga, agora
conservados no Arquivo Distrital de Braga, revelou-nos o ritmo da construção de
numerosas capelas dedicadas à Santa Vera Cruz ou, simplesmente, Santa Cruz, em
paróquias, então, pertencentes a esta vasta diocese e agora integradas nas diversas
dioceses dela desmembradas. Poderemos, por isso, contrastar a intensidade da devoção
à Santa Cruz nos séculos XVI a XVIII existente na diocese de Braga e o culto litúrgico
e outros ofícios que passaram a ter lugar nestes novos templos, com a ausência de
informações sobre idênticas ermidas ou capelas noutras dioceses, que, no caso de
existirem, a falta de arquivos organizados como era e continua a ser o da Mitra de
Braga, nos impede de conhecermos38.
Não poderemos introduzir neste ponto do nosso estudo toda a informação
conservada pelos documentos levantados, nem isso será necessário, atendendo ao
carácter estandardizado dos formulários da documentação notarial e do estilo da
Cúria arquiepiscopal bracarense, cujos “chanceleres” e escribas tinham também os
seus formulários e peculiaridades específicas. Já mencionámos os efeitos benéficos
resultantes da legislação tridentina e das disposições do IIII Concílio Provincial
Bracarense, quanto ao licenciamento e bênção das novas capelas e igrejas, que nos
conduziram ao conhecimento de numerosas capelas dedicadas à Santa (Vera) Cruz, mas
podemos acrescentar agora que, através de outros núcleos do conhecido Registo Geral,
como licenças para colocar confessionários em capelas, realização de obras, registo de
Estatutos de confrarias, etc., e ainda do Registo notarial, o número de capelas da Santa
Cruz identificado ultrapassou muito o que anteriormente conhecíamos. Tal como fizemos
em relação à onomástica paroquial, começamos por apresentar o elenco das capelas
ou ermidas identificadas, no âmbito da antiga Arquidiocese de Braga, procedendo, de
seguida, à análise da tipologia daí naturalmente emergente, e deixando para uma
segunda fase o elenco de idênticas capelas existentes noutras dioceses.
38

Em relação ao número de capelas e confrarias da Santa Cruz, as dificuldades de nos aproximarmos da realidade absoluta
é ainda maior do que no caso das paróquias. Mesmo assim, conjugando os dados recolhidos nas diversas fontes – e
para as dioceses que responderam ao inquérito – com os dados epistolares recebidos, a que faremos referência, cremos
ter conseguidos uma visão verdadeiramente interessante deste aspecto da nossa investigação.
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Numa tentativa de aproximação ao número de capelas desta natureza realmente
existentes nesta diocese, que, como várias vezes dissemos, abrangia quase todo o
Norte de Portugal, incluiremos neste elenco as capelas designadas da Santa Vera Cruz
ou simplesmente da Santa Cruz, já por nós identificadas no estudo apresentado no
Congresso de Sevilha, de 199239. Por uma questão metodológica, apresentamos em
primeiro lugar as capelas designadas da Vera Cruz e depois as chamadas apenas de
Santa Cruz.
Por uma questão metodológica, apresentamos em primeiro lugar as capelas
designadas da Vera Cruz e depois as chamadas apenas de Santa Cruz. 40 41 42

Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas:Registo
Geral, livros e fis.:

1745.02.12

Registo da confirmação dos
Estatutos da Confraria de Santa
Cruz, da capela da Santa Cruz43

Freguesia de Nossa
Senhor da Oliveira

Guimarães

168, fls. 104v-106

1780.11.08

Provisão para a erecção da
capela da Vera Cruz44

Meadela

Viana

205, fls. 159v-160

Igreja Matriz

Caminha

208, fls. 217-217v

Provisão para a colocação de
1780.09.19
altar lateral da Vera Cruz45

Capelas da Santa Cruz 43 44 45 46 47 48 49
Capelas da Santa Vera Cruz
Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Obrigação à capela da Vera
1612.08.07
Cruz40
Papéis pertencentes à capela da
1616.07.22
Vera Cruz41
1730.10.07

Obrigação à capela da Santa
Vera Cruz42

Data
Comarca
Concelho

Cotas:Registo
Geral, livros e fis.:

Antes
de 1462

Lugar de Requião –
freguesia de Mazedo

Monção

13, fls. 143-144

Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Santa Maria da
Aveleda

Braga

12, fls. 197-198v

Antes de
1537

Capela de Santa Cruz, na
Sé de Évora

Vila de Ponte de
Lima (Santa Maria)

Ponte de
Lima

88, fls. 86v

Meados do Capela de Santa Cruz, na
séc. XVI
Sé de Viseu
Séc. XVI

39

40
41

42

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Lugar e paróquia
da capela

MARQUES, José – As confrarias da Paixão na antiga Arquidiocese de Braga, in Las cofradías de ia Santa Vera Cruz.
Actas dei I Congresso Internacional de Cofradías de Ia Santa Vera Cruz (Sevilha, 19.22 de marzo de 1992), Dirigido por
José Sanchez Herrero, CEIRA( Revista do Centro de Estúdios e Investigationes de ia Religiosidade Andaluza), 4, Facultad
de Geografia e Historia da Universidad de Sevilla, 1995, pp.421-453. Publicado também in Theologica, Braga, Série,
n.° 28, 2, 1993, pp. 447-480.
Ver gravs. fros 12 e 13
A favor de Pêro Francisco e sua mãe, Isabel Lourenço. Apesar dona documentação referida, conservada no Arquivo
Distrital de Braga, datada de 22 de Julho de 1616, constar como capela da Santa Vera Cruz, na inscrição, patente na
fachada, com data de 1756, é designada como capela do Encontro, ideia claramente expressa pelo grupo escultórico,
em granito, colocado sobre a porta principal. Quer isto dizer que cento e quarenta anos após o seu licenciamento,
a primitiva capela sofreu uma profunda remodelação, impondo-se, então, a designação de capela do Encontro, no
contexto do que vulgarmente se denomina “piedade barroca”, ideia expressa na lápide, acima mencionada:- “ESTA
CAPELA HE DE QUANDO / NOSSA SENHORA ENCONTROU! SEU AMADO FILHO NA RUA DA / AMARGURA COM DE-/VOÇA0
DAS ALMAS 1756». Na tribuna do altar-mor, há outro grupo escultórico barroco, em madeira, representando Cristo
com a cruz à costas, conduzido pelos soldados, que se encontra com Sua Mãe, amparada por S. João Evangelista e
pelas Santas Mulheres. Das pessoas da paróquia inquiridas nenhuma conhecia a capela de Santa Cruz, afirmando
que não existia. Todas afirmavam que só havia a capela da Senhora do Parto. Urna ou outra ainda aludia à capela
do Encontro, identificando-a com a da Senhora do Parto. A opção por esta última invocação, a avaliar pela imagem
que se encontra no alçado do lado do evangelho, deve remontar à primeira metade do século XX ou finais do século
XIX. A padroeira da Avelada é a Senhora da Expectação ou Sra. do Ó.
Este registo inclui vários documentos, sendo o último da data aqui registada.

43

44

45

46

47
48
49

Santa Cruz

Capela do Santo Lenho

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Tomar

Tomar

CONDE, Manuel
Sílvio46

Lugar e paróquia da
capela

Comarca
Concelho

Cotas:Registo

Sé de Évora

Évora

LAVAJO, Joaq.
Chorão47

Sé de Viseu

Viseu

Mons. Sílvio
D. Henriques48

Sé de Évora

Évora

LAVAJO, Joaq.
Chorão49

Segundo a certidão conservada no Cartório Paroquial de Senhora da Oliveira-Guimarães, os primitivos Estatutos datam
de 13 de Janeiro de 1743, tendo sido aprovados em 28 de Fevereiro de 1745, vindo a ser reformados em 1 de Abril de
1881 e modificados na sequência da pastoral do Prelado Diocesano, de 7 de Março de 1933. Estes dados constam da
certidão passada pela Camara Eclesiástica de Braga, em 5 de Agosto de 1958, de que possuímos fotocópia. Em 21 de
Março de 1799, foi passada provisão para Manuel Machado, clérigo in minoribus, ser sacristão da igreja de Santa Cruz
da Vila de Guimarães (A D. B., Reg. geral, liv. 212, f. 95).
Provisão para a erecção, passada a favor de António José Gomes da Cruz. Em 16 de Junho de 1781, foi passada nova
provisão, autorizando a bênção desta mesma capela (A.D.B., Registo geral, liv., 205, fls. 312v-315). Em 30 de Abril de
1784, foi autorizada a colocação de confessionário nesta mesma capela (A. D. B., Reg. geral, liv., 225, fls. 1871.
Passada a favor do Juiz de Fora e mais oficiais da Cãmara de Caminha. A provisão para se poder celebrar neste altar lateral
da Vera Cruz da Matriz de Caminha foi outorgada no dia 18 de Outubro de 1782 (A. 0.8., Reg. geral, liv., 208,11. 218).
Cf. CONDE, Manuel Sílvio – Uma estratégia de passagem para o Além. O testamento de Beatriz Fernandes Calça Perra
(Tomar 1462), separata das Actas das primeiras Jornadas de historia Moderna, Lisboa, 1986, p. 925. Anotem-se as
seguintes referências documentais: – o... o caminho ou azinhaga do concelho para Santa Cruzo: Arquivo Municipal
de Tomar (A. M. T.), Livro 74, 6. 138; livro 77, fls. 94v-95. Deste autor veja-se: Tomar na Idade Média, pp. 75. Quanto
à situação da capela, veja-se o mapa de Tomar, o. c., pp. 75,77 e 214.
Extracto de estudo pessoal, com bibliografia diversa, que agradeço.
Informação epistolar, referida também mais à frente.
Ver nota 143.
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Data
1573.03.26

1574.02.17

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Data

Obrigação à fábrica da
ermida da Santa Cruz50

Lamas de Orelhão

Torre de
Moncorvo

cx. 252, n.º 66

1601.11.26

Obrigação à capela da
Santa Cruz51

Lugar de Carviçais,
(N.ª Senhora, orago
da paróquia)

Termo da Vila de
Mós, comarca de
Moncorvo52

cx. 251, n.º 17

Freixo de Espada à
Cinta

Freixo de Espada
à Cinta

cx. 252, n.º 69

Lugar Castelo Branco
(N. Sra. da Assunção)

Termo da Vila
de Mogadouro,
Comarca de
Moncorvo

cx. 251, n., 14

Doação à ermida de Santa
1574.05.09
Cruz53

1586.03.08

Obrigação à ermida da
Santa Cruz54

1594.07.05

Doação e posse à ermida
da Santa Cruz55

Lugar de Meirinhos

Mogadouro

1, fls. 353-354v

1599.11.17

Doação e posse e provisão
à ermida da Santa Cruz

Lugar de Estevais

Mogadouro

6, fls. 323-325

1600.06.23

Estatutos da Irmandade e
de Santa Cruz56

Lugar de Lagoaça

Freixo de Espada
à Cinta

6, fls. 363r-364r

50 51 52 53 54 55 56Confraria

50

51

52

53

54

55
56

O documento encontra-se em muito mau estado, sendo de difícil leitura. Apesar disso, conseguimos verificar que, ao
contrário do que consta no sumário, onde se lã a indicação do ano de 1563, a data é, efectivamente, 26 de Março de
1573.
De 23 de Fevereiro de 1574, há outra doação à ermida da Vera Cruz de Carviçais (A. 0.9., Reg, geral, co. 252, ri.`->
69). 0 documento foi lavrado nas casas de morada de Francisco Pires, cavaleiro. No mencionado Reg. geral, co. 250,
n.° 10, há ainda outro documento referente a esta capela, não de 1563, como consta do sumário, mas sim de 13 de
Maio de 1574. No Registo gerai, co. 250, n.º 10, há outra obrigação à mesma capela de Can/içais, datada de 13 de
Maio de 1574.
Quando nesta coluna, além do concelho, se indicar a comarca a que pertence a freguesia ou, eventualmente, apenas o
lugar onde se encontra a capela em causa, trata-se da comarca eclesiástica da divisão administrativa da Arquidiocese,
então vigente.
Sobre esta capela à diversos documentos, que passamos a indicar. – Em 11 de Novembro de 1605, além de outras
informações, temos a referência de que foi mandada fazer por António Madeira, no bairro da Fonte Seca, da vila de
Freixo de Espada à Cinta (A. D. B., Reg. geral, liv.º 11, fls.145v-147; Além deste pedido de licença para se poder celebrar
nesta capela, para a qual já se tinha alcançado bula apostólica de indulgência para os fiéis, há outros documentos a
ela referentes, que não é possível resumir, mas de que damos as respectivas datas e cotas arquivísticas: 1609, A. D. B.,
Reg. geral, liv.º 12, fis. 1150; 1612.02.27, Reg. geral, liv., 12,6v. 115v-118; 1741.08.17, Reg. geral, liv.º 118, fls. 405-407v.
Este último é o registo da provisão de aprovação dos Estatutos da Confraria de Santa Cruz de Freixo de Espada à Cinta.
Os moradores já tinham feito a capela e obrigam-se por si e seus bens a proverem-na do necessário para a acrescentar,
e nela se poder dizer missa, mercê que pedem ao arcebispo.
A favor dos oficiais da Confraria de Santa Cruz, sita nesta ermida
Estudados e publicados por José Sanchez Herrero e Sílvia Maria Pérez Gonzalez em La Cofradia de Santa Cruz de Lagoaça,
in Os Reinos Ibéricos na Idade Média. Livro de Homenagem ao Professor Doutor Humberto Carlos Baquero Moreno.
Coordenação de Luís Adão da Fonseca, Luís Carlos Amaral e Maria Fernanda Santos, vol. II, Porto, Livraria Civilização,
2003, pp. 721-727.

Natureza do doc. notarial
ou da provisão
Obrigação à ermida da
Santa Vera Cruz57

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Maçores
– S. Martinho

Torre de
Moncorvo

7, fls. 272-274

10, fls. 1v-5v

1604.02.06

Obrigação à capela da
Santa Cruz

Lugar de Bruço

Termo de
Mogadouro,
comarca de
Moncorvo

1605.03.24

Obrigação à capela da
Santa Cruz, etc.

Lugar de Vilarinho
[das Areias]

Termo da Vila de
Mogadouro

10, fls. 119-122

1607.08.28 Obrigação à fábrica da
58
ermida da Santa Cruz

Lugar da Nogueira,
Bobadela

Boticas

20, fls. 62

Santa Maria de Geraz
do Lima

Santa Maria de
Geraz do Lima

13, fls. 15v-17

1611. 06.05

Registo da doação à
ermida de Santa Cruz

1612.02.22

Para celebrar na ermida
de Santa Cruz

Lugar de Vale do
Porco

Termo da Vila de
Mogadouro

13,fls. 94-94v

1615.01.16

Papéis da ermida de Santa
Cruz

Lugar de Afonsim

Vila Pouca de
Aguiar

12, fls. 81v-83

1626-1650

Construção da Igreja de
Santa Cruz, da cidade de

Cidade de Braga
(Ver Gravura 2)

Braga

Notícia histórica,
de Joaquim
Gomes de Araújo
Alves, 189459

1630.03.17

Obrigação à capela do
Triunfo da Santa Cruz

Arco de Baúlhe

Cabeceiras de
Basto

29, fis. 224

Vila de Mós
(N.ª Senhora)

Torre de
Moncorvo

cx. 250, n.º 10

1637.08.03 – Licença para se celebrar
na ermida de Santa
Cruz.
1637.09.11 – Escritura de obrigação60
57 58 59 60

57

58
59

60

A escritura de doação foi lavrada pelo tabelião Baltasar de Aguiar Pinto, na casa de Domingos Afonso Pinheiro, juiz
da vara. Ele e outros pretendiam fazer a Confraria da invocação da Santa Cruz. A capela estava construída e dotada
de tudo o necessário para aí se poder celebrar missa. Pedem licença ao arcebispo para aí se poder celebrar. Estiveram
presentes como testemunhas: Gaspar da Silva, cirurgião, António Carneiro da Costa, procurador geral do concelho, e
Jerónimo da Silva, vereador, morador na vila da Torre de Moncorvo. Com data de 1602.01.14, no A. D. B., Reg. geral,
liv.º 7, As.136-137, há mais documentação relativa a esta capela.
Embora haja também referência de 1608. 0 documento mais antigo é este de 28 de Agosto de 1607.
Esta Notícia histórica precede os Estatutos, de 1912, aprovados em 1914, conservados do Arquivo da Igreja de Santa
Cruz – Braga.
Estes dois documentos encontram-se no mesmo registo, mas não deixa de ser um pouco estranho, dado o estilo da
Cúria Arquiepiscopal, que a licença para se poder celebrar nesta capela anteceda a escritura de constituição do dote.
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104
Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Escritura e licença da
ermida de Santa Cruz

Freguesia de S. Paio
de Azões61

Vila Verde

33, fis.176v-177v

Fábrica da ermida de
1656.09.06 Santa Cruz e de
S. Bartolomeu

Vila de Vilarinho da
Castanheira

Concelho de Torre
de Moncorvo

16, fis33-34v

Obrigação à capela de
Santa Cruz

Sto. Adrião de Vizela

Guimarães
(agora, Vizela)

39, fis. 2-3

Obrigação à capela de
1664.04.01 Santa Cruz e N°. S. do
Lago

Quinta da Honra de
Palmeira de Faro

Esposende

39, fis. 87-88

Lugar do Nabo

Termo de Vila Flor

17, fis. 123v-124v

Lugar da Teixugueira,
freguesia de Boivães

Ponte da Barca

17, fis.37v-38

Obrigação à fábrica da
1696.08.02
capela de Santa Cruz63

Lugar de Toubres
freguesia de Sto.
André de Jou.

Comarca de
Chaves.
Agora, do
concelho de
Murça

31, fis. 177-179

+-16996764 Capela da Santa Cruz

S. Tiago de Burgães

Santo Tirso

CORREIA,Francisco
Carvalho65

Data
1655.07.10

1661.12.17

1673.04.26

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Escritura à fábrica da
irmandade de Santa Cruz

Capela da Santa Cruz,
1674.01.27 feita por determinação do
visitador62

61 62 63 64

Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

16-.-.10--66

Para dizer missa na ermida
de Santa Cruz

Freguesia de
S. Martinho de
Travaços

Póvoa de Lanhoso

13, fis. 127v

1704.06.02

Fábrica da capela de Santa
Cruz

Freguesia de Santa
Cruz do Lima

Termo de Ponte
de Lima

19, fis. 56-57

1717.03.24

Provisão para terem o
Senhor Exposto na festa
de Santa Cruz67

Vitorino dos Piães

Ponte de Lima

153, fis. 367v-370v.

1717.03.24

Licença para o pároco
continuar a dizer missa na
capela de Santa Cruz

Provisão de aprovação dos
1721.04.03 Estatutos de Santa Cruz da
vila de Barcelos68

1724.03.29

Registo do processo para
1730.10.07 uma capela de Santa
Cruz69
1730.10.12
1731.09.11

61

62

63

64

Por Informação do pároco, Pe. Manuel da Cunha Rodrigues, não há notícia desta capela, mas existem umas terras
chamadas “de Santa Cruz”.
É do seguinte tenro capítulo de visitação, de que transcrevemos a parte inicial: – “Mandarão fazer h a cappella da
invocação de Santa Crux no lugar da Teixugueira em que se diga missa em rezão de se poder mais comodamente
sacramentar os moradores do dito lugar e do lugar do Valle pella muita distancia que há da igreja aos ditos lugares,
eu fabricarão de todo o necessário para que esteja com a decência devida para o que o Reverendo Abbade elegera
dous homens dos mais confidentes para correrem com a dita obra e lansarem a finta a todos os moradores desta
freguesia que a dita cappella fizer de custa;...», etc.(A.D.B., Reg. geral, liv. ° 17, fls. 37v).
Foi mandada fazer por Eusébio de Sousa e sua mulher, Comba Barbosa, moradores no lugar de Toubres, porque não
tinham nem podiam ter filhos, por ambos terem mais de 55 anos e não terem herdeiros forçados. 0 documento
descreve onde mandaram fazer a capela e os bens que lhe doaram. Em 1743.11.01, foi concedida licença para se pôr
confessionário na capela de Santa Cruz, de Santo André de Jou, então dita de Melchior de Sousa Pinto (A. D. B., Reg.
geral, liv.° 159, fls. 286-287v.).
Segundo CORREIA, Francisco Carvalho – Burgães. Elementos para uma monografia, vol. li, Santo Tirso, Câmara Municipal,
2001, pp. 28-29, depois de aludir à existência, nos finais do século XI, de um indefinido monumento dedicado à Santa
Cruz, sito no monte onde viria a ser construída esta capela, considera-a coeva da construção da actual igreja paroquial,
inaugurada em 1699, informando também que a sua talha é de 1700 e o doutoramento de 1708. Embora esta capela
seja dedicada ao Bom Jesus da Santa Cruz, é no dia 3 de Maio – festa litúrgica da Inventio Sanctae Crucis – que se
realiza a primeira das duas festas anuais que aí têm lugar – circunstância que permite integrá-la no elenco das capelas

Provisão a favor da
Confraria de Santa Helena
sita na capela de Santa
Cruz

Freguesia de São
Mondim de Basto
Cristóvão de Mondim

144, fis. 318-319

Barcelos

Barcelos

144, fis. 373v-374

Lage (ver gravuras
4 e 5)

Vila Verde

74, fls. 270v-271v

Vila de Ponte de Lima

Ponte de Lima

88, fis. 86v-90v

Ponte de Lima

88, fls. 98-98v 117,
fis.78 19, Os, 187v

– Provisão para se edificar
a capela de Santa Cruz70
Arrabalde de Ponte
– Pedido de licença para
de Lima
se benzer a capela
de Santa Cruz do Pe.
António de Araújo

65 66 67 68 69 70

65
66

67
68

69
70

dedicadas à Santa Cruz – convindo anotar também que a segunda festa, já em 1758, se celebrava na primeira oitava
do Espirito Santo (o.c., pp. 28 e 27). Até à divisão administrativa eclesiástica conduzida pelo cardeal D. Américo, bispo
do Porto, em 1881, a freguesia de Burgães pertencia à diocese de Braga.
Cf. A obra deste autor, citada na nota precedente, na qual dedica a esta capela as pp. 27-34.
O documento é, seguramente, posterior a 1600, mas não é possível determinar o ano nem o dia do mês, porque o
suporte de papel foi corroído neste e noutros pontos da mesma página, pela acidez da tinta. Nestas condições, como
é das normas, colocámos a sua data nos fins dos registos correspondentes à centúria de Seiscentos.
Dada a favor do juiz, mordomos e devotos de Santa Cruz.
Dada a favor dos irmãos da Confraria. Sobre mais documentação relativa a esta capela, desde 1599, cf. no A D. B.,
lgrejário, fls. 53-54v. (Ver grav. n.° 3)
Além dese há outro registo, inclusive, um de !9.09.1730 e outro de 7. 10.1730.
Passada a favor do Pe. António de Araújo da Vila de Ponte de Lima
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Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Registo do processo para a
1733.01.22 fábrica e bênção da capela
de Santa Cruz

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Lugar de Cela (Sela),
freguesia de Parada
do Gerês ou Parada
do Outeiro ou só
Outeiro

Montalegre

155, fis. 167v-170v

Telões, O (Divino)
Salvador

Vila Pouca de
Aguiar
– Comarca de
Vila Real

93, O. 263

1736.01.21

Obrigação à capela da
Santa Cruz

1737.01.23

Registo de papeis a
respeito de uma capela de
Santa Cruz71

1741.04.11

Capela da Quinta da Cruz72 Sto. Adrião de Oleiros

Lugar de Gralheira,
S. Salvador de Telões
Ponte da Barca

Licença para se benzer
1744.08.07 a capela Santa Cruz74, a
favor de Gonçalo Dinis

Freguesia de Santa
Eulália do lugar de
Fornos

Comarca da Torre
de Moncorvo

165, fls. 373v-374

Lugar de Vales,
freguesia de Vales

Torre de
Moncorvo

170, fls. 344-345v

Provisão de licença para se
benzer a capela de Santa
Cruz da dita igreja de S.
Nicolau de Vales75

Caminha

72

73

74

75

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Lugar de Urros

Torre de
Moncorvo

169, fls. 101v-104

Lugar de Ventoselo

Termo de
Mogadouro

146, fls. 234v-237v

1747.11.28

Registo de provisão, de
licença do altar de Santa
Cruz colocado na igreja
paroquial de S. João do
Castelo76

S. João do Castelo

Vila Real

146, fls. 562-564

1749.06.11

Licença para se benzer a
capela de Santa Cruz, a
favor dos moradores

Lugar de Paio Afonso,
de S. Pedro Fins de
Pondras

Montalegre

71, fis.37-38

1751.02.19

Registo da provisão de
confirmação dos Estatutos
da Confraria de S. Cruz,
sita na capela de
S. Bento77

Freguesia de Santo
Emilião

Póvoa de Lanhoso

121, Os. 120-123v

1762.07.02

Provisão para se fazer a
capela de Santa Cruz78

Freguesia de S. João
de Brito

Guimarães

85, fis.105v-106

1763.12.13

Registo de provisão a
favor do juiz e oficiais da
Confraria do Bom Jesus79

S. Tiago de Burgães

Santo Tirso

125, fis. 291-291v

1767.03.03

Reg. de provisão a
favor dos mordomos da
Confraria de S. Cruz para
reformarem a sua capela80

Lugar de Felgar

Torre de
Moncorvo

137, fis. 207-208

161, fls. 257-258v

A favor de de Simão Curado e sua mulher Isabel de Aguiar, moradores no lugar da Gralheira, S. Salvador de Talões. A
capela actualmente existente no lugar de Gralheira, segundo informação do Sr. Pe. Domingos de Carvalho Barrias, foi
restaurada e é dedicada a S. Tomé. Deve ter havido mudança de orago. A capela actualmente existente no lugar de
Gralheira, segundo informação do Sr. Pe. Domingos de Carvalho Barrias, foi restaurada e é dedicada a S. Tomé. Deve
ter havido mudança de orago.
Capela dedicada à Santa Cruz, mandada fazer pelos seus proprietários, Manuel Luís Lobo Ceia (leitura duvidosa, dado
o estado do suporte) e D. Rita Teresa de Caldas Falcão.
Dada a favor dos fregueses de Sta. Marinha de Argela. Em 24 de Maio de 1746, foi concedida licença para ser colocado
confessionário na capela da Santa Vera Cruz, desta paróquia Argela (A. D. B., Reg. geral, liv.º 110, fls. 101v-104). (Ver
gravs. n.os 8. 9. 10. e 11).
Construída na sequência de um capítulo de visitação de ordenava a sua construção por necessidade pastoral. A licença
para ser benzida foi pedida pelo Pe. Gonçalo Dinis, pároco da freguesia de Santa Eulália de Fornos. Urge transcrevê-la,
enquanto se consegue ler.
Tinha Confraria, pois a provisão é dada a favor do juiz, mordomos e fregueses da Igreja de Santa Cruz de Vales, para
se benzer a capela da dita igreja.

Comarca
Concelho

Registo da confirmação
dos Estatutos da Confraria
de S. Cruz de Belmonte

71 72 73 74 75

71

Lugar e paróquia
da capela

1747.01.17

104, fl. 266

Santa Marinha de
Argela

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Provisão para os
moradores de Urros
1746.01.03 poderem usar
confessionário na capela
do Senhor da Santa Cruz

93, fls. 269-272

Licença para mudarem
os confessionários para a
1743.05.30
capela de Santa Cruz de
Argela73

1745.01.02

Data

76 77 78 79 80

76
77
78
79
80

Dada a favor dos administradores do referido altar de Santa Cruz, para se poderem celebrar os ofícios divinos.
A favor dos irmãos da Confraria.
Dada a favor do Juiz e mais fregueses da freguesia de S. João de Boto, termo de Guimarães.
Para embargarem um capítulo de visita deixado na sua freguesia.
Dada a favor dos moradores da Confraria de Santa Cruz.Em 15 de Novembro de 1768, foi concedida licença para ser
benzida a capela da Santa Cruz de Folgar (A. D. B., Reg. geral, liv.º 72, fls. 1800-1811, após a reforma que se pretendia
e autorizada em 3 e Março de 1767 (Reg. geral, liv.º 137, fls. 207-2081. Neste momento poderemos interrogar-nos se,
efectivamente, a obra terá sido concluída e a capela benzida, pois, quatro meses depois, em 21 de Março de 1779,
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109

108

Data

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Registo de provisão para
se unirem as irmandades
de Santa Cruz e das Santas
1775.01.02
Relíquias, às deN.ª Sra.
do Rosário e do SS.mo
Sacramento
1785.06.30

Mudar e reedificar a
capela de Santa Cruz81

Lugar e paróquia
da capela

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

S. Tiago de Oliveira

Póvoa de Lanhoso

150, Os 34-34v
1861

Lugar de Levadas,
Sabrosa

88

Vila Real

218, fis. 136

Confirmação dos Estatutos
Freguesia de S. Julião
da Irmandade de Santa
de Peredo
Cruz

Bragança

218, fls. 144

1799.12.17

Colocação de
confessionário na capela
de Santa Cruz82

Guimarães

212, fis.223

Arrabaldes de
Guimarães

Freguesia de S. João
de Arnóia

Celorico de Basto

193, fis. 213

1832.06 21 Santa Cruz

Balazar (ver gravuras
14 e 15)

Póvoa de Varzim

Pe. Leopoldino
Rodr.. Mateus83

Capela da Santa
1848.07.12 Cruz: constituição do
património84

S. Lourenço de Alvelos

Barcelos

231, fl. 184

S. João Baptista de
Gamil

Barcelos

FONSECA, Teotónio
da 85

81 82 83 84 85

83

84
85

Comarca
Concelho

Cotas: Registo
Geral, livros e fis.:

Freguesia de Góios

Barcelos

FONSECA, Teotónio
da 86

Gamil no cruzamento
da estrada da igreja
com a Nacional n.° 4

Barcelos

FONSECA, Teotónio
da 87

Santuário de Santa Cruz
de Cabeça Boa

Freguesia de Samil

Bragança

Santo Cristo do Outeiro

Freguesia de Outeiro

Bragança

Santuário dos Chãos

Freguesia de Quintela
de Lampaças

Bragança

Nicho ou Alminhas de
Santa Cruz

Antes de procedermos a alguns comentários sobre este elenco de sessenta e sete
capelas e santuários dispersos na extensa antiga diocese Braga, a que deveremos
acrescentar um altar lateral, existente na igreja matriz de Caminha e um nicho ou
pequeno oratório alpendrado, junto da Igreja paroquial de Gamil – Barcelos, cumpre-nos registar mais algumas pertencentes a outras dioceses portuguesas, de que tivemos
conhecimento, na convicção que o seu número poderá ser mais elevado.
Assim, na diocese do Porto, temos de inscrever a capela da Exaltação da Santa Cruz,
sita na Praia Granja, a sul do rio Douro89, e prosseguindo sul, mas já na diocese de
Aveiro, na vila de Albergaria-a-Velha, cuja matriz tem a Santa Cruz orago, há também
uma capela dedicada à Santa Cruz, edifício relativamente recente, sem qualquer aspecto
artístico que mereça referência mas que para o nosso tema o simples conhecimento da
sua existência com este titular já é importante90.

86

82

Lugar e paróquia
da capela

86 87 88

Provisão para o pároco de
S. João de Arnóia colocar
confessionários em várias
1802.02.27
capelas, entre as quais a
de Santa Cruz do Castelo
Castelo de Arnóia.

81

Natureza do doc. notarial
ou da provisão

Meados do
Santa Cruz
séc. XIX

1785.11.05

Meados do
Santa Cruz de Penouço
séc. XIX

Data

deparamos com uma nova provisão autorizando a celebração de missa no altar desta capela da Santa Cruz (A.D. B.,
Reg. geral, liv.,212, fls. 95), licença que seria desnecessária se anteriormente tivesse sido benzida.
Da quinta de José Teixeira.
A favor do Juiz e irmãos da Irmandade da Santa Cruz.
Cf. deste autor Milagre de Santa Cruz, no estudo Santa Eulália de Balazar, publicado em Póvoa de Varzim. Boletim
Cultural», vol. II, 1, Câmara Municipal, 1959, pp. 3-38.
No texto da mesma diz-se estava feita nesta mesmo ano de 1848, mas não tinha havido possibilidades de a dotar.
FONSECA, Teotónio da – O Concelho de Barcelos Aquém e Além-Cávado. Reprodução fac-similada da edição de 1948,
vol. 11, Barcelos, Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, 1987, p. 178, onde este autor escreveu: – «Há nesta freguesia
uma capela e essa pública: “é a Capela de Santa Cruz do Penouco”», passando, de seguida a descrevê-la, datando-a
de meados do século XIX.

87

88

89
90

FONSECA, Teotónio da – O. c., vol. II, p. 198, não indica data exacta, limitando-se a dizer que foi construída no século
XIX, época em que mais se difundiu por esta porte do concelho o milagre do aparecimento da santa cruz desenhada
no solo.
FONSECA, Teotónio da – O. c., vol.11, o. 178. Em rigor não se trata da Santa Cruz, no sentido que lhe vimos dando ao
longo deste estudo, mas de um belo alpendre erigido, como ex-voto, em 1861, para proteger uma imagem de Cristo
Crucificado, passando a ser venerada corno Senhor da Boa Morte, como expressamente afirma a legenda em azulejo,
colocada na reinferior.- «Senhor da Boa Marte, tende piedade de nós.
Em relação a estes três santuários, cuja notícia recebemos do Sr. Pe. Dr. Belarmino Afonso, em Setembro de 1993,
confirmada, em 2004, pelo Sr D. António Montes Moreira, não foi possível conhecer as datas nem outras referências
documentais. Mesmo assim, aqui ficam registados.
Informação do Sr. Cónego António da Silva Macedo, Sé de Braga
Informação de Mons. João Gonçalves Gaspar.
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Prosseguindo para sul, na diocese de Leiria, no da Aldeia da Cruz, da antiga
paróquia de Ourém, no século XVI, já existia uma capela, dedicada à Cruz, embora
sob a invocação de Nossa Senhora da Cruz. Embora a nossa intenção seja fixarmo-nos,
essencialmente, no culto à Santa Vera Cruz ou, simplesmente, Santa Cruz, pareceu-nos
conveniente registar a notícia desta capela, até pela evolução que sofreu a sua designação, o mesmo a perder-se a memória da sua ligação à Cruz, fenómeno que se verificou
sobretudo, no século XIX, tendo assumido designações diversas.
Na actual diocese de Bragança, uma das desmembradas de Braga, há mais as
seguintes capelas e ou altares dedicados à Santa Cruz, não tendo sido possível de
momento, proceder à necessária distinção: Burga, S. Martinho, Uva, Cedães, Brunhoso,
Vimioso, Lagoaça (Nosso Senhor da Santa Cruz), Peredo de Castelhanos, Peredo da
Bemposta podendo acrescentar-se o antigo costume de, embora sem a designação de
“Santa Cruz”, que efectivamente não lhe convinha, se dedicar um altar lateral ao Senhor
Crucificado91.
No claustro da Sé de Viseu, em meados do séc. XVI, havia uma capela de Santa Cruz,
que era sede da confraria do mesmo nome92.
Quanto à região alentejana, temos notícia apenas da capela de Santa Cruz, na Sé
de Évora93.
Haverá outras?
91
92
93

Informação epistolar do Sr. D. António Montes Moreira.
Informação de Mons. Sílvio Duarte Henriques.
Informação do Sr. Prof. Doutor Pe. Joaquim Chorão Lavajo, que agradecemos.

Só uma investigação ulterior o poderá demonstrar.
O elenco de capelas e santuários da Santa Cruz – algumas ditas da Santa Vera
Cruz –, que nos foi possível elaborar com os elementos acima apresentados, relativos à
totalidade do território português, eleva-se a um total de 7994, situando-se 72 a norte
do Rio Douro, mais concretamente, quase todas na antiga Arquidiocese de Braga, de
que, em 1545, já tinha sido desmembrado núcleo primitivo da diocese Miranda, depois
Miranda-Bragança. Esta afirmação terá maior expressão se observarmos a dispersão
das capelas referidas nos quadros e no texto acima apresentados, patente no mapa
n.º 295. O facto não pode deixar de impressionar, convindo observar que também é
na zona centro-norte que se encontra o maior número de paróquias denominadas da
Santa Cruz.
Se às capelas associarmos as paróquias dedicadas à Santa (Vera) Cruz, verifica-se
que o número obtido, certamente não exaustivo, eleva-se a 110 centros de culto à Santa
Cruz, sabendo-se que 83 unidades (capelas e paróquias), isto é, 75,5% estão situadas
a norte do Douro, como se pode observar através dos mapas para o efeito elaborados.
Nesta constelação de capelas ou ermidas dedicadas à Santa Cruz, chama
naturalmente a atenção de quem conhece toda esta região o facto de um número
significativo se concentrar na zona transmontana, como procuraremos visualizar no
mapa, expressamente elaborado para ilustrarmos este aspecto do texto e da nossa
exposição.
E não podemos deixar de completar esta observação, remetendo os possíveis
interessados no estudo da religiosidade popular para o conjunto de capelas e confrarias
dedicadas à Paixão de Cristo, embora sob títulos muito variados, que publicámos nas
actas do congresso realizado em Sevilha, em 199396.
Neste momento, centrando a nossa atenção neste conjunto de sessenta e sete
capelas, à maneira de síntese, impõe-se observar que algumas delas foram construídas
por devoção e iniciativa de:

94

95

96

Não consideramos este número absoluto, pois faltam levantamentos arquivistas para várias dioceses, mas o facto de
2/3 dos Rev.mos Vigários Gerais, conhecedores das realidades das suas dioceses, terem respondido ao nosso inquérito
oferece-nos uma compreensível tranquilidade relativamente à falta do mencionado trabalho arquivístico.
Atendendo a que o maior número de capelas identificadas se concentra na zona norte do País, globalmente coincidente
com a antiga Arquidiocese de Braga, do lado direito do mapa, apresentamos a projecção desta região, indicando, na
legenda, os séculos em que as mesmas foram erigidas. Pensamos ter contribuído, assim, para um melhor conhecimento
da geografia do culto da Santa (Vera) Cruz, em Portugal, com maior incidência.
MARQUES, José – As Confrarias do Paixão na antiga Arquidiocese de Braga, edição autónoma da comunicação apresentada
ao “Congresso Mundial das Confrarias da Santa Vera Cruz”, Sevilha, 18 a 22 de Março de 1992, in «Theologica», Braga,
2.ª Série, 28,2, 1993, pp. 421-452.
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112

– particulares,
– sacerdotes
– leigos
– oficiais das vereações municipais
– prescritas, na sequência de visitas pastorais, etc.
Não nos podemos deter na identificação de todos eles, a título de exemplos,
adiantamos que a capela da Vera Cruz, construída na paróquia da Meadela, Viana do
Castelo, ficou a dever-se à iniciativa de António José Gomes da Cruz; e a da Aveleda,
Braga, resultou da devoção de Pêro Francisco e de sua mãe, Isabel Lourenço. Nestas
breves anotações, dispensamo-nos de mencionar as data e as referências arquivísticas,
porque constam dos quadros elaborados e anteriormente apresentados, a que nos
estamos a reportar. E o mesmo poderemos afirmar acerca da que estava situada na
quinta de José Teixeira, da que o Padre António de Araújo levantou em Ponte de Lima, e
da que Simão Curado e sua mulher Isabel de Aguiar, moradores no lugar da Gralheira,
TeIões, Vila Pouca de Aguiar, aí mandaram levantar.
Sabemos que uma foi erigida em Boibães, Ponte da Barca, na sequência da
determinação que um visitador deixou exarada nos artigos da visitação feita a esta
paróquia.
Não podemos prosseguir esta análise casuística, mas um dos aspectos mais
interessantes pela devoção colectiva revelada é que muitas destas capelas foram
construídas por decisão colectiva dos moradores das respectivas aldeias, como consta,
quer das petições colectivas dirigidas ao Arcebispo no sentido de autorizar a bênção
da capela já concluída, que seria vistoriada por quem ele ou o seu provisor delegado
ordenassem, quer dos autos de doação dos bens necessários à constituição do dote,
destinado a assegurar a conservação das capelas em causa e a sustentação do culto.
A título de exemplo, vejam-se os casos das capelas de:
– Bruçó, Mogadouro, cujos moradores, individualmente identificados, outorgaram a
constituição do dote exigido pela legislação canónica, em 7 de Janeiro de 1 60497;
– Estevais, Mogadouro, para a qual os moradores procederam da mesma forma,
em 17 de Novembro de 1599, tendo-se reunido para o efeito na casa da morada
do Padre Pêro Pereira, cura e morador nesse mesmo lugar98;

– Vilarinho, Mogadouro, em 24 de Março de 1605, reunidos na casa de Pedro
Afonso99;
– Maçores, Torre de Moncorvo, em 26 de Novembro de 1601, sabendo-se que
neste caso, os promotores foram os homens do regimento, isto é, os homens da
vereação da localidade100.
Situação idêntica ocorreu noutras localidades, como em Mós de Moncorvo101 e Freixo
de Espada à Cinta, onde a iniciativa da construção da capela se ficou a dever também
aos membros da vereação do concelho102.
De algumas destas capelas chegou-nos notícia através das autorizações concedidas
aos membros das confrarias ou aos párocos para colocarem confessionários nessas
capelas, como aconteceu nas de: Urros103, na de Melchior Pinto104, na de Guimarães105,
na de S. João de Arnóia106, na de Argela (Caminha)107, etc.
Outras vezes, foi através das provisões de confirmação dos Estatutos das confrarias
que chegámos ao conhecimento destes pequenos oratórios, assim tendo acontecido com
as de Ventoselo108, Barcelos109, Sto. Emilião (confraria sediada na capela de S. Bento)110,
Peredo111, Lagoaça112, Freixo de Espada à Cinta113, Guimarães (Sra. da Oliveira)114.
A documentação que estamos a percorrer revela também casos de união de várias
confrarias numa só, sendo o caso mais típico o de quatro confrarias da paróquia de
S. Tiago de Oliveira, Póvoa de Lanhoso, que se fundiram numa em que comemoravam:
as Santas Relíquias, a Santa Cruz. a Sra. do Rosário e o SS.mo Sacramento115.

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

97
98

Registo geral, livº. 10, fls. 1v-5v
Registo geral, livt. 6, fls. 323-325-

114
115

Registo geral, Iivº. 10, fls. 119-122.
Registo geral, Iivf. 7, fls. 136-137.
Registo geral, cx. 250, n.° 16
Registo geral, livº. 11, flsv-104.
Registo geral, Iivº 169, fls. 101v-104.
Registo geral, 159, fls. 286-287v,
Registo geral, livt 212, fls. 223.
Registo geral, livt 193, fls. 213.
Registo geral, Iivº 161, fls. 257-258v.
Registo geral, livº 146, fls. 234v-237v.
Registo geral, livº 144, fls. 373v-374.
Registo geral, livº 121, fls. 120-123v.
Registo geral, Iivº 218, fls. 144.
Registo geral, Iivº 6, Es. 363r-364r
Registo geral, livº 118, fls. 405v-407.
Registo geral, liv° 168, fls. 104v-106.
Registo geral, livº 146, fls 562-564.
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Para terminarmos este capítulo dedicada às capelas, ermidas ou outras igrejas
e santuários, levantados através do reino de Portugal, como expressão da profunda
devoção à Santa Cruz, especialmente na zona centro-norte do território nacional, apraz-nos chamar a atenção dos leitores para os dois mapas apresentados, verdadeiramente
indispensáveis, não só para ilustrar e visualizar a informação condensada nos quadros
precedentes, mas também porque facilmente permitem compreender como esta
devoção se implantou de forma inequívoca, sobretudo na área da antiga arquidiocese
de Braga, de que se desmembraram, por ordem cronológica, as dioceses de Miranda-Bragança (1545), parte para a diocese do Porto (1881), de Vila Real (1922) e a de Viana
do Castelo (1977).
A compreensão deste fenómeno implicará estudos de natureza histórica, religiosa
e sociológica, que ultrapassam esta mera exposição, mas não poderíamos omitir esta
alusão à necessidade de os concretizar.
No elenco das capelas dedicadas à Santa Cruz, convém esclarecer que as de
Barcelos116, Gamil, Góios e Balazar, acima referidas, embora dedicadas à Santa
Cruz, pretendem perpetuar a memória de fenómenos considerados intervenções
sobrenaturais, que se traduziram, segundo a tradição, no aparecimento de cruzes
desenhadas na terra, actualmente conservadas e protegidas ainda nos seus interiores
ou, no caso de Góios, muito próximo117.
Esta devoção tem-se conservado, mercê da referência habitualmente feita à
verdadeira Cruz de Cristo. Por esta pequena amostra, fácil se torna compreender a
importância que a devoção à Santa Cruz teve, em Portugal, mas, sobretudo no Norte,
onde, além das paróquias que optaram pela Santa Cruz como seu orago, conduziu à
construção de mais de meia centena de ermidas ou capelas da mesma invocação.

Para o nosso caso, importa verificar que a associação dos irmãos ou confrades, além
do culto estatutário e individual prestado à Santa Cruz, que naturalmente, implicava
a meditação dos mistérios da Paixão, de que ela foi instrumento, e a obrigação de
o expandir, não só através dos actos de culto, mas também procurando atrair novos
membros ou irmãos para a confraria.
Para nos apercebermos da sua importância, antes de nos referirmos à estrutura
geral das mesmas, temos de apresentar o elenco daquelas que foi possível inventariar,
expresso o quadro que a seguir se exibe: 118 119 120 121 122 123 124
Data

Confrarias

Paróquias/ Capelas

Dioceses

Cotas/ ReP.

1470

Santa Cruz

Tomar

Isento de Tomar CONDE, M. SíIvio118

–

Santa Cruz

S. João do Souto

1581

Irmandade de Santa Cruz
de Jerusalém119

1592

Santa Vera Cruz

Sto. Antão de Lagoaça121 Bragança

A.D.B., Registo
geral, liv.’ 6-fi.363

Ant. 1638

Senhor da Cruz

Barcelos

Braga

C. A. F. A122,
Barcelos, p. 22-23

1696123

Bom Jesus de Santa Cruz Santa Cruz (S. Tiago de

Braga -> Porto

CORREIA, F.
Carvalho124

1737

Santa Vera Cruz

Senhora da Oliveira –
Guimarães

»

Braga
Braga

A. 1. S. Cruz120

Santa Cruz

Oliveira

Braga

1842

Santa Cruz

Balazar

»

Artigo

1726

Senhor da Cruz

Facha – Ponte de Lima

Braga

A.P.S. M.F.

SS.mo e Vera Cruz

Vila Nova de Cerveira

Braga/Viana

As confrarias da Santa (Vera) Cruz

A erecção de confrarias constituía também outro pólo importante e expressivo da
difusão e intensificação do culto à Santa Cruz. E nem admira, pois, da natureza de
qualquer confraria e, por isso, também destas, fazem parte os seguintes objectivo: o
culto do santo ou mistério seu titular, santificação pessoal e prática da caridade, sob a
forma específica de cada uma delas.

118

119
120
121
122

116

117

A de Barcelos encontra-se no braço esquerdo do transepto do templo (grav. n.º 3), sob a imagem do Senhor da Cruz,
sustentada por quatro portadores, ricamente vestidos, em estilo barroco. A imagem da cruz está no chão, em relevo,
coberta por um vidro, com uma cruz gravada.
Cf. FONSECA, Teotónio, O. c., pp. 196-197.

123

124

CONDE, Manuel Sílvio — A confraria de Santa Cruz de Tomar (1470), in Media Aetas, n.º 5, 13 p. + 1 mapa. IDEM –
Tomar medieval. 0 espaço e os homens, Cascais, 1996, pp. 57 e 214.
Também conhecida por Confraria da Vera Cruz dos Mancebos Solteiros.
Arquivo da Irmandade de Santa Cruz – Braga.
Estatutos publicados por José Sanchez Heirero. Ver nota 46.
Por brevidade e dada a falta de espaço, utilizámos estas quatro iniciais de nome de Carlos Alberto Ferreira de Almeida,
autor da obra aí referida.
CORREIA, Francisco Carvalho – Burgões. Elementos paro uma monografia, vol. II, p.56. O autor dedica a esta confraria
as pp. 55-79.
Cf. 0. c. na nota precedente, pp. 56 e 55-79.
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117

116
Data

Confrarias
Santa Cruz

Paróquias/ Capelas
Igreja de S. Vicente –
Bragança

Dioceses
Bragança

Cotas/ ReP.

Data

Confrarias

AFONSO, Pe.
Belarmino125

Izeda
Meirinhos

1604.02.06

Bruço

1612.02.22

Vale de Porco

Vilarinho da Castanheira
Peredo de Castelhanos
Santa Cruz e Passos

1763.12.13

P. Sílvio D. H.

Porto

125, fls. 291-291v

1768.11.15

»

Ventoselo – Mogadouro

1673.04.26

Escritura à fábrica da
Lugar do Nabo, Termo
Irmandade de Santa Cruz de Vila Flor

Bragança

17, fls. 123v-124v

1785.11.05

Confirmação dos
Estatutos da Irmandade
de Santa Cruz

Freguesia de Peredo

Bragança

218, fls. 144

1600.07.12

Estatutos da lrmandade
e Confraria de Santa
Cruz129

Lugar de Lagoaça

Bragança

6, fls. 363r-364r

1741.08.17

Registo de provisão e
Freixo de Espada à Cinta Bragança
aprovação dos Estatutos
da Confraria da Santa
Cruz de Freixo de Espada
à Cinta130

1751.02.19

Registo da provisão
de confirmação dos
Estatutos da Confraria
de Santa Cruz, sita na
capela de São Bento131

Freguesia de Sto.
Emilião, Póvoa de
Lanhoso

1767.03.03

Registo de provisão a
favor dos mordomos da
Confraria de Santa Cruz
para reformarem a sua
capela

Lugar de Felgar, Torre de Bragança
Moncorvo

Vilarinho de
Agro-Chão126

Dos Presbíteros da Santa
Cruz
Santa Cruz

D. António Montes
Moreira127
Miranda do Douro
Sendim de Miranda
Sobreiro – Vinhais

Santa (Vera) Cruz

Santa Cruz

Sonim – Valpaços

Vila Real

Algoso – Vimioso

Bragança

Uva
Bemposta
Sortes
Babai
Quintela
Babe
Grijó de Parada
Vale Benfeito

Felgar - Moncorvo

Braga

118, fls. 405v-407v

121, fls. 120-123v

137, fls. 207-208

128 129 130 131

Miranda do Douro
128

127

Viseu

S. Martinho –
Mogadouro

Dos Leigos da Santa

126

Sé de Viseu

Registo de provisão a
S. Tiago de Burgães,
favor do juiz e oficiais da S. Tirso
Confraria do Bom Jesus

Santa Cruz

Macedo de Cavaleiros

125

Cotas/ ReP.

Tó

Urrós / Mogadouro

125 126 127

Dioceses

Miranda do Douro
1656.09.06

Urros
1594.07.05

Paróquias/ Capelas
Samil128

A informação epistolar não trazia data nem referências arquivísticas ou bibliográficas, que não pudemos suprir. As
datas, em alguns casos, colocadas à esquerda, correspondem às datas referidas a propósito das respectivas capelas.
Aqui havia a confraria dos leigos da Santa Cruz e as dos presbíteros da Santa Cruz
A informação epistolar não trazia datas nem menção de fontes, pois pretendia, apenas, informar da realidade actual.

129

130
131

Com sede no Santuário de Cabeça Boa; ainda existe.
A favor dos oficiais e confrades da dita Confraria. A capela tem como titular Nosso Senhor da Santa Cruz (informação
de D. António Montes Moreira)
A favor dos irmãos da Confraria
A favor dos irmãos da Confraria.
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Data

Confrarias

Paróquias/ Capelas

Dioceses

Cotas/ ReP.

1763.12.13

Registo de provisão a
favor do juiz e oficiais
da Confraria do Bom
Jesus132

S. Tiago de Burgães

Santo Tirso

125, fls. 291-291v

1767.03.03

Registo de provisão a
favor dos mordomos da
Confraria de Santa Cruz
para reformarem a sua
capela

Lugar de Felgar

Torre de
Moncorvo

137, fls. 207-208

1721.04.03

Prov. de aprovação dos
Estatutos de S. Cruz da
vila de Barcelos133

Barcelos

Barcelos

144, Os. 373v-374

1747.01.17

Registo da confirmação
dos Estatutos da
Confraria de Santa Cruz
de Belmonte

Lugar de Ventoselo

Termo de
Mogadouro

146, fls. 234v-237v

1717.03.24

Provisão para terem o
Senhor Exposto na festa
de Santa Cruz134

Vitorino dos Piães,
Ponte de Lima

Braga

153, fls. 367v370v.

1726

Estatutos da lrmandade
do Senhor da Cruz

Freguesia de S. Miguel
da Facha – Ponte de
Lima

Braga (Viana do Arq. Paroquial da
Castelo)
Facha – P. de Lima

1745.02.12

Registo de confirmação Freguesia de N.ª Sra. da Braga
Oliveira, Guimarães
dos Estatutos de Santa
Cruz, na capela de Santa
Cruz

168, fls. 104v-106

1756

Estatutos da Confraria do Igreja paroquial de
Senhor Crucificado
S. Miguel o Anjo –
Póvoa de Varzim

Braga

Bibl. Municipal
«Rocha Peixoto»,
Póvoa de Varzim

1775.01.02

Registo de provisão para S. Tiago de Oliveira,
se unirem as irmandades Póvoa de Lanhoso
de Santa Cruz e das
Santas Relíquias, às de
N.ª Se. do Rosário e do
SS.mo Sacramento

Braga

150, Os 34-34v

132 133 134

132
133
134

Para embargarem um capitulo de visita deixado na sua freguesia.
Dada a favor dos irmãos da Confraria.
Dada a favor do juiz, mordomos e devotos de Santa Cruz.

O elenco das confrarias da Santa Cruz, que acabamos de revelar, é passível de
muitos comentários. O primeiro é que encontrámos referidas, sensivelmente, tantas
quantas as ermidas enumeradas, mas temos de esclarecer que não há coincidência
absoluta entre capelas e confrarias, porque as fontes utilizadas não coincidem. É certo
que na documentação arquivística relativa a estas capelas, em muitos casos, fala-se
também na intenção de constituir uma confraria, podendo mesmo dizer-se que, por
vezes, já estavam constituídas – a elas se devendo a erecção das respectivas capelas –,
mas há muitas outras situações em que este aspecto é silenciado. Em contrapartida,
na lista de confrarias que foi possível organizar com a colaboração dos representantes
de várias dioceses, oportunamente referidos e a quem mais uma vez agradecemos,
verifica-se que bastantes confrarias estão sediadas em paróquias que nem têm a
Santa Cruz como onomástico nem orago, nem aí existe qualquer capela dedicada à
Santa Cruz, podendo-se apresentar como exemplos os casos de: Sendim de Miranda,
Sonim-Valpaços, Sortes, Rabal, Quintela, Grijó de Parada, Tó, S. Miguel de Argivai,
S. Miguel da Facha, etc., facto bem expressivo de que o Culto à Santa (Vera) Cruz, tinha
outros centros de expansão para além das igrejas, capelas e santuários que lhe estavam
dedicados.
Também quanto às confrarias se verifica que pertencem, na sua grande maioria,
à antiga arquidiocese de Braga, embora agora distribuída pelas suas limítrofes e dela
desmembradas – Vila Real, Viana do Castelo e Bragança, em cuja parte sul, deparámos
com uma grande frequência de capelas e confrarias, que só em 1881 deixou de
pertencer a Braga para ser integrada na diocese de Bragança, tal como aconteceu com
os extensos territórios de entre Ave e Tâmega, nesse mesmo ano anexados à diocese
do Porto.
Na actualidade, muitas destas confrarias ou já não existem ou têm pouca vitalidade,
mercê de múltiplos factores, cujos reflexos se fazem sentir também noutros domínios da
sociedade.
Tal como aconteceu com as ermidas ou capelas, também muitas destas confrarias
nos foram reveladas pelo registo da aprovação ou confirmação dos seus Estatutos,
oportunamente apresentados na Cúria episcopal.
A estrutura destas confrarias é muito semelhante, sendo presididas pelos juízes e
pelos mordomos, genericamente citados, não faltando, contudo, os casos de Estatutos
que vão revelando uma constituição da mesa um pouco mais completa, integrada pelo
juiz, secretário, tesoureiro, procurador, vogais e cobradores, como acontecia com a do
Senhor Jesus da Piedade do Cabeço, limite de Agrochão, concelho de Vinhais, numa
versão mais recente.
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Por sua vez, os Estatutos de Confraria do SS.mo Cristo do Outeiro conservam uma
estrutura mais antiga, pois datam de 3 de Julho de 1700.
Da mesma forma, os Estatutos da Irmandade da Santa Vera Cruz da cidade de
Guimarães, de 13 de Janeiro de 1737, informam que durante muitos anos foi regida
por pessoas devotas, só mais tarde sendo organizados os primeiros estatutos, que
expõem com toda a clareza os fins da confraria ou irmandade, tratando, de seguida, o
que diz respeito aos irmãos, seus direitos e obrigações, da constituição da Mesa e das
obrigações de cada um dos seus membros135.
Embora apareça com frequência a menção de que é necessário que haja diversos
livros para a escrituração que a mesa deve ter actualizada, perderam-se muitos desses
livros dificultando o conhecimento da sua história.
As relíquias do Santo Lenho

No contexto do culto da Santa Cruz em Portugal ocupa um lugar preponderante o
que lhe é tributado perante as relíquias do Santo Lenho, existentes em muitas paróquias,
mas as mais conhecidas são as do convento do Marmelar, da Sé de Évora e a de S. Tiago
do Cacem, cujo percurso histórico vamos, de algum modo apresentar.
Não há um inventário das paróquias – urbanas ou rurais – que possuam o Santo
Lenho. Temos assistido, muitas vezes, à chegada de sacerdotes de paróquias limítrofes
que vão participar em festas com procissões e que levam, por empréstimo, a relíquia do
Santo Lenho para ser transportada por quem preside à cerimónia.
Embora o objectivo deste ponto da nossa intervenção seja dar a conhecer três ou
quatro casos com uma longa história e grande devoção, a título de exemplo, queremos
registar a existência de alguns Santos Lenhos em diversas dioceses, de acordo com as
indicações que nos foram transmitidas.
Assim, na Sé de Viseu existe um Santo Lenho, oferecido, no século XVI, pelo célebre
D. Miguel da Silva, Cardeal de Viseu, que, actualmente, se conserva no Museu da Sé136.
Na Diocese de Bragança, segundo informação transmitida pelo próprio Prelado da
diocese, são raríssimos os relicários do Santo Lenho, havendo apenas notícia de quatro,
respectivamente, nas paróquias de Vimioso, Pinelo, Sé Velha de Bragança e, finalmente,
na de Ventoselo137.

Por sua vez, também na diocese de Aveiro são poucas as paróquias que têm tão
preciosa relíquia, sabendo-se que as paróquias da Glória-Sé (Aveiro), Eixo, Águeda e
Vagos são algumas das privilegiadas138.
Na Arquidiocese de Braga, mesmo reduzida às suas actuais dimensões, sabemos que
há vários Santos Lenhos, que não estão inventariados, mas na Sé há dois relicários do
Santo Lenho que teremos oportunidade de mostrar, na parte final deste exposição. (Ver
gravs. nos 20 e 21).
Intencionalmente, pretendemos encerrar estas considerações com algumas notas
referentes a três de relíquias insignes, em dioceses alentejanas: duas na de Évora e uma
na de Beja, todas com uma longa história que só poderemos enunciar brevemente,
brevemente, sabendo-se que, nesta última, há vários Santos Lenhos, que mencionamos,
antes de nos ocuparmos das já citadas relíquias insignes, assim distribuídos: Capela do
Paço Episcopal de Beja; Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário; em Castro
Verde: na Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição; em Cuba, no Tesouro da Igreja
de S. Vicente, etc.139
No contexto deste Congresso, dispensamo-nos de resumir a história da Santa
Cruz – desde que, em 327 ou pouco depois, Santa Helena (+ 330, Roma) encontrou a
verdadeira Cruz de Cristo – a Vera Cruz ou simplesmente Santa Cruz, cuja veracidade foi
atestada pela cura de um doente terminal, curado após ter sido tocado com ela – para
nos situarmos nos séculos XIII-XIV, em Portugal.
Quanto às relíquias da Vera Cruz existentes em S. Tiago do Cacem é tradição que
terão vindo do Oriente, trazidas pelos familiares do jovem imperador João Lascaris,
destronado pelo seu tutor Miguel Paleólogo, em 1260, tendo previamente mandado
cegá-lo para que não pudesse reinar e assumindo de seguida o governo da cidade de
Niceia e dos territórios dela dependentes.
Na sequência destes acontecimentos, diversos membros da sua família exilaram-se
no Ocidente, tendo chegado a Portugal a princesa D. Vataça Lascaris140, que doou,
segundo se afirma, à igreja de S. Tiago do Cacém diversas relíquias da Vera Cruz,
pertencentes a sua mãe D. Lascara (Eudóxia Lascaris), que as trouxera de Constantinopla
ou de Jerusalém. Sabe-se também da estreita ligação desta princesa à Rainha D. Isabel,
a quem no seu testamento feito em Coimbra, em 21 de Abril de 1336, deixou várias
138
139

135
136
137

Arquivo da Confraria da Santa Vera cruz, de Guimarães, capítulos: 2 e seguintes.
Informação de Mons. Sílvio Duarte Henriques, Vigário Geral.
Informação do Rev.mo Sr. D. António Montes Moreira.

140

Informação de Mons. João Gonçalves Gaspar, Vigário Geral.
Informação fornecida pelo Sr. Arg.to José António Falcão, a quem agradecemos.
Sobre esta princesa veja-se o artigo de COELHO, Maria Helena da Cruz e VENTURA, Leontina – Vataça – Uma dona na
vida e na morte, in Actas das II Jornadas Luso-Espanholas de História Medieval, vol. I, Porto, 1987, pp. 159-194. (Ver
grav. n.º 19).
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peças do seu espólio, como crucifixos ou simples cruzes e, pelo menos um fragmente
do Santo Lenho encastoado num relicário de ouro, que poderá ser o registado no
inventário datado de 25 de Abril de 1336.
Terá sido essa relíquia do Santo Lenho que D. Vataça terá mandado depositar na
principal igreja dos seus domínios no Alentejo, alguns anos antes do seu testamento e
do citado inventário, feito post mortem.
Do valor do relicário e das suas dimensões da veneranda relíquia teremos uma ideia
ao projectarmos a sua imagem141.
O seu culto foi-se intensificando, chegando-se a constituir a Confraria do Santo
Lenho, no século XVI.
A partir daí, é fácil seguir a evolução deste culto, devendo-se contar também com as
vicissitudes da vida política, social e cultural portuguesa.
Dentro da brevidade que a pressão do tempo impõe, é agora o momento de nos
referirmos à devoção ao Santo Lenho em dois pólos, intimamente ligados, existentes
na diocese de Évora, devidamente estudados e documentados por Mons. José Filipe
Mendeiros142. Os factos podem resumir-se da seguinte forma:
– Com a conquista do Algarve, em 1249-1250, D. Afonso III ficou senhor do território
português até ao litoral sul e fez doações aos seus mais directos colaboradores,
entre os quais se contava D. João Peres de Aboim, que recebeu extensas terras na
região de Évora.
A necessidade de as povoar e fazer produzir, bem como de assegurar a sua defesa
levou o novo titular deste património a entregar à Ordem de S. João do Hospital de
Jerusalém, geralmente conhecidos como Hospitalários, uma grande parcela desses
bens. Pelo ano de 1268, o prior Frei Afonso Pedro Farinha – que, durante a sua vida foi
três vezes à Terra Santa –, trouxe de lá um grande fragmento do Santo Lenho, que foi
guardado numa caixa de prata, disposto a levá-lo para Évora. Como é frequente em
relatos desta natureza, por vários sinais, concluiu que esta relíquia insigne deveria ficar
no mosteiro do Marmelar. (ver grav. n.º 16).
Em certa altura, atendendo a que a Rainha Santa Isabel era devota do Santo Lenho,
mandou levá-lo à Corte, a Lisboa, onde esteve algum tempo, sendo depois devolvido ao
mosteiro da Vera Cruz de Marmelar.
141

142

Cf., FALCÃO, José António – O culto do Santo Lenho. Génese e desenvolvimento de uma devoção da Baixa Idade Média,
in Entre o Céu e a Terra. Arte Sacra da Diocese de Beja, publicado sob a direcção de José António Falcão, tomo II, Beja.
Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja, 2000, pp. 200-201.
MENDEIROS, Mons. José Filipe – O Santo Lenho da Sé de Évora, 2ª Ed., Sé de Évora, 1968.

Foi nessa altura que o Príncipe, futuro D. Afonso IV tomou conhecimento dele.
Quando, em 1340, o monarca português preparava a partida para auxiliar o rei
Afonso XI de Castela, na campanha contra os árabes, em que as forças cristãs sairiam
vencedoras, foi recomendado a D. Afonso IV que ordenasse ao prior do Hospital,
D. Álvaro Gonçalves Pereira, que levasse o Santo Lenho do Marmelar. Por sua vez Afonso
XI foi a Guadalupe encomendar-se a Nossa Senhora, a «Morenita de Villuecas».
Esta veneranda relíquia esteve na batalha do Salado, em Outubro de 1340.
No regresso a Portugal, foi dividida: uma parte ficou na Sé de Évora, seguindo a
outra – ainda assim, pelas suas dimensões, também verdadeiramente insigne – para
a igreja de Santa Cruz do Marmelar, onde continua a receber o culto, no relicário
reproduzido na gravura n.º 17143.
Não é possível descrever aqui o esplendor que, nos séculos seguintes, os arcebispos
de Évora conseguiram imprimir ao artístico relicário desta Sé, patente no bem
documentado estudo de Mons. Mendeiros, e que se pode vislumbrar na gravura n.° 18,
apresentada em apêndice144.
Embora mais discreto, também o relicário do Santo Lenho de S. Tiago de Cacém tem
dignidade artística. (Ver grav. n.º 19).
Mas, mais do que os aspectos artísticos, reveladores da devoção que rodeia estas
relíquias insignes da Vera Cruz, são a fé e o culto que as populações, sobretudo
alentejanas, lhe dedicam.

Conclusão
A terminar esta exposição, apesar dos numerosos elementos avançados sobre o
culto da Santa Vera Cruz em Portugal, devemos afirmar que temos consciência de que
se trata de um estudo incompleto, em que faltam informações relativas a algumas
dioceses e, eventualmente, também de alguma igreja ou capelas de dioceses aqui
representadas. Mesmo assim, apresenta uma primeira visão de conjunto de alguns
aspectos do culto da Santa (Vera) Cruz em Portugal, que se impõe continuar a estudar
e gostaríamos de poder levar a bom termo.
Entretanto, poderemos apresentar algumas conclusões, necessariamente provisórias,
a começar pela observação, de que:
143

144

Agradeçemos ao Sr. Pe. José Leio, pároco desta freguesia, a oferta desta e de outras fotografias do relicário e da igreja
de Santa Cruz do Marmelar.
Agradecemos ao Sr. Prof. Doutor Pe. Joaquim Chorão Lavajo o interesse posto na obtenção desta fotografia, de excelente
qualidade.
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– É na zona centro-norte, mas sobretudo na área da antiga Arquidiocese de
Braga, que se concentra a maior parte dos testemunhos do culto à Santa (Vera)
Cruz, patentes em igrejas com esse nome e no número de capelas que lhe são
dedicadas, revelando a cartografia que é nas regiões do Minho e duriense-transmontana que elas se encontram em maior número.
– É também nestas áreas que se regista a maior frequência de confrarias ou
irmandades a Ela dedicadas.
– Em contraste com o que se passava no Norte de Portugal, é na zona alentejana
que se existem os núcleos de devoção mais intensa ao Santo Lenho, embora
concentrados apenas em três pólos: S.Tiago do Cacém, Mosteiro da Vera Cruz de
Marmelar e Sé de Évora.
– Finalmente, se ao número de freguesias, capelas e confrarias dedicadas à Santa
(Vera) Cruz, além dos três referidos centros detentores de relíquias insignes
do Santo Lenho, acrescentarmos do número de Santos Lenhos, dispersos pelo
País, poderemos vislumbrar a importância e intensidade da devoção e do culto
prestado à Santa Cruz, particularmente, no norte de Portugal, que deveremos
ampliar se entrarmos em linha e conta a devoção e o culto também aqui
prestado, em diversas variantes, à Paixão de Cristo.
O conjunto de informações aqui sumariamente expostas poderão contribuir para um
extenso capítulo sobre a mentalidade religiosa portuguesa, com maior incidência no
norte de Portugal, nos tempos modernos e contemporâneos.
Bilbau, 10 de Outubro de 2004

O BOM JESUS DO MONTE
I. AS ORIGENS.
II. AS DEVOÇÕES*
Aurélio de Oliveira**

Tivemos oportunidade de numa recente palestra sintetizar, em três ou quatro items
aqueles aspectos que, do nosso ponto de vista, nos parecem, à partida, fundamentais
de salientar relativamente ao Bom Jesus: O Bom Jesus do Monte como Património
histórico (regional-nacional ou até ibérico – como aqui salientaremos também);
como património arquitectónico e artístico; como património paisagístico e ambiental
e, finalmente, como património etno-antropológico. (Isto, para além, naturalmente,
de outras dimensões que os responsáveis por tal projecto alargarão e certamente
enriquecerão. Tentando sair do lugar-comum, deixamos aqui (ainda que de modo
abreviado) alguns dados e considerações, sobre o primeiro e o quarto desses items).

I. NAS ORIGENS DO BOM JESUS.
1. Já no Boletim da Associação Cultural de Palmeira (de 2011) abordámos o Bom
Jesus do Monte como centro de devoção e romagem, quando tratámos de devoções
e diversões no século XVIII, tendo salientado o Bom Jesus como o maior centro de
romagem e peregrinação (e festa) que, nos séculos XVIII-XIX, Portugal conheceu. Aí
se referiu também o “pitoresco” e importante testemunho do Prior de Tenões nas
Memorias Paroquiais dos meados do século XVIII e, ao mesmo tempo, a rara e exacta
descrição do conjunto pelos anos de 1750-58. Isto é, a primeira e mais próxima

* NB – Este texto vai escrito em português. (Grafia, da responsabilidade do autor).
** Professor catedrático da Universidade do Porto (ap.) / Instituto Universitário da Maia.
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descrição do complexo resultante da intervenção de D. Rodrigo de Moura Teles e antes
grandes intervenções de D. Gaspar de Bragança.
Em 2011 em dois breves artigos insertos no “Diário do Minho” que visaram,
essencialmente, chamar a atenção para o Congresso Luso-brasileiro do Barroco, com
que a Confraria entendeu, em boa hora, comemorar os 200 anos da conclusão do
Templo e, com ele, dar início também a uma candidatura a Património Mundial – como
ficou manifesto por parte da Confraria. Aí referimos, de modo muito sucinto, e do nosso
ponto de vista, a primeira origem do actual complexo do Bom Jesus do Monte.
Sintetizámos em 4 ou 5 os momentos principais do percurso arquitectónico do
actual conjunto tendo remetido a primitiva fundação de uma capela ou ermida –
sob invocação de Santa Cruz, com caracter definitivo, para a circunstância de um
acontecimento histórico nacional e ibérico muito importante – a batalha do Salado.
Com certeza a implantação de uma ermida pelos anos de 1341/42 (nunca além de
1348), embora durante muito tempo se tenha julgado de fundação posterior: – fins do
século XV – inícios do século XVI e, outras vezes, acompanhada ou enovelada nos fumos
da lenda.
Muitos autores assim o sustentam para estes últimos tempos (e assim o vemos
ainda no Site do IGESPAR como também na recente História do Minho – Minho Tradições e identidades. Braga. 2007 546) certamente todos influenciados pela constante
referência a essas datas e pela muito antiga nota de D. Rodrigo da Cunha que, entre
as obras mandadas fazer por D. Jorge da Costa – o Alpedrinha – refere que “obra sua”
foi também “a Santa Cruz do Monte meya legoa desta Cidade” 1. Deve dizer-se que
também Ignacio José Peixoto atribuiu a D. Jorge da Costa a fundação de “St.ª Crus
do Monte no sitio chamado hoje do Bom Jesus” pelos anos de 1594-962. Posição
depois muito divulgada com o primeiro trabalho de natureza histórica – ou melhor,
historico-devocional – como é a Descripção do Prodigioso Sanctuario do Bom Jesus do
Monte 3 quer na versão editada de 1793, quer numa versão manuscrita (de 1787?) com
algumas diferenças em relação à impressa. Por essa altura iniciavam-se as obras do
novo complexo arquitectónico.
Cerca de cem anos depois, por alturas do primeiro centenário do actual templo,
surgiram várias obras. Entre elas, duas quase simultâneas, a de Fernando Castiço
(Memoria Historica do Santuario…de 1884) e a de Azevedo Coutinho (Bom Jesus do
Monte Esboço Historico de 1899), prefaciada esta, pela larga informação do polígrafo

Pereira Caldas (que introduz a “memória” de Coutinho com uma recensão histórica
das obras e escritos publicados e conhecidos até ao ano de 1889. Deixaria este,
também, alguns apontamentos sobre o Bom Jesus espalhados por escritos vários4.
Nelas se sustentam e se referem alguns passos quanto aos primórdios desta ermida
dedicada Santa Cruz. Este último – Coutinho – sobretudo, alargando-se sobre toda
a história do mesmo Santuário, ainda mais contribuiu para firmar essa convicção
sustentando e divulgando esse ponto de vista. Salienta, porém, de modo particular uma
reedificação praticamente “à fundamentis” isto é, uma nova construção em 1522, da
responsabilidade do Deão da Sé – D. João da Guarda.
Importará referir que cerca de 1764 Manuel José da Silva Thadim5, atribuía também
a “fundação” precisamente a D. João da Guarda em 1522, contrapondo-a à notícia de
D. Rodrigo da Cunha que não achou devidamente fundamentada:
“Supposto que o Ex. mº Arcebispo D. Rodrigo da Cunha … escrevendo a vida de D.
Jorge da Costa – diga …como obra sua Santa Cruz do Monte… contudo não diz que
fez, mas parece que….. Nestes termos me inclino que a Capella de Santa Cruz he mais
moderna e a fundou D. João da Guarda… e eu assim o vi escrito (também) em hum
Cathalogo manuscrito dos Deaons de Braga que escrveo Valerio Pinto de Sá6 “…este
Deam foi que fundou a Capella do Senhor do Monte e se faz mençam delle no letreiro
da dita Capella… por sua devoção, aos 17 de Julho de 1522” …..(e) a pedra que estava
em o Bom Jesus que tinha este letreiro a mandou o Senhor Arcebispo D. Rodrigo… meter
nos alicerces quando compôs de novo a Capella do Bom Jesus”7. Na verdade, posta à luz
juntamente com o brasão de D. Jorge da Costa aquando das obras posteriores (Sobre
estas datas, e legendas dissertaria, Albano Belino)8. O certo é que o brasão que ainda
se pode ver no Bom Jesus assinalando a “fundação”, é do Alpedrinha e não do irmão
do mesmo nome e também Arcebispo de Braga. A Ermida de D. Jorge da Costa dataria
dos finais do século XV (de c.1498).

4

5
6
7
8

1
2
3

Historia Ecclesiastica. Braga. 1635. II. 285
Memorias da Igreja de Braga. BPMPorto Ms. 72, fl.132
de autoria de P. Manoel António Vieira (ou Vieira de Araújo).

Entre outros, Apontamentos gerais sobre os mais notaveis objectos que podem atrair as atenções de SS. MM. FF., na sua
viagem pelo distrito de Braga em 1852.
Em Memorias Bracarenses (Ms).
NB: Genealogista bracarense – 1681-1759.
Silva Thadim, ob. ct.
Albano Belino, Archeologia Christã. Lisboa. 1920.
NB. Sobre alguma confusão entre o D. Jorge – o Alpedrinha – e o irmão do mesmo nome, ver Monsenhor José Augusto
Ferreira, Fastos Episcopais. Vol. II. 334-364. Ver também José Marques, O Arcebispo D. Jorge da Costa e os primórdios
da imprensa em Portugal. Em “Forum”. N. 4. Braga. 1988.
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Ora uns, ora outros tomaram estas informações por seguras passando-as a divulgar
como datas da verdadeira fundação da ermida – a do Arcebispo D. Jorge da Costa ou a
do Deão D. João da Guarda.
Durante o século XIX, (sobretudo de 1840 em diante), quer em jornais locais
(como por exemplo O Moderado N.º 2. 6. 12. 1853. Notabilidades do Minho por
P. C., A Correspondência do Norte-1880-1906), quer nos de circulação nacional (como
O Occidente ou o Archivo Pittoresco, não sendo de menor importância o que inseriu
Pinho Leal no seu Portugal Antigo e Moderno (1873) ou José Vieira em O Minho
Pitoresco. (1886) T. II), é sempre essa a versão que genericamente vemos reproduzida
e difundida.

1. A Confraria da Trindade
Todavia, na edição de Coutinho de 1899 vem inserta uma nota histórica de um
conhecedor e curioso das coisas bracarenses, José de Sousa Machado de Vasconcelos
– de particular importância mas que, na realidade, praticamente se perde no conjunto
do texto de Coutinho:
Machado de Vasconcelos refere que teve e guardava em mãos uns estatutos,
redigidos 1373 (aprovados em 1378), de uma confraria sediada em Braga – Confraria
de Trindade. Neles se “ordeñava” que, por exaltação da Santa Cruz de Jesus Cristo,
“por dia de S. Joane do mes de Mayo de cada anno” (NB: S. João Evangelista – dito da
Porta Latina – celebrado a 6 de Maio), se fizesse procissão à Ermida de Santa Cruz do
Monte. Quer dizer: todos os anos os confrades e, certo, mais povo que os acompanhava,
subiam em romagem e procissão de Braga a Santa Cruz do Monte! Outra nota, de facto
importante e aí inserta: consagrava-se por escrito uma prática já antiga, pois se dizia
igualmente nesses mesmos Estatutos, que era costume assim fazerem seus pais e avós
havia já uns trinta ou quarenta anos!
Estas “modestas” notas são de decisiva importância para a História de Santa Cruz
– hoje Bom Jesus do Monte. Assim o vemos “agora” também referido no trabalho de
Alberto Feio, datado 1930 tomando esse testemunho de José Machado como seguro.
Com outras preocupações, relevava, porém, a “construção” (reconstrução) de 15229.

Temos, assim, uma primitiva construção muito antiga. Na verdade, ela não só existia
a alturas de 1373-78, como vinha já dos tempos anteriores. Muito longe, pois, dos finais
do Século XV-inícios do XVI reforçando e confirmando, por seu turno, o testemunho de
Monsenhor José Augusto Ferreira quando referira a existência dessa ermida já ao tempo
de D. Fernando da Guerra pelo primeiro quarto do século XV (pelos anos de 1420-25)
que, dos autores “modernos” nos parece ser a mais antiga referência à Ermida de Santa
Cruz do Monte e manifestamente fora destas últimas datas10.
Logo, por estas referências e dados, se vê que esta ermida, nada teve a ver com
a pretensa fundação de D. Jorge da Costa (1º ou 2º isto é, o Alpedrinha ou seu irmão
– do mesmo nome), como da outra pretensa fundação atribuída a D. João da Guarda
de 1522.11 Tratou-se, quer num caso, quer noutro de reconstruções embora a última
certamente pela sua grandeza e pelo seu novo aparato, com toda a certeza no novo
“estilo” manuelino ou Renascença-manuelino (se é que a de D. Jorge da Costa o não
era já), tenha sido sublinhada como uma “construção em grande”. A lápide encontrada
assinala-a, na verdade, também como uma “Igreja” – Cremos, pois, que um edifício
mais amplo e com mais dignidade que o anterior – uma simples ou muito modesta
capela.
Diga-se que estamos numa altura em que Braga como, aliás, pelas melhores
terras, o reino se encheu de novas construções ao novo gosto – dito manuelino. Sirva o
testemunho de Resende sobre esses tempos de D. Manuel:
Vimos seu edificar
no Reino fazer alçar
paços, igrejas, mosteiros…
Vi o Reino renovar12.
Assim em Braga.
Nunca Braga presenciou tantos artistas e todos de tão grande nome entre
estrangeiros e nacionais (como os biscainhos entre eles João de Castilho, tais os
franceses Chanterenne, João de Ruão, Hodart, e bem presumivelmente outros, além de
mestres de Coimbra). Uma caterva de mestres e notáveis oficiais que refundariam (ou
assentariam) uma nova cidade. Esta construção do tempo e D. Diogo (na realidade um
10
11

9

Bom Jesus do Monte. Braga. 1930

12

Monsenhor J Augusto Ferreira, Fastos Episcopais. cit.
Terá obtido a dignidade pelos anos de 1509/10. A lápide comemorativa (assinala a conclusão da obra em 1522.
Garcia de Resende. Cronica de D. João II e Miscelânea. Reprint. Lisboa. 1973. 343.
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mecenas que inevitavelmente ditava o gosto artístico na “nova” cidade), naturalmente
que obedeceu aos mesmos cânones arquitectónicos e formais – como nos mostra, aliás,
algum vestígio que nos ficou desta construção (reconstrução) de 1522.

2. Factos históricos
A maior parte dos centros de devoção, grandes ou pequenos, andam quase todos
conotados com lendas e assim se supôs também para as muitas ermidas dedicadas a
Santa Cruz, por quase todo o lado. (Por mais próximo, vide Fr. Pedro Poyares, Tractado
panegyrico em louvor da villa de Barellos por rezão do aparecimento de cruzes que n’ella
aparecem. Coimbra. 1672). Também com esta Ermida do Monte acontece o mesmo.
Vários o referem. Assim, a generalidade dos que trataram de O Bom Jesus do Monte13.
Todavia, baseados em informes que aqui coligimos e para os quais nos permitimos
chamar particular atenção, na sua origem não encontramos lendas, ou não precisamos
mais de nos socorrer de lendas. Temos factos históricos. E factos históricos importantes.
Referimo-los muito sucintamente naquele artigo de 2011: a sua mais que provável (eu
penso que segura) localização no tempo – isto é, pelos anos de 1341/42) deixando a
incerteza de “em tempos anteriores a 1373”.
Deixemos agora o subsequente destino arquitectónico e artístico do actual conjunto
e desta Capela ou Ermida de Santa Cruz do Monte (como o das épocas devocionais
– que não foram sempre idênticas e que abordaremos de seguida). Venhamos aos
acontecimentos e factos históricos que, do nosso ponto de vista, permitirão localizar no
tempo, com segurança, esta primitiva construção da Ermida de Santa Cruz do Monte,
sublinhando, por seu turno, a sua relevância.

2.1. A Batalha o Salado. 1340.
Portugal tinha-se visto livre da presença política e militar árabe quando Afonso III
logrou a conquista definitiva do Algarve em 1249. Os confrontos militares com os árabes
nesta faixa ocidental terminaram aí, antes de se passar a reivindicar o Algarve d’Além
isto é, o Norte de África como, logo de seguida, o começou a fazer D. Dinis14. Todavia,
13
14

Ficou registada, por exemplo, em Fernando Castiço.
Vide Aurélio de Oliveira, História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa. Universidade Aberta. 2ª Edição. Lisboa.
1999.

um osso muito duro de roer continuou encravado na Península e cujo principal encargo
de digerir continuou a ser encabeçado pelo Reino das Castelas (Leão-Castela a Velha)
defrontados com o poderio do reino de Granada e com os auxílios que constantemente
lhe chegavam, sobretudo do Norte de África. A situação tornou-se crítica ao tempo
de Afonso XI de Castela, “mal casado” com a filha de Afonso IV de Portugal. (Afonso
XI repartia as suas “obrigações” conjugais com uma formosa amante – D. Leonor de
Gusmão! Trazia desgostosa D. Maria; embravecido o Bravo e irritado próprio Papa)!
Viu-se então, Afonso XI, seriamente entalado entre graves problemas internos
e a reforçada pressão muçulmana do Reino de Granada. Seriamente apertado, em
1339-1340 pediu auxílio ao sogro através da filha. Depois, contrafeito, o faria também
directamente a Afonso IV – “reconhecendo que por si soo nom era poderoso pera regestir
a tamtos temores”. Congraçaram-se então os dois “com gramdes amyzades e perdões
de parte a parte”15 O “Bravo acedeu ao pedido da filha e do genro, aprestando-se a dar
uma “ajudinha” ali ao lado.
Não era a primeira vez que isso acontecia. Ultrapassando sérias antipatias que
vinham desde Afonso Henriques, já Afonso II tinha feito o mesmo em Navas e Tolosa em
1212. O perigo juntou-os novamente a todos. O recontro com os muçulmanos, em que
a colaboração portuguesa foi decisiva, deu-se – como sabemos – nas margens do rio
Salado (região de Cádis) em 30 de Outubro de 1340.

2.2. Neste (por este) sinal da Vera Cruz… vencereis seus
Inimigos. (Ruy de Pina, Chronica d’El-Rei Dom Affonso IV. Ed. Biblion. Lisboa. 1936.
168).
Nas hostes portuguesas de Afono IV que estiveram no Salado, participou o Primaz
de Braga – D. Gonçalo Pereira – juntamente com seu filho – D. Álvaro Gonçalves Pereira
– recentemente feito Prior do Crato (1335-1339).
O primeiro facto a ressaltar neste acontecimento é que as hostes do Arcebispo e seu
filho se abrigaram, se “arregimentaram”, sob um estandarte com a imagem da Cruz
de Cristo e, – referem os cronistas – levando um pedaço do Lenho que se guardava
no “seu” então mosteiro de Marmelal (ou Marmelar) – termo da Vila de Portel 16.

15

16

Cristóvão Rodriguez Acenheiro, Cronicas dos Reis de Portugal, em “Collecção de Ineditos de Historia Porugueza”. T. V.
Lisboa. 1936. 103.
Cristóvão Rodriguez Acenheiro, Cronica dos Reis de Portugal 105.
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Marmelar era mosteiro da fundação dos Hospitalários e era, agora, do senhorio de D.
Álvaro – filho do Arcebispo D. Gonçalo.
(NB: Esta preciosa relíquia – segundo se crê – trazida da Palestina. Certamente
a quando da 7ª Cruzada – 1248-1250. Converter-se-ia, desde aqui, num foco e num
elemento de difusão da devoção a Santa Cruz. Esta devoção ia-se difundindo contando
já com outro foco (primeiro) de influência devocional à mesma Santa Cruz que, desde
finais do Século XII – inícios do Séc. XIII (1099 – 12…) foi irradiando também a partir de
Coimbra (Santa Cruz) onde se guardou ou guardava outro pedaço da mesma Cruz de
Cristo17. Factos também a ressaltar para a “crónica” da génese e difusão em Portugal
desta devoção a Santa Cruz, a que esta ermida do Monte está naturalmente ligada.
O incremento das devoções é decisivo, quando se conotam com milagres. Na génese
de uma devoção está quase sempre um milagre. Tanto de mais renome, quanto mais e
maiores os milagres e/ou as personalidades que deles “categoricamente” beneficiaram.
(Em apontamento lateral se diga que a “santidade” medieval isto é, a galeria do Santos,
é essencialmente uma galeria “aristocrática”).
Consagraram o feito e a devoção, e consequente “milagre”, praticamente todos
os cronistas nacionais e logo no primeiro deles, o Conde D. Pedro de Barcelos no seu
Livro de Linhagens que todos seguiram. Rui de Pina, se é que não copiou o texto mais
modelado de outros cronistas anteriores – como, aliás, é mais seguro que o tenha feito
(como o referiu o probo Damião de Góis), consagrou definitivamente essa versão.
Deixando as peripécias do relato (e relatores)18 todos glosaram, na verdade, o
primeiro e praticamente imediato testemunho deixado ou lançado no Livro de Linhagens
do Conde D. Pedro (falecido em 1354).
Deixados pormenores, venhamos ao facto:
a relevância das hostes do Arcebispo e do filho-Prior nessa batalha e a manifesta
devoção que tinham pela Santa Cruz cuja protecção invocaram e a cuja sombra se
abrigaram “com sua gemte sob o pendão do lenho da Cruz”19. Diga-se que, apesar de
curto, é o episódio histórico mais largamente descrito neste Livro de Linhagens 20.
17

18

19
20

Consta também que existiria uma relíquia do mesmo tipo no primitivo mosteiro de S. Salvador de Moreira da Maia,
que se crê ali introduzida pela mesma altura. (João de Barros, Geografia d’Entre Douro e Minho. (Porto. 1919.43;
Carvalho da Costa, Corografia Portugueza. I. 320).
Vide José António Saraiva, O autor da narrativa da batalha do Salado. Em “Boletim de Filologia”. CLUL. Lisboa. Ano
1971.
Acenheiro, cit. 106.
Portugaliae Monumenta Historica. Scriptores. Vol. I. Fasc. II. Olissipone. 1940. 185-190.

É da crónica, e ficou praticamente em todas as versões posteriores, que seu filho
D. Álvaro Gonçalves Pereira, recentemente Prior do Crato, levava consigo a própria
relíquia, – um pedaço do Lenho – arvorada em estandarte que retirou da “sua” Igreja
de Marmelar – “donde o levou D. Álvaro à batalha do Salado”. Sublinha o Nobiliário:
arvorada em hûa grande asta (de tal forma) que a podesem ver de todas as partes”21.
Sob essa relíquia se abrigariam as gentes do Arcebispo e do Prior levando-a na proa
das suas hostes “alevantada como bandeira”.
Ante receios, pela superioridade inimiga, a certeza e a fé de D. Gonçalo e do filho
instigando o próprio monarca: Senhor tende fee e devaçam neste sinal vitorioso da Vera
Cruz, (porque) por sua virtude vencereis hoje seus inimigos 22 .E “levando-a diante de si,
cometerão tão rijamente os mouros que logo com a virtude da Cruz milagrosamente se
mudou a ventura”23.
Esta batalha do Salado foi uma das decisivas batalhas travadas na Península
marcando uma etapa decisiva na prossecução da Reconquista, travando a contraofensiva muçulmana – aspecto bem sublinhado, aliás, na dita Crónica de D. Pedro:
– “dos Mouros que querião de novo ganhar toda a Espanha”24. Já houve quem a
comparasse até, à célebre batalha de Poitiers em que Carlos Mardel em 732, cortou
definitivamente o avanço dos muçulmanos sobre as Gálias e o coração da Europa
obrigando-os ao refluxo peninsular.
No Salado, por parte dos cristãos, operou-se o processo inverso: abriu definitivamente
as portas ao avanço da Reconquista – ainda que sempre num processo moroso e difícil
que as lutas intestinas das Castelas (dos reinos Cristãos peninsulares) sucessivamente
complicaram e retardaram. Travou-se, aqui, porém, a tentativa de “retoma” muçulmana
abrindo, desde logo, aos cristãos as fronteiras até ao Estreito de Gibraltar que, logo
depois levaria ao cerco de Algeciras em 1342 (e onde participou novamente o auxílio de
hostes afonsinas portuguesas), acabando na consequente queda em 1344. O Reino de
Granada ver-se-ia, desde aqui, sucessivamente encurralado.
Importa sublinhar que para além de várias repercussões que a partir daí vão
fomentar a devoção a Santa Cruz por várias terras (a própria igreja do Marmelar
passaria depois a Santa Cruz do Marmelar), a celebração da vitória ficaria selada com
construções votivas – o que, aliás, era corrente. Já Afonso II, em acção de graças, após a
21
22
23
24

Livro de Linhagens. 186.
Rui de Pina, Chronica de ElRey Dom Afonso o Quarto. Lisboa. 1936. 168.
Idem, 170.
Livro de Linhagens, cit. 186. Sublinhado, nosso.
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conquista de Alcácer do Sal, em 1217, fundaria, a ermida de Santa Catarina. (O exemplo
mais espectacular – o Mosteiro da Batalha dedicado a S.tª Maria pelo sucesso das
armas portuguesas em Aljubarrota). Construções votivas, maiores ou menores, como
simples ermidas que, por seu turno, se foram tornando centros de devoção e, até, de
peregrinação.
Assim aconteceu com o Salado quer por parte de Afonso XI de Castela, quer por
parte dos portugueses, isto é, do Arcebispo D. Gonçalo Pereira.
Na verdade, num local relativamente próximo do cenário da batalha, mandaria
o monarca castelhano erigir um santuário sobre uma modesta ermida pré-existente
dedicada à Senhora de Guadalupe, a quem o monarca Afonso XI, atribuiria, por sua vez,
o sucesso das suas armas. Construção (reconstrução) em grande e que, rapidamente
e depois, com o andar dos tempos, mais se engrandeceria transformando-se num
grande e aparatoso complexo. Volver-se-ia, desde aí, num importante centro de
peregrinação em toda a Andaluzia e em toda a Espanha. Para tal, muito contribuiria
o favor permanente dos monarcas das Castelas como dos grandes. Até monarcas
portugueses o fizeram, como Afonso V, depois D. Manuel e D. Sebastião, como alguns
dos grandes nacionais desde a Mitra de Évora ao primaz de Braga D. Fernando da
Guerra que, no seu arcebispado, veio a permitir a colecta de esmolas para o Santuário
de Guadalupe.
Assim nasceria o grande e magnífico Mosteiro de Guadalupe aliás, com lendas
primitivas – quando ainda ermida – ligadas já a episódios da guerra entre cristãos e
muçulmanos e seladas agora com o recente episódio.

2.3. Uma construção votiva
Ora, o mesmo aconteceria aqui nas imediações de Braga quanto a fundação
votiva. Naturalmente com outra dimensão – até porque a vitória não era propriamente
portuguesa. Não, do mesmo modo, quanto ao sucesso e aparato que viria alcançar por
esses tempos.
O Arcebispo esteve aí, com Afonso IV e teve aí papel importante com as suas
hostes e as de seu filho – D. Álvaro Gonçalves Pereira. (Isto, não obstante Alberto Feio
o ter minimizado ou opinado em contrário). O Primaz, como seu filho atribuíram
directamente essa notável e decisiva vitória à intervenção de Santa Cruz de quem eram
devotos, segundo os parcos testemunhos que nos ficaram.

Não temos dúvida que esta construção votiva e comemorativa de Santa Cruz do
Monte em Braga se deveu à iniciativa de D. Gonçalo Pereira selando a sua devoção e o
reconhecimento da vitória das suas hostes à invocada Santa Cruz.
Naturalmente uma construção definitiva, erguida seguramente pelos anos de
1341/2. A sua morte ocorreria em 1348, sem dúvida, uma data limite para esta primeira
construção. Um imóvel definitivo, por modesto que tenha sido e não uma referência
amovível e perecível de qualquer cruz, para mais de madeira, ali implantada.
Como sublinhamos, foi uma construção com carácter definitivo. Implantou- se
sobre umas penhas ou penedias como consta da primeira nota sucinta que nos ficou:
erguida sobre umas fragas – “uns penedos altos asima da herdade de santa cruz que
ora chamão chão do monte onde dizem que ali acabava os limites de s.tª ovaja cõ s.
pedro destes”. Sobre esses mesmos “penedos” se efectuariam depois as posteriores (re)
construções.
E a prova de que assim era, é que os já aludidos Estatutos da Confraria da Trindade,
referem que à altura 1373-78 já os antepassados iam a uma ermida, haveria a uns 35-40
anos. Isto é, neste indefinido “haveria”, pelos anos de 1340-1348. Por esta altura, não
há outro acontecimento mais memorável que este do Salado e esta presença do Primaz
de Braga – aliás, personagem relevantíssima nos meios políticos e religiosos do Reino
como, até, da Cúria papal.
Quer dizer: duas construções votivas e evocativas do mesmo acontecimento.
Uns, atribuindo a virtude do sucesso a Santa Cruz; outros, à Senhora de Guadalupe,
como dissemos, já então conotada com episódios vários, de conflitos entre cristãos e
muçulmanos – conforme se fixou em lendas várias.
Guadalupe, enormemente engrandecida por ser construção real e beneficiando
sempre dos enormes favores régios prodigalizados e beneficiando também de uma
comunidade de religiosos ali instalada. Assim se volveria, muito em breve, num dos
maiores centros de peregrinação em toda a Andaluzia e em toda a Espanha – diria – em
toda a Península. Paragem e trajecto obrigatórios nos caminhos de Santiago com todas
as vantagens que isso representava.
Que esta ermida de D. Gonçalo Pereira se tornou desde logo também centro de
devoção e peregrinação local, não restam também dúvidas – do nosso ponto de vista.
A Ermida, desde aí, foi reunindo devoções e atraindo devotos, nesta primeira fase,
essencialmente da cidade de Braga. Uma peregrinação ou romagem, ainda que de
âmbito local, a inscrever nas peregrinações medievais conhecidas25. Vimos que pelos
25

Ver Mário Martins, Peregrinações e livros de milagres na nossa Idade Média. Lisboa. 1957.
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anos de 1373 se “institucionalizou” essa peregrinação local (não sabemos se alguma
vez, por então, ou pouco depois, já regional). Na verdade, ficou claro que os Irmãos da
dita Confraria – pelo menos – iam “de Braga à ermida de Santa Cruz pelo dia de S. João,
do mês de Maio, de cada ano, pelo exaltamento da Santa Vera Cruz de Cristo”. Outro
dado a assinalar: o principal caminho que lhe dava acesso ficaria marcado desde muito
cedo como o caminho de Santa Cruz, tal como a respectiva ponte na passagem do rio
Este – a ponte de Santa Cruz dita, a meados do Quinhentos, como sendo “Ponte mui
antiga” e de muito concurso. Sinais claros de habitual e muita frequência em direcção a
esta Ermida marcando, pela onomástica, o principal e habitual itinerário.
NB: Uma recente “obra de arte” em betão destruiu esta antiga passagem do rio
em S. Pedro Deste. Pessoas mais idosas da freguesia me referiram que era uma ponte
em arco com guardas de pedra e que o lugar – hoje também com outro nome – se
chamava Lugar da Ponte. No leito do rio, sob a actual “obra d’arte” pode ver-se ainda
uma fiada de pedras grandes, alinhadas que devem ter pertencido aos alicerces dessa
ponte. A não ser mais antiga, era seguramente uma passagem medieval. Naquele caso,
a ser mais antiga (romana – como mais parece), maior significado revestiria pois a
partir de determinada altura – ao tomar o nome de Ponte de Santa Cruz – sublinharia,
naturalmente, a relevância e a muita frequência daquela passagem (e caminho) para
as gentes que subiam até à ermida de Santa Cruz de tal modo que baptizou de outro
modo, a antiga ponte. (Um nome e uma memoria histórica que os seus habitantes
poderiam tratar de rebaptizar)! Continuou com tal designação merecendo várias vezes
concertos ao longo do século XVI. Sirva de exemplo o ano de 1568 em que, dada a
frequência, todos “acordaram mamdar comcertar a ponte de Samta Cruz26.

2.4. Outros factos
A celebração e evocação desse favor, passou desde muito cedo (melhor diria,
de imediato), para os cânones obrigatórios da liturgia bracarense e isso me parece
também muito, muito importante e particularmente de sublinhar. Refere-o Silva
Thadim ao anotar que (certamente como fruto desta devoção e reconhecimento de
D. Gonçalo Pereira e mantida pelos que lhe sucederam), passou esta vitória e milagre
a ter comemoração estatuída na igreja e Braga – “como consta dos seus breviários
antigos”27.

Ora, também é possível e seguro localizar no tempo esta inclusão da festa no Rito
Bracarense. Nada espanta, e pelo contrário tudo indica, que isso se deveu ao arcebispo
e aos que imediatamente lhe sucederam e lhe deram continuidade.
Sem nos metermos em outros pormenores, (onde seria de assinalar um bereviário
muitíssimo antigo (séc. XII-inícios do XIII do “do tempo do 2º Rei de Portugal” i é,
de Sancho I – 1185-1211 – “que pertenceu à igreja de S. Vitouro”), assinala-se que
os primeiros breviários e os do séc. XV consagram desde o tempo do Salado, esta
“festividade”, esta efeméride. Sabemos também que estes breviários geralmente se
copiavam muito uns aos outros, como aconteceu com o Breviário dito do Cónego Soeiro.
Ora, no mais antigo de todos (um ou dois) datando de meados do século XIV nele(es),
andava consagrada esta efeméride e esta devoção. Mons. José Augusto Ferreira diz ser
esse desaparecido breviário, anterior a 1340 (embora refira também que pode muito
bem datar de ao redor de 1340 28. Se de facto é anterior, foi-lhe acrescentada, desde aí,
a festividade evocativa do Salado, assinalando o “milagre” da Santa Cruz, pois constava
neste antiquíssimo breviário! Facto – nos parece – particularmente relevante e aqui de
sublinhar muito em especial.
(NB: Possivelmente anterior.
As Memórias Geográficas – (c. 1720-21) – dissertando sobre os pergaminhos da Sé
de Braga, dizem que o breviário mais antigo teria, à altura, mais de quatrocentos anos.
Assinala o relator: “o manuscripto mais antigo da See que mal se pode ler he hum
Breviario Bracharense escripto em pergaminho q tera mais de quatrocentos annos”. Isto
é, “atirando” para antes de 1340 29.
Já agora se diga, e como mais uma nota que é também de aqui referir, que este
breviário foi – ao que parece – também conhecido e alguma vez denominado o Breviário
Moçárabe da Catedral. Pelos anos 1820-1830, um curioso viajante passando em Braga
e que muito queria e muito desejava ver essa preciosidade, refere que tal Breviário
Moçárabe “primitivamente se conservava numa pequena capela anexa ao edifício
(Capela-mausoléu de D. Gonçalo Pereira)?30), onde se praticava o serviço litúrgico para
eventualmente ser aperfeiçoado – segundo as antigas formalidades prescritas por este
antigo ritual”. Todavia – continua – “tinha sido removido para a sacristia e o sacristão
não o pôde encontrar. Deste modo – lamenta – ficámos desapontados com a nossa
visita de pretendermos ver este livro” – esta rara preciosidade31.
28
29

26
27

Doc. em “Bracara Augusta”. Ano. 1992-93. 583.
Silva Thadim, cit., fl. 2v.

30
31

Estudos histórico-litúrgicos. Os ritos particulares de Braga e seu termo. 274-275.
Biblioteca Nacional. Ms. N.º 8.750. fl. 395v-396.
Assim pensamos.
Ver nosso, Kinsey de visita aos “Abades” de Tibães, a Braga e ao Bom Jesus. Em “Diário do Minho” 19-02-2014.
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Quer dizer: em qualquer dos casos, passou a efeméride e a devoção a ser consagrada
na liturgia bracarense logo no ano imediato ou imediatos a 1340 tomando, sem dúvida
daqui prioridade sobre o que sucederia por alguns outros (muito poucos) lugares do
Reino, onde, por uma ou outra lápide, ficaria também assinalada. Não restará agora
também dúvida acerca desta primazia bracarense, no assinalar do feito, para mais
inscrita no seu ritual litúrgico. Ora, também isto me parece deveras particularmente
significativo: o ter sido incluído, desde então, no próprio Ritual Bracarense! Dois
testemunhos de peso que, do nosso ponto de vista, se cumulam ou se completam sobre
datas bem precisas.
Os efeitos sobre o alastrar desta devoção parecem evidentes não só em Braga
propriamente dita como em toda a Igreja Bracarense. Não temos dúvida também da
determinação directa de D. Gonçalo Pereira e da relevância que Santa Cruz do Monte iria
tomando, caucionada por tão ilustre prelado e por uma Confraria que imediatamente
enquadrou também essa devoção, naturalmente a consolidando e a divulgando, pelo
menos, localmente32.
Diga-se que estas Confrarias da Trindade – tal como a Ordem da Trindade, de
que dimanaram – se dedicavam essencialmente, entre outras devoções pias e de
confraternidade, ao resgate dos cativos e escravos cristãos em posse dos muçulmanos.
Ignoramos a data da fundação desta Confraria em Braga. Julgo que não dataria de
tempos muito anteriores a 1340 se é que não é da mesma altura. De qualquer modo
seguramente posterior à fundada em Lisboa por D. Isabel e de que foram primeiros
confrades o próprio D. Dinis e seu filho – futuro Afonso IV. Por seu turno, a Festa da
Trindade seria apenas instituída e “universalizada” pelo papado praticamente pela
mesma altura – 1334 33.
NB: Braga foi também durante os tempos medievais importante lugar de peregrinação
quer como destino quer, sobretudo, como passagem obrigatária para as afamadas
peregrinações a Santiago de Compostela como sabemos, por seu turno, ligado à
reconquista cristã. Esses peregrinos, de passagem, ou não, desciam habitualmente a
S. Fructuoso. Não temos provas e, por isso, apenas conjecturamos que muitos desses
romeiros e peregrinos subissem também à Ermida de Santa Cruz ligada ao importante
recontro do Salado entre cristãos e muçulmanos, isto é, à Cruzada e à Reconquista
(Ver o que acima dissemos acerca do caminho de Santa Cruz e ponte de Santa Cruz e
32

33

Ver, na segunda parte, a referência também muito precoce de uma ermida de invocação de S. Cruz (que datará desta
mesma altura) nas imediações ou nas cercas do mosteiro beneditino de Rendufe, ermida anexa ao mosteiro – como
assinala o P. Avelino de Jesus Costa.
J. Augusto Ferreira. Ob. cit. II. 181. Como vemos também, tudo circunstâncias muito próximas.

sua relevância). E o facto é que esta realidade continuava assim pelos inícios do Seculo
XVI. Na verdade, entre as razões principais da fundação e depois atribuição do Hospital
de S. Marcos à Misericórdia, ordenado por D. Diogo de Sousa em 1508, se refere a
necessidade de auxílio aos enfermos e apoios aos muitos peregrinos que chegavam ou
passavam por Braga34. O que bem denota a frequência destes na cidade, quer como
destino quer como caminho de passagem para Santiago 35.
Creio que não é arriscado tirar daqui impactos para aquilo que José Marques
constatou acerca da difusão desta devoção a Santa Cruz em Portugal. Para além de
uma ou outra onomástica que vinha já de tempos anteriores, conclui: “É na zona
centro-norte particularmente na antiga Arquidiocese de Braga que se concentra a maior
parte dos testemunhos do culto à Santa Cruz” a que acresce também – continua – “a
maior frequência de confrarias ou irmandades a ela dedicadas”36.
E, neste contexto, será de sublinhar depois o papel de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires
com a fundação de um novo templo dicado a Santa Cruz no seu Arcebispado, em
Viana do Castelo na década de 1560 (1566-1571), ainda que agora naturalmente mais
enquadrado no movimento da Contra-Reforma – que poderá ter tido algum impacto no
incremento da devoção a esta Santa Cruz do Monte (ou seu reflexo). Inócuo o exemplo
que tinha fora de portas? Talvez sim e … talvez não. Voltaremos aqui)!

2.5. Da crónica à trova.
As canções épicas-canções de gesta.
Poder-se-iam ainda alargar os impactos e as similitudes de lá e de cá nos relatos
de caracter épico a que o Salado deu origem, tanto em Castela como em Portugal.
O feito acabou, na verdade, consagrado e divulgado em Canções épicas – “canções
históricas” – verdadeiras Canções de Gesta. Para além do texto em si, sublinhe-se a
enorme repercussão destas canções, deste tipo de relatos, pois são recitadas, glosadas,
cantadas e “tangidas” nos cantos dos trovadores por todo o lado, para além das
histórias de que saíam versões várias, ao gosto do contador, com que se entretinham os
cavaleiros e os peregrinos nos “passos” obrigatórios das peregrinações em direcção aos
maiores centros como eram este de Guadalupe, naturalmente Santiago, para não falar,
no contexto peninsular, também de Monserrate.
34
35
36

Sublinhado, nosso.
Doc. em Maria de Fátima Castro, A Misericórdia de Braga. Vol. IV. Braga. 2008.
José Marques, O Culto da Santa Vera Cruz em Portugal. 45-46.
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Ora, do lado português existiu, pelo menos, um desses relatos em (Canção de
Gesta), de um tal Afonso Giraldes que, entre outros trovadores, esteve também no
Salado com as hostes do Arcebispo, do filho e de Afonso IV. Ora, o Afonso Giraldes (cuja
exacta naturalidade se ignora), “descreveu em rimas portuguezas a batalha, no próprio
anno em que sucedeu”.
Nada se poderá adiantar, porém, quanto ao relato e ao seu conteúdo completo, bem
como às peripécias ocorridas ou relacionadas com batalha e focadas por essa canção,
pois acabou por nos ficar apenas pequeno fragmento. Que circulou desde aí e por muito
tempo depois, em versão completa, não restam, porém, quaisquer dúvidas37. Mais:
esta Canção do Salado, parece ter tido segura repercussão e influências em outras do
mesmo tipo que a partir dela se difundiram e certamente a glosaram 38

3. Concluindo
Teremos, assim, que o Bom Jesus do Monte na sua primitiva forma como templo
ou Ermida de Santa Cruz se encontra, desde as suas origens, rodeado de uma série
de factos e circunstâncias que me parecem inequívocas, marcando a sua antiguidade
e localização no tempo (c. 1341/1342) como numa série de circunstâncias, históricas
como devocionais, litúrgicas e literárias. Isto é, marcadamente inscrito, de modo mais
ou menos directo ou indirecto, não só nos anais da história eclesiástica da Primaz das
Espanhas, como na História Nacional, com relevo para a acção decisiva de Afonso IV no
Salado onde – sob o pendão de Santa Cruz do Primaz e seu filho – se consagraria como
“O Bravo” – que na batalha, deixaria todos de boca aberta pela sua conduta, força e
bravura, (apesar de sua idade), e outros com ela fechada para sempre! ... Depois, na
própria história Peninsular dadas as suas íntimas relações com este recontro que traçou
– diria que definitivamente – o destino dos reinos cristãos e da presença muçulmana
na Península por longo tempo que esta ainda tenha resistido. Sempre, porém, desde
aí, em retracção constante até à queda em 1492 quando os Reis Católicos conseguiram,
finalmente – posto cobro às permanentes quezílias e disputas internas dos reinos
peninsulares – lançar-se ao assalto final do Reino de Granada.

37
38

Teophilo Braga, Trovadores Galecio-portugueses. Séc. XII a XIV. Porto. 1871.
Idem.

II. BOM JESUS DO MONTE. AS DEVOÇÕES E AS CIRCUNSTÂNCIAS
Referidos os acontecimentos e as circunstâncias que rodearam a fundação da
Ermida de Santa Cruz, importará seguir agora o devocionário, tentando a jeito ensaio
(naturalmente fundamentado) aproximarmo-nos das circunstâncias do tempo:
religiosas e mentais, como necessariamente materiais (económicas), isto é, as épocas
ou principais épocas ou etapas devocionais em torno desta Ermida, justificativas
também das diversas fases plásticas por que o templo (e o conjunto arquitectónico) foi
(foram) passando39.

1. Da Ermida de Santa Cruz à Confraria (e templo) do Bom Jesus do Monte.
(1341/2 – 1629/1640).
A circunstância temporal da fundação (1341/42 com data limite em 1348),
documentará um primeiro momento devocional caracterizado pelo desencadear da
devoção a Santa Cruz. A sua irradiação, porém, logo deve ter transcendido o mero
localismo.
O mesmo se diga para o que se passou depois, nos tempos posteriores.
Por medos do séc. XIV- 1348-1350 – chegava-se ao fim do “mundo pleno” da Idade
Média. Daí em diante irá assistir-se a um longo movimento de sinal contrário, isto é, de
quebras, crises e sucessivos desaires (de variado tipo) que se alongarão até aos anos
de 1450-460/70. Entre outras circunstâncias muito graves, os tempos dramáticos da
Peste Negra e Guerra dos 100 anos. Somaram-se a instabilidade político-militar, fomes
epidemias e o rosário das grandes revoltas e motins populares.
A Morte tornou-se uma realidade, uma “personagem” quotidiana desencadeando
fenómenos físicos, religiosos e comportamentais de todo o tipo. (NB: Foi ainda dentro
desta conjuntura muito difícil e degradada que se desenvolveu a reforma administrativa
do Arcebispo D. Fernando da Guerra (1416-1467) em grande parte motivada pelo
despovoamento). Por sua vez, esta difícil situação tende a extinguir-se, melhor dito, a
reconverter-se a partir de (c. de 1450/60).
…/…
Por sobre este quadro tão sintecticamente traçado, perguntar-se-á que possíveis
efeitos sobre o incremento e consolidação desta devoções em torno da Ermida.

39

NB: Como o espaço não permite mais alargadas referências, remetemos para o texto integral que, a seu tempo, virá
a lume. Respigamos alguns pontos.
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Não temos provas documentais explícitas sobre os reflexos desta situação e desta
conjuntura grave sobre o devocionário a Santa Cruz e sobre esta Ermida. Todavia,
conhecem-se a nível geral os reflexos: um crescendo das devoções religiosas, o
incremento das romagens em torno de ermidas e santuários impetrando os favores do
Céu para estas calamidades que levavam a doença e a morte precoce, proximamente
inevitável. Logo, também, o pagamento de promessas com procissões, romagens e
com esmolas, difundindo o gosto e a expiação ou impetração dos favores divinos e,
em torno de certas ermidas e centros de devoção, com representações dramáticas do
Calvário ao vivo – o ponto culminando do sofrimento na liturgia cristã rematado com
a dramática morte de Cristo. Cenas e “devoções” que ficaram bem plasmadas também
nas frequentes procissões e romagens de flagelantes a que assistiu por estes tempos
(que se repetiriam novamente em tempos posteriores particularmente difíceis).
Em remate: um tempo particularmente propício a certos centros de devoção, à
construção de novas ermidas ou lugares de culto ou ampliação dos existentes. O culto
de Santa Cruz em torno desta Ermida aumentou seguramente para mais como dizemos,
evocativa do Calvário de Cristo. Cresceram os devotos, os romeiros e romagens e as
esmolas.
…/…
Foi seguramente também o primeiro momento das representações dos Passos
da Paixão em torno dos primeiros Calvários que foram surgindo. O mesmo terá
acontecido nesta ermida dedicada a Santa Cruz, evocativa do Calvário. Não, através
de representações fixas como depois as conhecemos e como aconteceu por muitos
lados, mas por meio de representações teatrais, ao ar livre, dramatizadas ao extremo,
despertadoras de paroxismos individuais e colectivos como era típico das referidas
procissões dos flagelantes e de que um dos “Passos” – a Flagelação – era particularmente
evocativo. Não estamos num tempo do sentir vendo, mas do sentir vivendo, encarnando
as situações. Expiando diante de “estações” normalmente ainda assinalados por
simples cruzes e normalmente, ainda perecíveis na maior parte dos casos.
Depois, com o minorar do flagelo (pelo último quarto século XV e depois ao longo
do século XVI, esses Passos passaram a ser assinalados por estações fixas, mas ainda ao
princípio perecíveis- como dizemos: simples cruzes de madeira, modestos nichos – tipo
alminhas – com resguardos de madeira protegendo representações pictóricas alusivas
aos respectivos “Passos”- o que, nesta fase ainda, não dispensava, em simultâneo
aquelas representações dramáticas – de teatro ao ar livre nos respectivos terreiros ou
patamares em frente desses cenários rústicos e perecíveis.

Entrado o século XVI, as agruras do tempo melhoram muito consideravelmente
e a festa e a folia com o gozo material dos prazeres, dispensou cada vez mais essas
representações dramáticas violentas e castigadoras da carne.
Daí que, a simples visão da representação pictórica ou escultórica tivesse substituído
em breve, sobretudo desde os inícios do seculo XVI a antiga violência, pessoal ou
colectivamente incarnadas. Está naturalmente aqui – nestes dois momentos – a
primeira origem das Colinas Sagradas. Uma de vivência, outra sucessivamente de
“bancada” – se assim o poderemos dizer, (sem que se excluíssem ainda mutuamente).
…/…
Para além desse ambiente geral durante esses dois momentos do tempo, refiramos
dois ou três factos em torno da Ermida e da devoção a Santa Cruz que – do nosso ponto
de vista – o poderão ilustrar:
Em primeiro lugar, juntamente com outras igrejas, a sua anexação à Igreja de Tenões.
Documentam-se os tempos difíceis de que falámos mas aqui, sobretudo, de salientar, o
facto de a paróquia de Tenões ter ou possuir uma notória fonte de recursos: as esmolas
da ermida de Santa Cruz. – que lhe permitiam manter-se como paróquia principal.
Por outro lado, seguramente, uma afluência de romeiros e peregrinos que se deve ter
avolumado por esses tempos e que não convinha extinguir. Penso que documentando
o que acima sintecticamente se referiu – se justifica depois a intervenção de D. Jorge
da Costa (c. 1498). De qualquer modo, a expressão clara da persistência e incremento
da devoção a Santa Cruz do Monte. Tenões e sua ermida andavam desde havia tempos
sempre empossadas em Cónegos ou grandes personalidades de cúria bracarense. Nos
inícios do seculo XVI passariam ao deado da Sé. Um testemunho – me parece – do
incremento da devoção e, naturalmente, da importância das esmolas que recolhia a
Ermida de Santa Cruz. Pouco depois viria a cair nas mãos de um poderoso e ilustrado
Deão da Catedral, favorecido já por D Jorge da Costa e sobretudo por D. Diogo de Sousa
– D. João da Guarda
Ora isto documentará, primeiro, a importância que a ermida passou a ter em termos
de frequência romeiros e devotos que aí acorriam e o crescendo ou importância das
respectivas esmolas com uma Confraria da Trindade que continuava, cada vez mais, a
enquadrar este devocionário que se avolumou com estes primitivos tempos difíceis.
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2. 1500-1629; 1715/1728. Da Confraria a Moura Teles
C. 1500-1629/1640. (Primeiro Santuário)?

É dentro deste ambiente devocional, mas também dos novos tempos, já libertos
de dificuldades, aliás, tempos de bem-estar, de folguedos e festas continuadas,
testemunhada por várias fontes documentais. Um período de crescimento a nível geral,
e de bem-estar mais generalizado que se observa desde os inícios do século XVI. Aqui se
dará a nova intervenção arquitectónica nesta Ermida. Precisamente, com um Deão da
Sé, “familiar” de D. Diogo de Sousa – o referido D. João da Guarda.
…/…
O que importa aqui:
Estaremos naturalmente, perante a um novo ambiente devocional que levou
à fundação ou remodelação, com outra amplitude que a intervenção de 1496-98
não continha. Dizem alguns que por ameaçar ruina. Na realidade não o sabemos.
Pensamos, preferentemente, que por ser já demasiado exígua para volume de devotos
e romeiros que aí acorriam.
O que é certo, é que esta intervenção foi tida como “construção em grande”, tendo
tomado até o designativo de Igreja de Santa Cruz (a par de Capela de Santa Cruz).
Um designativo que corresponderá a estes novos tempos de renovação e construção
arquitectónica. Nasceria um edifício mais amplo, destinado a albergar cada vez mais
romeiros e devotos que aí ocorriam em pagamento de promessas vivendo ou revivendo
naturalmente as cenas do Calvário, mas agora, também cada vez mais, caldeados com
diversões ou as “devoções” mundanas, da diversão e da Festa que os novos tempos
propiciavam. Assistiu-se, então, a um grande caldeamento do sagrado e do profano.
Coisas que, aliás, não eram incompatíveis mas que este “tempo” cultivou, sobremaneira.
Proliferavam os centros de romagem por toda a parte, citando-se vários por esta altura
(meados do XVI) aqui nas redondezas. Enfim: exemplos bem demostrativos dos novos
tempos. Era o tempo de esquecer aflições. Na mesma altura sentenciava um trovador
destas terras “bracarenses”:
De Médicos nem sangrias?
não curemos!
Boas são as Romarias
De mais longe, e sem Marias
Porque não nos amarremos!

(Isto é: as dificuldades são passadas, vamo-nos aos folguedos, á festa e às
romarias. E de longe – se possível)!
Eis o quadro que, sem dúvida, se viveu, então, também em torno desta Ermida com
uma já longa tradição de piedades e de romagens vindas dos tempos anteriores. Já se
queixavam agora os Visitadores de D. Fr. Bartolomeu que, mais que as devoções, se
buscavam por estas ermidas e capelas sobretudo as diversões mundanas! Presença de
novos tempos, novas circunstâncias
O facto de ter ficado selada, esta construção de 1522, como Igreja, mostra – como
penso – que seria bem mais ampla que a anterior (…/…). Factos que talvez possam,
permitir falar-se, do primeiro Santuário de Santa Cruz.
Importa, entretanto, aqui referir o que nunca tenho visto anotado:
As romagens continuavam-se a fazer pelo mês de Maio. Todavia, (embora não
saibamos quando), outras romagens se começaram a fazer no decurso do ano. E a
maior delas, ao que parece, pelas Oitavas do Espírito Santo. Se não ultrapassando em
importância a romagem da primeira data, ao menos, ombreando já com ela.
Na verdade, surpreendemos, precisamente nesta altura do século XVI (primeira
referência 1570-72) que esta Ermida andava então designada, ou também a ser
designada, de Ermida do Espírito Santo do Monte. (não vemos outra. A de Nogueiró
acabava de ser erecta e não vemos que atraísse ainda romeiros). A ser assim,
naturalmente sublinhando, a importância das romagens que se faziam também ou
agora, ou principalmente pelas Oitavas do Espírito Santo.
…/…Uma data anual que irá marcar desde aí uma tradição e devoção festiva muito
importante em torno desta Capela mesmo quando passou à designação de Bom Jesus
do Monte.
A ser assim, para além do devocionário em si, esta data do calendário religioso
assume como penso, um significado importante e aqui particularmente de sublinhar.
…/…
Parece-nos que o culto da Santa Cruz algo se acompanhava agora com a devoçãofesta do Espírito Santo. Certamente por alguma mudança neste “devocionário do
sofrimento” pelo devocionário da ressurreição. Isto é, da festa litúrgica fora do ciclo do
sofrimento. (A diminuição das práticas públicas dos flagelantes é um facto). Teremos,
pois, que na altura das festas do Espírito Santo aí acorreria mais gente. E, na verdade,
surpreendemos agora a presença de romagens a uma Ermida do Espirito Santo do
Monte- como deste modo – e para surpresa – nos aparece designada. Não vemos
que possa ser outra (com esta designação), que a mesma Ermida de Santa Cruz
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assinalando, deste modo, a importância da romagem pelas Oitavas do Espírito Santo.
(Talvez aqui alguma razão para se dizer, pouco depois, por 1629), que o culto de Santa
Cruz se extinguia ou mesmo se encontrava extinto)?
Salientemos, por isso,
Em primeiro lugar, este novo designativo da Ermida por meados de Quinhentos. Em
segundo lugar, assinalando a importância da Romagem a esta Igreja ou Capela pelas
Oitavas do Espirito Santo, de tal modo importante que deu nome (ou um segundo
nome) à mesma Ermida – que até aqui nunca tínhamos visto assim designada. Em
terceiro lugar: solicitando o Procurador da Confraria Trindade licença pera tirar esmolas
“na Ermida do Espírito Santo do Monte”, documentará, sem dúvida, a importância do
centro como colector de esmolas, mostrando o afluxo (considerável) de romeiros que aí
acorreria nessa ocasião (ou em diferentes outras ocasiões).
Qual a finalidade destas esmolas que a Confraria “tirava”, aliás, por muitos outros
locais? Apenas para redenção dos cativos? (…/…). Nestas circunstâncias, o início da
construção de capelas da Paixão nesta ermida? Construções agora definitivas, por
modestas que tenham sido?
Na verdade, parece que assim aconteceu. A quando da fundação da Confraria do
Bom Jesus em 1629 se diz que, a partir daí, se envolveu a Confraria na construção de
capelas mais amplas, substituindo o que antes, ou até aí, eram apenas nichos onde não
cabiam as figuras. (Logo, já com representações escultóricas) que aí mal cabiam “pela
pequenez das mesmas capelas” (sublinhado nosso).

3. O percurso devocionário e plástico. Os Passos fixos da Paixão
A fixação dos Passos do Calvário em construção estáveis ou definitivas (independente
de renovadas ou não, ainda de mistura não ou não com representações teatrais)
aconteceu, pois, desde esta altura. Parece não restar dúvida. Que estas primeiras
construções fixas, definitivas, se deverão também a um – Ermitão Pedro Anes – que
em 1549 é referido como adstrito a esta Ermida o que me parece também muito de
sublinhar pelo envolvimento que estes ermitães geralmente mantinham com estas
formas de religiosidade popular.

4. Construamos por isso desde aqui, uma sub-etapa em torno desta ermida
até à fundação da Confraria até 1629.
Mais uma vez as circunstâncias do tempo: materiais e emocionais (devocionais)

…/…
Em termos gerais, a segunda metade do século XVI apresenta-se com uma feição
bem diferente daquela que decorrera até meados do século.
Houve dois períodos particularmente difíceis: a partir de 1569 com o desencadear
da peste praticamente por todo o reino. Ficaria até conhecida como A Peste Grande.
Pelos anos de 1573-75 novo grande surto de doenças e morte. Em Braga e sua região,
duravam ainda estas mazelas pelos anos de 1580-82.
Um segundo momento de adversidades económicas, de más colheitas fomes,
epidemias e uma onda de morticínios, acabando também por vários lados em motins
populares- – motins da fome. Passando outros testemunhos, eis como Severim de
Faria assinala estes tempos muito difíceis: “depois dos estragos destes anos passados
(referia-se às carestias, doenças e mortes da soldadura do século e até o ano de
1604) – não se viam por todo o reino senão mortos e miseráveis”. A situação só voltará
a melhorar e a recompor-se depois da primeira década de Seiscentos (1610- 1614)
prolongando-se até cerca de 1640-1641.
Possíveis reflexos no devocionário religioso e, logo, em torno desta Ermida de Santa
Cruz?
Parece-nos que estes períodos difíceis da segunda metade do século XVI e até aos
primeiros anos do seculo XVII, terão diminuído consideravelmente o ambiente de
festa e diversão que até aqui condimentavam estas manifestações religiosas e terão,
seguramente, feito minguar as esmolas que aí ocorriam. Por isso sustentamos que os
primeiros Passos com carácter definitivo, por modestos que tenham sido, se construíram
na primeira metade do século XVI e até cerca de meados desse século e não na
segunda metade. Todavia, as romagens não devem ter diminuído. Possivelmente,
aumentado. Por outro lado o que se apura, por alturas da criação da Confraria em
1629, é que coincide com um momento de superação das dificuldades materiais, não
obstante andar inculcado o contrário. Um enquadramento que me parece igualmente
importante para a circunstância do aparecimento da Confraria: Não, obviamente, “por
causa de”… mas “dentro” deste quadro.
Quer dizer: a devoção a Santa Cruz continuava e depois de tomar a invocação,
paralela ou em simultâneo, de Ermida do Esprito Santo, (por breve que esta tenha
sido) trasmudava-se agora, ou fixava-se agora, por esta altura do século XVII (sendo a
referência explícita de 1629), na imagem e última representação do Calvário – do Cristo
Crucificado – o Bom Jesus do Monte. A Confraria – outro aspecto a sublinhar – limitou-se
a tomar a nova invocação que, pelos vistos, já corria.
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Alterava-se o devocionário, a invocação – como vimos – mas não a afluxo de
romeiros e devotos. Aliás, em 1549 havia já aí um ermitão residente – o referido Pedro
Anes. Naturalmente com casa, com alojamentos próprios por modestos que fossem
mostrando, por sua vez, que havia uma frequência de devotos que iria, até, para além
da festa ou festas anuais (de inícios Maio) e a cristalizar-se na Oitava Espirito Santo.
A Confraria, nada mais fez do que assumir o nome que os devotos lhe tinham
colocado. No momento da fundação da Confraria se diz que os devotos haviam colocado
nessa igreja ou capela huma santissima imagem de Jesus Cristo na figura de Crucifixo
com o título de Bom Jesus do Monte. O que se fez como resultado do abandono a que
tinha chegado o Culto a Santa Cruz. Desde quando, realmente, não sabemos. Mas a
meados do século, pode estar em curso este processo. (Sublinhados, nossos)
Em segundo lugar – muito também sublinhar – que os recursos para o “Santuário”
provinham naturalmente das esmolas, mas também dos proventos obtidos com as
representações teatrais e “bailos” que aí se faziam com cantos e representações ao vivo
e que a Confraria pretendia incrementar para fazer face às obras que aí iniciava. Neste
aspecto, não teria também criado nada de novo. Incrementado sim, caucionando tais
“devoções” e procedimentos, tanto ao gosto da religiosidade popular.
…
A afluência nesta altura, ao contrário do que se refere, seria até grande e a prova
é que, logo de imediato, diligenciou a Confraria, a construção de quartéis (instalações
fixas) para a acomodação dos peregrinos, romeiros e devotos. (Naturalmente, por que
aumentavam).
Resultaria depois de 1629, uma igreja mais ampla que satisfaria às necessidades
logísticas e devocionais, até à intervenção de D. Rodrigo de Moura Teles. Uma estrutura
plástica já muito próxima do” esquema” actual e que informará “pouco depois” a
intervenção de Moura Teles.

5. Entretanto, uma pausa, para uma deriva.
Uma deriva rápida mas muito necessária.
Tem-se dito e divulgado muito (toda a gente o sublinha), que o culto da Cruz e dos
Calvários são o resultado das determinações saídas do Concílio de Trento. Para mais
no caso desta Ermida, dada presença em Trento de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires
e a influência que sobre ele exerceu S. Carlos Borromeu que, por outro lado, se
diz o principal instigador desta devoção dos Calvários e dos Montes Sagrados – os
Sacri-Monti. Também se inculcando sobretudo, que como reacção e contra-ofensiva à

Reforma Protestante e, logo, uma característica fundamental no devocionário da Contra
Reforma e das determinações do Concilio. Que após Trento, e dada a inacessibilidade
à aos Lugares Santos, se recomendava, em alterativa, os Calvários locais, isto é,
“caseiros”... Até aí era (seria) fácil e frequente esse itinerário de peregrinação aos ditos
Lugares Santos.
Parece-nos uma “tese”( justificação), assaz difícil de aceitar, cheia de anacronismos
e contradições.
…/...
Confinemo-nos ao caso nacional. Sintecticamente:
a) Sabe-se, praticamente, da nulidade do impacto da Reforma em Portugal.
b) Nunca houve interrupção das viagens à Terra Santa. Em vários pontos da
formação política turca, puderam muitos cristãos circular mais ou menos
facilmente. Mesmo por entre hostilidades se realizaram contactos e viagens.
Vários testemunhos históricos (que aqui passamos) o documentam. Mesmo
depois da tomada de Constantinopla (1453) “as caravanas dos cristãos
continuam a circular com regularidade muito para além, do dito “insuperável”
fanatismo religioso”. Por meados do século XVI, (à altura do Concílio de
Trento) eram volumosas as trocas entre estes dois hemisférios (Magalhães
Godinho, Descobrimentos e Economia Mundial. Passim e Mito e Mercadoria.
Passim). Sempre se propiciaram abertas possíveis. ( …/…). Quer dizer: nunca
houve interrupção ou bloqueio completo.
c) O que se verifica na fundação de alguns destes Calvários pela Europa é que eles
tanto acontecem antes como depois da queda de Constantinopla. Tomem-se
exemplos, quer de Espanha (Córdova) como, sobretudo da Alemanha. Desta
última, aponte-se a região de Noremberga. Só daqui, por exemplo, se
atestam e documentam umas trinta sete viagens ou peregrinações entre 1453
e 1500! E continuariam as pelos primeiros anos de 1500!
(NB: A buscar influências directas ou indirectas seria, então, preferível buscá-las aqui em cujo eixo geográfico assentavam, aliás, as preferências ou o
grosso das nossas relações mercantis (e até culturais) durante os séculos XV
+e XVI).
d) Outra observação que me parece importante de sublinhar:
As peregrinações à Terra Santa foram, entre nós, muito raras. Peregrinos
muito selecionados. Nenhuma ou muito pouca desta clientela tem a ver, ou
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circula, pelos afamados Calvários ou Montes Santos que por vários lados se
foram estabelecendo.
f) Estes fenómenos de práticas e devoções de religiosidade popular ou de
origem nas comunidades mendicantes e sobretudo outras que nas suas
moradas conventuais recriam física e espiritualmente essa Via Sacra (e depois
a representam por vezes nas colinas das suas Cercas), repetem-se, germinam
sem necessidades miméticas de cópias e influências directas. Ora, onde
não há contactos atestados, temos de buscar e aceitar práticas e atitudes
semelhantes que idêntico ou assemelhável quadro religioso e devocional,
proporcionam sempre muito colados às circunstâncias materiais dos tempos.
Mais uma vez, a circunstância – devocional / emocional e material.
(NB: No caso dos calvários conventuais não está tudo dito. Por exemplo aqui
nos arredores de Braga, em Tibães, ficou implantado um, desde meados
do século XVI (aliás, muito longe do que se afirma como apenas se tendo
verificado no século XVIII e, então, como cópia e modelo do Bom Jesus…/... É
seguro também que o mosteiro de Rendufe teve anexa uma ermida dedicada
a Santa Cruz – podendo ter tomado também feição de Calvário desde cedo.
Ermida que acabaria dentro da Cerca e que, com o tempo, foi acrescentada
de outras transformando-se num Calvário completo com as sete capelas
habituais 40.
Por outro lado, esta realidade e estas práticas “ monacais ou conventuais”
impõe outras observações pertinentes que aqui passamos. .../…obrigando a
cuidados especiais nos possíveis impactos exteriores.
g) Finalmente, sobre as tão propaladas influência dos Sacri Monti italianos no
Bom Jesus de Braga:
Se bem repararmos, nestas últimas datas que acima referimos, já havia
começado o movimento dos Montes Santos. Todos os Sacri Monti italianos,
e logo desde os mais conhecidos, são posteriores. Por outro lado, nos casos
acima referidos e desta Santa Cruz do Monte em particular, muito antes
de S. Carlos Borromeu e de D. Fr. Bartolomeu dos Mártires, como antes da
Reforma de Lutero, como antes do Concílio (fechou em 1563 – que alguns

40

Por mais recente, ver nosso O mosteiro de Rendufe. Uma presença económica e cultural nas terras de Amares. Em
“História do Concelho de Amares”.

apontam como factos decisivos na génese deste mesmo Bom Jesus de Braga,
como dos tão referidos e invocados bloqueios turcos.
…/…
Passemos agora mais considerações, para dizer somente que, quanto a nós, esta
como outras formas de religiosidade popular podem transcender (isto é, transcendem)
em muito a simples mimética de cópias mais ou menos longínquas aqui – como
vemos – bem difíceis de sustentar. Fenómenos destes se registam, como de criação,
de evolução espontânea das populações tenham tido ou não na sua génese actos
comemorativos e intervenção de altas personalidades e depois enquadradas, ou não,
pelas hierarquias.
Quer dizer: para além do acto fundacional de D. Gonçalo Pereira, estamos perante
uma realidade criada e mantida por um todo colectivo (de que a Confraria da Trindade
é o primeiro selo documental) tanto de um devocionário, como das diversas fases de
expressão plástica porque foi passando, seja vivida, seja representada-figurada.
…/…
Uma deriva de síntese, mas necessária, para mostrar a antiguidade deste
devocionário e deste Monte Santo, seja na primitiva devoção à Cruz de Cristo – que
salvou a cristandade peninsular no Salado – seja na deriva ou simultaneidade (creio
que breve) de invocação do Espirito Santo, seja depois, com a invocação definitiva de
Bom Jesus do Monte (a partir de 1629). Deste modo, e do meu ponto de vista, creio
que independente dos bloqueios turcos, dos cânones Tridentinos e das tão propaladas
influências de S. Carlos Borromeu e deste, sobre D.Fr. Bartolomeu dos Mártires, e
dos Sacri Monti italianos. A Ermida de Santa Cruz do Monte, nascida de um voto de
agradecimento, vem desde 1342-43 (limite máximo 1348). Desde muito antes de tudo
isto. É pois, um raro exemplo não só entre nós como no próprio contexto europeu.
Quer dizer – me parece – um caso único de antiguidade, de longevidade, de
persistência e de autenticidade devocional e plástica (nas múltiplas dimensões destas,
com naturais momentos (fases) cíclicas que as “circunstâncias do tempo” – material e
psicológico – naturalmente explicam. Primeiro, numa fase local, depois regional e depois
extra regional, em breve de todo um reino, ultrapassando isto é, dispensando bloqueios
turcos, mimetismos de plágio e influências directas de fenómenos assemelháveis e de
influências e contactos não documentados. Veremos também que depois transportada
por estas gentes e até por alguns responsáveis eclesiásticos para outros cenários e
para outros espaços geográficos originando e alimentando comportamentos etnoantropológicos, evidentemente não copiados, mas assemelháveis, numa recreação
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permanente incrustando essas manifestações com matizes próprios da religiosidade
e comportamentos “pessoais” sejam individuais sejam colectivos, desses diferentes
espaços humanos e geográficos como foi o caso paradigmático e documentado da
irradiação ultramarina, isto é no Brasil. (E aqui, como diremos, pode ser que não
apenas relativamente a Congonhas).

6. O Calvário moderno (1629/1640-1715/1728).
Também este período está enquadrado por circunstâncias materiais e devocionais
específicas: de 1614 a 1640 e daqui aos fins do século e inícios do século XVIII.
Passando tudo o mais:
5. 1629 Representa uma nova e importante etapa deste local de devoções religiosas
mais ou menos ortodoxas não necessariamente ofensivas da religiosidade cristã.
Foi um momento decisivo e importante particularmente relevante até cerca de
1640/41 e daí acerca de 1680/90.
Rapidamente:
Este primeiro momento de reconversão da ermida de Santa Cruz, agora sob
a invocação de Bom Jesus do Monte, acaba por cair dentro desta nova realidade,
embora não lhe atribuamos uma causa directa e imediata – como será evidente.
Mas a “circunstância” material está aí, isto é, coincide. Logo, também a circunstância
devocional, com a dimensão do incremento ou renovo da festa. Em síntese, (por que
o lugar mais não permite), é o período em que, por Braga as festas urbanas laicas e
religiosas ganham aparato e dimensão.
A afluência aos centros das romarias tradicionais acompanhou naturalmente este
ambiente. É o caso manifesto agora no Bom Jesus do Monte. Documentam-se desde
antes mas depois logo encorajadas pela recém-criada Confraria.
O percurso no caminho do monte, os Passos anteriores da Paixão modestamente
representados e protegidos (testemunho importante do que anteriormente já se havia
aí “construído”), dão lugar a capelas mais amplas de modo a caberem condignamente
os figurados já que – como se testemunhou – nas que havia, mal cabiam os figurados.
Por conseguinte, um tempo muito favorável a nível geral e que a devoção a Santa Cruz
ou, agora, ao Bom Jesus aproveitou. Alargaram-se os espaços e caminhos de romagem,
dotaram de fontenários, construíram-se (ou alargaram-se) albergues e outras estruturas
de apoio. Que dizer: a primeira feição arquitectónica e logística, aproximada do que
hoje temos, operou-se a partir de 1629.

Seguiu-se depois de 1640/41 um período de “apertos” vários. Depois veio um curto
espaço de desafogo que normalmente cobre os anos a partir de 1670 e até certa de
1695. Nestes anos Oitenta de Seiscentos indicia-se que voltaram os romeiros, os devotos
e as romagens com a sua feição habitual. Assistiu-se a um novo ciclo de obras: o
preenchimento do interior da Igreja com novas talhas, capelas, etc.
6. Não podemos passar este momento – 1629 – e sobretudo 1640-1680/90 – sem
outro enquadramento circunstancial mais alargado, mas importante.
Na verdade, assistiu-se uma onda de fervor religioso em torno desta ou de outras
devoções tradicionais. Estamos no contexto dos últimos anos da Dominação Filipina e
depois, nas Guerras da Restauração (1641-1668).
Era necessário “mostrar” a todos, e a Castela em particular, os favores do Céu
para com a Terra portuguesa e os milagres com que a Providência a vinha ou estava
distinguindo. Depois de 1640 protegendo, “obviamente”, a causa de D. João IV.
…/…
Passemos mais considerações e refiram-se apenas algumas obras lapidares,
destinadas a demonstrar a “predilecção” do Céu para com Portugal. Assim, as Flores de
Espanha e Excelencias de Portugal (de António Sousa de Macedo. Lisboa. 1631): Depois,
obras de carácter cronístico-religioso, O Agiólogo Lusitano (Jorge Cardoso); O Ceo aberto
na terra (de Portugal – logo se vê! de Fr. Francisco de Santa Maria), o Santuário Mariano
(Fr. Agostinho de Santa Maria), onde se reportam muitas aparições da Virgem, muitos
milagres na terra portuguesa e, em consequência, novas ermidas e santuários.
Por sobre as dificuldades do tempo, um rosário de aparições e milagres que atraíram
aos lugares de devoção, antigos ou recentemente criados, cada vez mais peregrinos. Isto
é, uma onda de fervor religioso assente em lendas ou factos, de milagres “comprovados”
por todos estes tão circunspectos “cronistas”.
Ora, também neste Santuário de Bom Jesus do Monte se deu um desses aparatosos
milagres de predestinação que, naturalmente, o veio engrandecer e atrair mais
romagens: o aparecimento de uma Hóstia sobre a capela do Senhor do Bom Jesus –
nos Céus da Roma Portuguesa – a par do que, entretanto, acontecia em Lisboa: o braço
de Cristo que se desprendeu do crucifixo para abençoar D João IV e a nova “cruzada”.
Tempos de fervor e “misticismo”. E se a vertente da festa diminuía, a romagem por
entre tempos mais difíceis não parece ter abrandado. Para mais, com estes recentes e
“comprovados” milagres.
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Ao fim deste período 1640/-1700) Carvalho da Costa refere o aparato e a grande
afluência de romeiros e devotos. Por esta altura, (1700-1707) no santuário do Bom Jesus
do Monte -” uma formosa Capela que fizeram os devotos do Bom Jesus do Monte –
imagem milagrosa – visitada de muita romagem, assistida por ermitães (mais que um?)
e festejada com grandes despesas pelos melhores da Cidade”.

7. De Moura Teles (1704-1728) aos inícios do séc. XIX.
As suas grandes intervenções, tanto aqui, como em várias novas construções ou
reconstruções e embelezamentos que operou na cidade, corresponde, do ponto de vista
económico, à reconversão económica e ao melhor período do século XVIII. Em termos
gerais, os tempos que decorrem depois de 1714/15, particularmente notável e visível até
certa de 1768-70. Que dizer: um bom momento que irá suportar ou “dentro” do qual
cairão estas realizações monumentais de Moura Teles.
Deixadas aqui as banalidades causais dos ouros e diamantes do Brasil, diga-se
que estas obras do arcebispo, como de outras instituições bracarenses de então,
foram suportadas por este excelente momento do engrosso e crescimento das rendas
fundiárias destas instituições. Deixemos a fase posterior das obras e o âmbito da
intervenção do arcebispo e da Confraria – que outros descrevem.
Digamos, tão só, que com esta intervenção, o santuário, (com pequenas alterações),
adquire a forma monumental com que hoje o podemos ainda observar. Tudo construído
confessadamente agora como uma Nova Jerusalém (que só agora aparece assim
denominada). Moura Teles, falecido em 1728, não veria a conclusão de todas essas
obras.
Estamos também dentro de um novo tempo. A festa e a diversão iriam assumir
dimensões como nunca: festas, nos salões e nas ruas e praças da (s) cidade(s), nos
meios rurais por ermidas e santuários. Chegou o Feliz Século XVIII em que a Festa nas
suas várias dimensões laicas e religiosas ou sacro-profanas e, logo, a romaria, atingiram
uma dimensão e riqueza etno-anropológica fora do comum. Tudo caucionado, isto é,
dentro de um ambiente de notórias melhorias materiais.
Em Braga, tudo virou” festas e romarias”. Deixando outros, sintetizemos numa
só frase e num só testemunho directo: “A música e toda apatrulha musical também
entraram Caza Sagrada”. “Em Braga só se tratava de festas e para elas poucos
deixavam de oferecer a sua esmola” (Ignacio José Peixoto). Mesmo pelos tempos
que se começavam a inverter, após a década de 1770, este ambiente não abrandou,
não abrandaram de frequência e espalhafato entre as “gentes da cidade e de fora da

cidade”, ultimamente incentivadas por outro arcebispo régio – D. Gaspar de Bragança.
Foram os tempos do aparato e do espalhafato barrocos: plasmados nos edifícios, nos
gostos, nos comportamentos e nas “devoções”, sacras e sacro-mundanas, isto é, cada
vez mais mundanas do que sacras.
Em testemunhos rápidos, uma imagem deste ambiente de festa e romagem
cristã que conheceram estes tempos cada vez mais eivados de laicismo, profanismo e
diversão, assinalando a múltipla dimensão desta “piedade” barroca que acabou por
“subir” também em força, ao Calvário do Bom Jesus do Monte…
…/…
Tudo, naturalmente, para além do facto indesmentível de que a romagem, a romaria
e a devoção são inseparáveis dos aspectos laicos e mundanos que, indubitavelmente
carreiam consigo. Quando não, e agora, se transformando no primeiro ou principal
objectivo. Tempos bem mudados. Diferentes. Fique o testemunho de um dos párocos
destes tempos (c.1750-60): ”a participação nas festas faz-se (hoje) mais por divertimento:
a devoção está acabada”. Vários outros testemunhos que se passam, vão no mesmo
sentido…/…
Por todo lado – ”multidão de Ermidas e romarias”, de sorte que poucos são os dias
daquele mês de Agosto em que não encontrasse pelas estradas bandos de gente com
galhofas, violas, rebecas, pandeiros, castanhetas, grandes cestos de comer, e condessas,
muitas borrachas de vinho penduradas na cinta, e quase todos banhados em suor e
inundando os caminhos, as estalagens e as vendas e as tavernas”. Ora, tudo isto ia
“desaguar” nos terreiros das ermidas e santuários. Um deles, (o mais importante na
Província) era, precisamente, o Bom Jesus do Monte!
Passemos outros curiosos e lapidares exemplos.
Resultado: alargavam-se neste Santuário os dias e devoção de romagem e de
festa: da Santa Cruz e Oitavas do Espirito Santo passava-se a outras festividades. Não
espanta por isso que o pároco de Tenões tenha sublinhado a continuidade deste afluxo
ao Bom Jesus do Monte reportando que todos os dias “fúrias de romeiros” acorriam
a este Santuário: “Ao Bom Jesus do Monte acodem muitos romeiros havendo casa
para sua acomodação. Quase todos os dias fúrias de gente em que muitos gastam a
sua sustância, uns com a varriga outros por pecados ofendendo a Deus servindo-lhe o
mesmo senhor de escudo para o virem ofender. Enfim é um sítio para onde corre tudo, o
bô e o mau”.
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O Bom Jesus atraía gentes e todo lado, de toda Província e não só. Tinha-se
transformado no maior centro de romagens em todo o reino e com uma irradiação
de cópias e réplicas por todo o lado chegando às longínquas terras do Brasil – em
grande parte uma continuidade étnica e antropológica do formigueiro humano, e das
“piedades” deste Entre Douro e Minho (vide infra).
É neste ambiente e nesta enorme afluência de devotos em que se transformara o
Bom Jesus que surge a declarada intenção e o alargar ainda mais transformando-o
num Santiago português, em directa e intencional vontade de concorrer com o centro
galego o que, por sua vez, traduz toda esta realidade que vimos sublinhando face a esta
enorme relevância e afluência de gentes e estes devotos “modernos” (na feição que
vimos descrevendo).
Surgiu assim, pelos anos de 1770 um movimento entre devotos e “muitos moços”
que frequentavam o Bom Jesus de engrandecerem o Santuário transformando-o num
concorrente de Santiago de Compostela – um Santiago Portugal “visto o grande e
numeroso concurso de peregrinos assim de Portugal como estranhos” que concorriam
ao santuário. “Principalmente os moços (mas não eram apenas eles), entrarão a
publicar grandes vantagens do Santuário e a supor que seria como Santiago da Galiza”.
Faltava apenas a bênção do papa, as bulas papais com as indulgências para que o
lugar se “re-santificasse “para que se não fosse aí apenas para diversão mas para “obter
indulgências e meditar na Paixão”.
Concederam-se alargadas indulgências plenárias que enriqueceram o Santuário.
Privilégios espirituais comparáveis apenas aos concedidos a Santiago e aos Lugares
Santos! Refere-se o muito “concurso nos nossos dias de inumeráveis pessoas devotas
assim deste Reyno, como dos estranhos a visitar o magnifico Santuario do Bom Jesus do
Monte …/…).
Prepararam-se grandes festas em Braga e no Santuário para a consagração definitiva
e divulgação “do Grande Jubileu”. Todavia, para que as bulas “corressem” era necessário
Beneplácito Régio. Foi solicitado. Veio o desaire: anulação das bulas por parte de
Pombal! Corria o ano de 1774.
A proibição das bulas e das festas do Jubileu foi, porém, um percalço momentâneo.
Enxotado Pombal (em 1777), tudo regressou ao habitual. Foi a altura de promulgar e
fazer valer as ditas indulgências proibidas e acrescentar outras para as festas que aí

passaram, desde havia tempos, a celebrar-se. Acresceriam novos e renovados breves
pontifícios e arcebispais.
O que importa aqui sublinhar:
Passando a análise desta intervenção (que importará, sem paixões emotivas ou
valorativas, enquadrar), sublinhar o que ela representa, de facto, na circunstância
devocional e material relativamente ao que já se passava neste santuário: a prossecução
da fama com o incremento das romagens que estes privilégios espirituais propiciavam.
Cada vez maior incremento do tipo de diversões, mais ou menos ortodoxas, a que
davam azo. Pela concorrência das gentes, um centro de captação de esmolas fora do
habitual (Há testemunhos insuspeitos sobre esta realidade ”devocional”).
…/…
Pelos anos de 1780 a antiga igreja de D. Rodrigo de Moura Teles será substituída por
novo templo. Por ameaçar ruina mas também, certamente, para melhor sustentar o
“desafio” com Santiago. Tudo exigia um templo mais majestoso. Projectou-se um novo
edifício. A Igreja de Moura Teles seria levada para um patamar ligeiramente superior.
Dentro do novo estilo – o neo-clássico. Com outra grandeza e aparato. Carlos Amarante
riscou o novo templo: mais grandioso mais amplo de modo a acolher cada vez maior
concurso e devotos, romeiros e peregrinos. As obras começaram em 1784 e terminaram
em 1811. A solene consagração só viria a acontecer, em 1857. Uma longa demora que
tem também alguma ou boa justificação circunstancial:
8. Os anos da década de noventa são de crise. Dificuldades, graves que se iriam
prolongar até cerca de 1812/13. Diz o “cronista bracarense: “os tempos não corriam
favoráveis aos frutos; encareceram muito os géneros e a pobreza era multiplicada. Durou
a fome pelos anos seguintes que também foram funestos com notáveis epidemias”
(Ignacio José Peixoto Memorias particulares 105. Vide nosso, e por outros, Clima e
colheitas em Portugal 1500-1850).
Somaram-se em 1807 as Invasões francesas. A segunda invasão (de 1809) castigou,
sobremodo, estas terras do Minho. O santuário com os seus “quartéis”, seriam
saqueados e ocupados pelas tropas francesas. As receitas e as esmolas diminuiriam.
A construção do novo templo e mais obras seriam naturalmente afectados. Valeu,
nesta altura, o muito contributo de comerciantes e “industriais” da cidade residentes
ou emigrados por várias partes. Alguns com grossos interesses mercantis na capital
e em vários espaços ultramarinos – do Brasil ao Oriente. A fama e devoção ao Bom
Jesus do Monte congregou (ou congregava), toda esta diáspora. De todos os lados
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chegaram contributos numa acção colectiva impressionante. As populações locais, na
míngua da esmola pecuniária, contribuíram com bens pessoais e com serviços como
foi o inestimável concurso dos lavradores das imediações que se aprestaram para os
carretos de pedra e outros materiais de construção. Uma onda de devoção colectiva que
minorava as dificuldades do tempo.

8. Séc. XIX. Novas circunstâncias materiais e comportamentais.
.../….
8.1. Depois, uns longos anos de instabilidade social e política se sucederam até
meados do século: Guerras e graves amotinações populares até à expulsão definitiva
dos franceses em 1813/14; revoltas do liberalismo, (desde 1817-1822); conflitos e
revoltas consecutivas que se seguiram (guerras civis até ao grave momento da revolta
dos povos do Minho – revoltas populares da Maria da Fonte, desembocando na guerra
civil da Patuleia 1846-48). Enfim, só com a Regeneração (a partir da década de 1850)
se acalma este largo momento de instabilidade política e social e, naturalmente, de
dificuldades materiais.
Parece claro que os antigos tempos de esplendor das romagens, devoções e
divertimentos que caracterizavam o Bom Jesus, terão esmorecido. Mas não acabaram.
De modo algum. Um ou outro testemunho de nacionais e estrangeiros, assim o atesta.
Refere-se o permanente concurso de gente que se continuava a fazer. (Mais uma vez,
creio: a circunstância de apertos materiais e das devoções). Um Santuário com enorme
fama e repercussão em todo o Reino. Por 1827 refere-se um Bom Jesus do Monte,
anualmente visitado por numerosos peregrinos vindos de todas as regiões do País.
Anota-se, ao mesmo tempo, a grande devoção que as gentes tinham pelo Bom Jesus
do Monte e a sua milagrosa intervenção nas aflições do quotidiano: uma renovada
devoção nas aflições e inclemências do tempo e nas maleitas dos corpos.
8.2. 1850/ 60- Inícios do século XX.

Estamos agora, bem dentro já dos tempos Contemporâneos marcado por duas ou
três linhas de força fundamentais, tanto do ponto de vista cultural e religioso como de
circunstâncias materiais, que importará salientar:

Em primeiro lugar, a difusão de novas sensibilidades principalmente com nova
corrente cultural e “filosófica” do Romantismo. Em paralelo, novas correntes culturais
e comportamentais: uma laicização crescente que, vinda dos finais do século XVIII,
se acentuou durante este período e muito particularmente nesta segunda metade
de Oitocentos. Generalizam-se as ideias anti-clericais e anti religiosos a par das novas
“filosofias” políticas:
Do ponto de vista económico e material, a reconversão e uma sucessiva
industrialização criando uma “nova” capa social – a burguesia. Os novos recursos e
níveis de riqueza proporcionam o gozo dos prazeres laicos, da diversão e fruição dos
tempos livres. Generaliza-se a procura de lugares de descanso e de repouso e o “gozo”
dessas estâncias por parte desta clientela. Buscam-se os locais de repouso, lazer ou até
com “capacidades” medicinais – estâncias para lazer e para medicina. Invariavelmente
presentes o “simples” gosto de fruição e apreciação da natureza, o prazer de viajar. Um
fenómeno novo que abre, na realidade, para aquilo que podemos qualificar do turismo.
O Turismo “moderno”..
Ora, dentro desta corrente do Romantismo, o gosto e o prazer e fruição da paisagem
e da natureza representam uma nova e alargada dimensão. As matas, os ermos, a
paisagem, são lugares predilectos do romântico que os introduz nas manifestações das
suas criações culturais desde a Literatura à Pintura, da Escultura à Música. …/…
Por outro lado, a generalidade destes centros, (Ermidas, Capelas ou Santuários),
implantavam-se em locais de inegável beleza física e paisagística, agora particularmente
buscadas. Ora, dento desta realidade ou desta dupla realidade, os santuários de maior
nomeada atraem o novo “devoto” seja crente, seja céptico seja descrente e até anticlerical. A onda romântica sobe a estes locais paradisíacos, palcos únicos também de
variadas manifestações etno-culturais que o romântico tanto aprecia (e que “grava e
divulga”.
O Bom Jesus do Monte continua com poderosas marcas tradicionais. O bulício da
festa, agora com outros enquadramentos e outros atractivos, cresceriam ao lado do
fenómeno religioso. Mesmo que seja cada vez mais para ver e apreciar “de fora”, o
Bom Jesus torna-se um lugar privilegiado sobre vários destes pontos de vista. Aqui veio
desaguar, naturalmente muito desse romantismo.
... /…
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8.3. Segunda metade do seculo XIX.

O século XIX com a corrente do Romantismo marca, pois, uma etapa importante e
decisiva. A fruição física e anímica da paisagem, de certos locais, foi intencionalmente
buscada e procurada. Chega outra onda de “devotos”!
Durante todo o século XIX se ampliou essa tradição romeira do Bom Jesus com essa
inevitável componente “sacro-profana” do comportamento e expressão populares ou do
“ilustrado” romantismo. E assim se foi avolumando essa componente laica das romarias
ao Bom Jesus de Braga, de tal modo que pelos finais do século XIX nos ficaram
testemunhos exemplares. O Bom Jesus parece que se tornava – nesse século, em que
o laicismo se espalhava cada vez mais e em que doutrinas contestatárias começam a
espalhar-se com mais à vontade, mais num centro laico, descomprometido, de lazer e
distracção mundanas, do que lugar de recolhida e recolhida meditação religiosa. Todos
procuram o devaneio, individual ou colectivo (de grupo), o remanso, com o encanto
paradisíaco do lugar, o vergel e o remanso da mata, a beleza dos alargados horizontes
que daqui se estendem até se fecharem, ao longe, na linha do Oceano. O Camilo ateu
e panfletário, não se escusava de subir a esta montanha sagrada e de ali se recolher e
extasiar muitas vezes em meditação e repouso ajoelhando-se perante esta Natureza. O
Bom Jesus transformou-se, de facto, no “santuário português por excelência”41. Tanto
para rústicos como para selectos ilustrados. Os festejos do Espírito Santo eram, então os
mais aparatosos como se testemunhou em vários momentos …/…
Aquilo que relata uma testemunha de 1876 – a quando da “criação” do Santuário
do Sameiro – constitui, por seu turno, uma alusão directa aos “arraiais” em que se
convertera o Bom Jesus e ao contraponto que se passava a estabelecer: “ali (isto é, no
recente Sameiro), não havia nem arraial, nem iluminação vistosa, nem tão pouco se
ouvia o ribombo dos morteiros, nem o tanger das violas e tambores ... ali não se viam
as danças nem se ouviam as cantigas nem o destempero dos farnéis”! Testemunharia
um visitante estrangeiro: “as romarias e as peregrinações aos lugares santos são as
principais ocupações e tomam um largo espaço da vida social quer dos campesinos quer
da classes mais elevadas (John Latouche c.1780-85).
8. 4. É no meio já deste ambiente de centro religioso e, agora, cada vez mais
profano-turístico que um acontecimento circunstancial vem projectar ainda mais o Bom
41

José Augusto Vieira. O Minho Pittoresco 1880-1890.

Jesus do Monte: as comemorações do primeiro centenário do início da construção do
actual templo em 1884.
Realizam-se grandes cerimónias, alargados festejos que atrairiam, como nunca,
multidão de fiéis e devotos, ou simples curiosos. Muitos “notáveis”. Gentes de todo o
lado, intelectuais de toda a formação. Realizaram-se festas esplendorosas por entre
aplausos de crentes e não crentes – como se vê da presença como da crítica mordaz de
alguns deles.
…/….
O Bom Jesus ganhara dimensão, ou outra dimensão: a este tipo de religiosidade
ajuntara-se o laico na dimensão romântica (profana). Transformava-se em Estância. De
recreio e lazer e de fruição das belezas da paisagem natural, e da paisagem e humana.
Um lugar privilegiado de bucolismo ou neo-bucolismo! Um local, por isso, que passa
a atrair as mais variadas figuras da sociedade, da hierarquia católica, da política, e os
“devotos” desta “nova” cultura. De monarcas e príncipes, a altas figuras da aristocracia
e da cultura. Algumas destas altas personalidades assumem-se ora como mesários ora
como patronos da Confraria e do Santuário (desde D. João VI a Miguel a D. Maria II a
D. Luís a D. Manuel II; de toda a hierarquia eclesiástica). De Arcebispos e Bispos a
Legados Pontifícios. Por esta altura é referido, entre outros notáveis testemunhos, como
uma das sete maravilhas do mundo.
O Bom Jesus acabara por se tornar um “distinguido” Santuário entre todos os mais
do Reino. Vinha, aliás, chancelado como Santuário e Confraria de Protecção Real desde
1822.
Por aqui passam dos maiores nomes das letras nacionais (e algumas estrangeiras)
sejam crentes e devotos …/…sejam ateus e descrentes como Camilo. Há também
críticos e anti-clericais demolidores como Bordalo Pinheiro e Ortigão ou o viperino
Fialho – anti clerical e ateu: Outros, porém, não menos acutilantes, como o Herculano
das Considerações pacíficas, mas também o “tangedor” da Harpa do Crente. O Bom
Jesus – um centro único e especial, por sobre um alargado argumentário para atrair
visitas e devoções, de todo o tipo, sejam antigas sejam recentes, sejam religiosas, sejam
agnósticas de todo o tipo.
Ficaria então, este Bom Jesus, com a vertente essencialmente laica, turística, dotado
cada vez mais com os modernos atractivos da viagem e deste turismo moderno que,
pelos finais do século XIX e inícios do século XX, se incrementava. Passaria a ser local
dos mais frequentados, dispondo e construindo acomodações consentâneas, parque de
diversões, novos quartéis, os hotéis para estância e repouso, Por entre gostos discutíveis,
a construção de lagos, grutas artificias e matas e recintos ajardinados. Tudo o requerido
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para “embelezarem” o lugar, ao gosto naif desta nova burguesia endinheirada que
tanto o visita e frequenta.
…/…

9. Cópias e réplicas; imitações e influência (irradiação nacional e extra
nacional)
Tem sido, justamente, muito sublinhada a influência directa ou indirecta desde
Monte Santo, deste Calvário e deste Santuário por muitos locais, quer na Província,
quer no conjunto do território português, tal como em terras distantes, como é o
exemplo mais conhecido do Brasil sobretudo através da imitação confessa do Bom
Jesus de Congonhas. É uma dimensão muito divulgada ainda que não se tenha dito
tudo sobre isto. Este aspecto mereceria um estudo aprofundado para se verificar onde
há efectivamente cópias, réplicas ou reflexos que podem ultrapassar a simples mimética
plástica – como aqui sublinhámos.
Para além de tudo, deve pois sublinhar-se, e em síntese, que o impacto directo
ou indirecto deste Santuário e das devoções, foi notável. Em suma, um inestimável
património devocional e plástico que se desenvolveu por muitos lados a partir do
exemplo deste Monte Santo do Bom Jesus de Braga.
…/…
Alguns são mais conhecidos e referidos pela sua importância devocional e pela
sua mimética plástica e devocional. Assim dos mais nomeados, a Senhora da Peneda,
O Bom Jesus de Matosinhos, a Senhora dos Remédios de Lamego e outros. Há mais
alguns exemplos como de contacto directo ou muito próximo que não têm sido referidos
e que importaria trazer aqui (seja em Braga – Santuário do Bom Despacho), seja em
Barcelos, – Santa Cruz), seja em Viana do Castelo O Bom Jesus do Calvário e até nas
terras de Guimarães).
Depois, o mais celebrado de todos, fora do espaço metropolitano – O Bom Jesus de
Congonhas no Brasil – filho confesso do Bom Jesus do Monte.
Não vamos aqui repetir o que tanto se tem escrito sobre Congonhas. Diremos, tão só,
da sua directa filiação no Bom Jesus de Braga. Em dois momentos diferentes e atestados:
Na fundação em que o fundador, logo no acto do nascimento, confessadamente quis
construir um santuário devotado ao Bom Jesus e “tal como havia em Braga”. Depois, na
feição plástica de que se revestiu nos temos posteriores. Vemos também contactos mais
ou menos directos nas origens do Bom Jesus de Iguapé como no Bom Jesus da Lapa, na
Baía. Todavia, se mais não restar, bastaria o celebrado exemplo directo de Congonhas

– um filho, tardio relativamente ao Bom Jesus, mas um filho directo e confesso que
hoje – como sabemos – está consagrado como Património da Humanidade.
Quer dizer: das pequenas ermidas aos grandes centros devocionais e romeiros, este
Bom Jesus “resolveu-se” uma panóplia de influências verdadeiramente notável e creio
mesmo que único entre todos os Santuários peninsulares ou europeus.

10. Relevância nacional e europeia
Finalmente, apenas dois ou tês dos muitos testemunhos, tanto de nacionais como
estrangeiros, que ao longo dos tempos tem peregrinado ou visitado este Santo Monte
do Bom Jesus de Braga …/…:
Seria redundante assinalar e deixara qui todos esses testemunhos – que dariam,
aliás, uma bela antologia documental. Aqui apenas:
c. 1750-1780 – “Uma das sete maravilhas do Mundo…” (Memorias bracarenses.
(Silva Thadim)
c. 1840-50 – “Em razão destas capelas e ermidas este grande Santuário é o maior
de Portugal e talvez o maior de toda Europa” (Memorias para Historia Eclesiástica do
País Bracarense. BN Cod. 862)
c. 1842 – Bom Jesus do Monte (o mais célebre) lugar de romaria sobre uma
montanha recoberta de vegetação até ao cume. A mais notável das igrejas portuguesas
que são visitadas por inúmeros romeiros... Que formoso quadro de verdura ... Falta
apenas um grande rio no vale para termos aqui um dos mais belos e encantadores
lugares do Mundo” (Principe Felix Lichnowisky
1854 – “às Festas do Espírito Santo vem um sem número de romeiros e curiosos
viajantes de todas as Províncias particularmente do Minho, Trás os-Montes e Douro” (O
Moderado. 1854).
c. 1860-1864 – “O Bom Jesus do Monte é o primeiro dos santuários de Portugal,
quer na grandiosidade dos edifícios, quer no aprazível do lugar, quer na popularidade
do nome e na concorrência de fiéis”. (Vilhena Barbosa).
c. 1874 – Santuário onde, pelo Espirito Santo, concorrem milhares de peregrinos, tão
pios quando foliões e por ali passam dez dias e continua festa” (Lady Jackson).
c. 1880-90 – “O santuário por excelência do Minho – e de Portugal”. (José Augusto
Vieira).
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c. 1880-85 “As romagens ao Bom Jesus são as mais importantes, e afamados do
todo o Reino. Ocupam três a quatro dias consecutivos e atraem gente de todas as classes
de todo o Portugal. Grupos enormes que se estendem pelas estradas e caminhos em
grupos que chegam a 200 e 300 pessoas. Alojam-se por outras tantas noites dormindo
ao relento. No local cozem o pão em fornos de pedra que se alinham nos terreiros
em filas de duzentos / trezentos, onde também cozinham e comem. Nestas romagens
misturam tudo: ouvem práticas e sermões, cumprem votos religiosos e promessas e,
o que tanto é ao gosto destas gentes, depois, num imenso alarido riem, tagarelam,
cantam, tocam, dançam sem cessar”. (John Latouche)
c.1930-40. “Um lugar ímpar em que a obra monumental se entretece com a
vegetação, onde o Homem soube entrelaçar a pedra e a árvore para formar um
conjunto admirável de poesia tal como sucede nos Jardins de Villa D’Este ou no
incomparável Versailles. Na verdade, muito poucos lugares do mundo se igualam aos
Jardins de Versailles, aos da Villa Deste ou aos jogos de água de Ragusa. Assim, este
Bom Jesus de Braga” (Albert T’Serstevens, L’itinéraire Portugais. Grasset Ed. Paris. 1940).
Por sobre tudo isto (e o mais que se omite),o testemunho de um bom e alargado
conhecedor do barroco europeu: “Bom Jesus Monte o mais monumental exemplar em
pedra de todas as via-sacra conhecidas” (Germain Bazin, L’Architecture Religiueuse au
Portugal. 1949).
Por último e por sobre outros “recentes” testemunhos, tomemos e fiquemos
com a inolvidável recordação que levou o Abade anglicano – sobre este magnífico
património etno-antropológico, monumental, natural e paisagístico, ele – que conheceu
e palmilhou por muitos lugares e santuários da Europa:
A vista panorâmica de Braga tirada do alto deste santuário e para além dele, …com
os vales que se estendem e com as montanhas que os rodeiam…-…desdobrando-se a
nosso pés numa vasta linha de montanhas, vales, florestas, cidades, aldeias e mosteiros
e, lá longe, o Oceano fechando a paisagem brilhando como uma folha de prata sob um
sol radioso… Ainda que numa escala inferior à grandeza e beleza alpina que se toma de
Superga sobre o fértil Vale do Rio Pó e a bela cidade de Turim, esta visão permanecerá
para sempre na memória do viajante como uma esplêndida, única, inolvidável recordação
(Kinsey. 1827)42.

42

Tradução nossa em Kinsey de visita aos “Abades” de Tibães, a Braga e ao Bom Jesus. Em “Diário do Minho” (19-02-2014).

III. O BOM JESUS. TESTEMUNHO E SÍMBOLO
Selando as devoções, sacralizando o trabalho, aliviando as dores, condimentando
as diversões, surgiria, por fim aqui, um admirável conjunto que, de facto, nos desperta
mais o êxtase que a apreciação mais fria e formal da análise arquitectónica e
decorativa, dos estilos e da arrumação das formas, embora estes, nos moldes em que
se materializaram, sejam um poderoso contributo para esse despertar de sentimentos.
Talvez que o mais importante da valoração artística que se extrai deste mesmo conjunto
seja isso mesmo: o ter conseguido uma perfeita simbiose entre o quadro natural, a
materialização artística e a fruição estético-anímica que o conjunto desperta, seja no
viandante despreocupado, seja no “perito” que aqui se apresente de luneta e tesoura
para o estudo artístico e arquitectónico da Obra de Arte, quedando-se quase sempre,
porém, pela descrição física da obra humana.
Uma globalidade e simbiose entre o menor dedo humano aí impresso e a
grandiosidade e beleza do quadro natural que daí se desfruta. Aqui, de facto, o encanto
e o livre capricho e “expressão” da natureza não chega a ser perturbado pelo artifício
da montagem arquitectónico-decorativa construída. Mas, afinal, talvez seja esse mesmo
um dos méritos grandes quer do Templo – que parece encimar toda a Montanha –
quer das peças maiores que o integram que acabaram por compor, com mestria, um
admirável e magnífico conjunto.
Panorama natural, mas também panorama anímico que se usufrui, de permeio
com toda essa simbologia que a realização plástica introduziu e que só do cimo desta
Montanha, ombro a ombro com as outras que a continuam e que daqui se vão a perder
na linha do Oceano que refulge lá longe em revérberos ora de ouro ora de prata,
quando o Sol ao fim da tarde ali se anoita, fechando todo este magnífico cenário.
O espectador arrisca-se assim, incauto, mas inevitavelmente, a ser tomado de assalto
pelo êxtase, pelo desconcerto dos sentimentos, pela poesia, pela beleza, pelo enleio.
Confessou o ateu: “As mais duras índoles quando aqui se defrontam com esta santa
melancolia dos bosques novamente se recolhem ... A tristeza deste remanso é generosa,
é despertadora de similares pensamentos e joeira por onde os nocivos se estremam.
São estas árvores (e estes horizontes) uns grandes livros abertos onde todos deletreamos
coisas que não constam da Via-Sacra nem dos livros de Memórias ...” (Camilo).
Um centro de “religiosidades” com as outras dimensões desta etno- antropologia
das gentes da Província e de todos os que aqui acorreram e subiram ao longo de
séculos e que, na actualidade, continuam a acorrer, nacionais mas agora, cada vez mais
estrangeiros. O salto de visitantes, registado dos tempos ligeiramente anteriores para
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os inícios do século Vinte é impressionante. Uma ordem de grandeza dos 10/12.000
peregrinos e visitantes se passa para perto dos 100.000 pelos inícios do século. Esse
número rondava os 800.000 visitantes em 2008 e em 2013 de 2013 rondará o milhão
de peregrinos, romeiros, mas sobretudo agora, visitantes e turistas.
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O Santuário do Bom Jesus do Monte, situado nos arredores da cidade de Braga,
Minho, Portugal, é, inquestionavelmente um cadinho de experiências contínuas que
o tornaram num complexo impressionante de práticas e resultados admiráveis, digno
de ombrear, senão superar, o que de melhor se fez pelo mundo na sua área. Ao
longo dos tempos foram vários os artistas portugueses de primeiro plano que para ali
trabalharam, devendo ser assinalados os nomes de André Soares (o mais importante
vulto do rococó português e um dos mais interessantes da Europa) e Carlos Amarante
(o introdutor do neoclassicismo em Portugal). Mas as experiências não ficaram por aqui
pois pode dizer-se que ali se fizeram as primeiras transformações de um santuário em
local de vilegiatura, servido por um paraíso de árvores de grande porte, muitas delas
exóticas, e, também, por transportes específicos, em que se salienta um ascensor, o
segundo a ser construído na Europa, em 1882.
Até hoje, os múltiplos monografistas, certamente embevecidos pelas maravilhas
que vêm, ainda não se dedicaram a perceber as razões que levaram à grandeza do
santuário, ao porquê das obras ali efetuadas e às razões da sua divulgação pelo mundo
católico, sobretudo de expressão latina. As monografias dedicam-se maioritariamente
à descrição do existente. Excetua-se, no entanto, a de Mónica Massara, quer pela
formação da autora, quer pelos objectivos com que se abalançou ao seu estudo.
Neste texto não vamos recuar às suas origens, saber o porquê da construção de uma
primeira capela neste local. Acreditamos bem que deve ter acontecido algo similar a
tantas outras existentes, quer no Entre Douro e Minho, quer por esse mundo fora. O que
especialmente nos interessa é a sua história a partir do momento em que o arcebispo
D. Rodrigo de Moura Teles assumiu a direção da confraria. Excetuamos apenas um
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ponto: o que nos informa que por volta de 1690 os mesários decidiram estender a obra
a toda a arquidiocese, e muito particularmente ao Minho, o que viria a condicionar
imenso todos os trabalhos a efetuar no santuário.
Sem dinheiro não se fazem obras. Naquela data o Minho estava a beneficiar de
um momento de grande revitalização económica devido ao desenvolvimento da nova
cultura do milho mais, e ao incremento da revitalização religiosa da igreja católica
devido às novas diretrizes emanadas pelo Concílio de Trento, que dando uma enfase
muito especial ao sobrenatural, ao além – instituindo a criação de confrarias dedicadas
ao culto das Almas e do Santíssimo Sacramento –, muito bem complementada pela
ação dos padres Visitadores. Em consequência desta nova realidade houve um novo
surto, impressionante, de religiosidade popular.
O povo, então, estava muito recetivo a novas propostas oriundas da esfera religiosa.
E acedeu com facilidade ao trabalho feito pelos novos mesários que conseguiram
encontrar pessoas dispostas a correr pelo Minho para pedir esmolas para com elas se
poderem abalançar à efetivação de novas obras.
Este trabalho viria a ter um duplo alcance. Por um lado obtinha-se dinheiro, sempre
bem-vindo, pois a mesa da confraria não parecia ser composta por gente abastada.
Por outro, difundia-se o nome do santuário, o que viria a ter uma enorme importância
futura.
Quando em 1722 a confraria passou a ser presidida por D. Rodrigo de Moura
Teles, isto é, pela pessoa do próprio arcebispo responsável pela mais velha diocese
portuguesa – a personalidade mais importante do norte do país –; o santuário ganhou
uma nova dimensão, muitíssimo maior, aos olhos de toda a gente, pobre ou rica, nobre
ou plebeia. É certo que já aceitara em algumas confrarias o cargo de Juiz. Mas, tanto
quanto se conhece, aqui o arcebispo não foi convidado, foi ele quem impôs o seu nome.
Activo como era, implementaria no santuário uma série de alterações de peso.
A primeira residiu precisamente no facto de que o seu nome passava a figurar
como referência principal. E sabendo-se da emulação que então acontecia em relação
aos poderosos, natural foi que o santuário passasse a atrair mais gente, o que viria a
corresponder, também, a uma entrada maior de dinheiro e, concomitantemente, a um
volume muito maior de obras.
Mas a entrada de D. Rodrigo de Moura Teles na confraria foi, também, sinónimo
de uma nova forma de pensar, de reorganizar, o santuário. É que o arcebispo era
muitíssimo cuidadoso nas suas intervenções, rodeava-se sempre de bons artistas em
quem confiava e com quem trabalhava. O que nos permite pensar que foi gizado um
plano geral de obras meticulosamente elaborado.

Como se perdeu a documentação mais antiga da confraria e como, também, não
havia necessidade de se lavrarem contratos de obras nos tabeliães pois ninguém iria
faltar com a sua palavra a um acordo firmado com o arcebispo, não existem contratos
notariais em que possamos encontrar informações escritas que nos permitam conhecer
até onde realmente se estendeu a sua atuação.
Sabemos que em 1722 já existia uma via-sacra. E uma capela principal. A via-sacra
deverá ser similar à que hoje se vê no santuário mariano existente no vizinho Monte
da Senhora do Pilar, Póvoa de Lanhoso. Ou seja: era um caminho serpenteante,
possivelmente empedrado com pedaços de granito de forma irregular e de pequenas
dimensões, ladeado de capelas nos vértices, caminho e capelas que poderiam beneficiar
de uma sombra acolhedora de árvores pontuais. Olhando para a colocação actual das
capelas no Bom Jesus e sabendo-se que embora tenham sido reconstruídas nos finais
do séc. XIX nunca mudaram de sítio, poder-se-á reconstituir esse percurso com bastante
segurança.
O Bom Jesus do Monte era, porém, um lugar escalavrado, árido. O desenho mais
antigo que se conhece, hoje em colecção particular e que tem andado mal reproduzido
pela dificuldade de se conseguir chegar ao original, mostra-nos a existência de umas
tantas árvores de pequeno porte, o que pode indicar que tinham sido de plantação
recente em relação à data de execução daquele desenho. Ora, sabendo-se que este
poderá datar dos inícios da década de 1780, confirma-se, assim, que o lugar era mesmo
rude1.
Se era ermo, era fácil fazer ressaltar a arquitetura dos seus edifícios e outras estruturas
aos olhos da cidade, embora esta estivesse situada a mais de cinco quilómetros de
distância. A visibilidade seria o maior chamariz, o maior incentivo à visita, logo à
divulgação do culto ali exercido e a um consequente maior afluxo de esmolas o que
permitiria um engrandecimento cada vez maior do santuário.
Tudo quanto era obra de arquitetura foi então refeito. A via-sacra passou a ter como
início um pórtico, formalizando-se assim o seu início, no que seria também aproveitado
para colocar a pedra de armas do arcebispo benfeitor e propugnador das obras, que
assim beneficiaria de algo que lhe era caro, uma maior publicidade ao seu nome.
As capelas da via-sacra seriam todas reformuladas, conservando-se ainda hoje três,
as que estão junto ao pórtico e a outra acima da igreja. Com certeza que estas têm
uma dimensão bem maior que as primitivas, de forma a possibilitar a existência de
1

OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os mais antigos prospectos do Santuário do Bom Jesus do Monte (1781-1880). “Forum”,
Braga, 47, 2012, p. 85-104.
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cenas complexas, tanto mais que era costume as cenas serem compostas com imagens
de tamanho natural, ou ligeiramente maior, de forma a impressionar os romeiros. E
como tinham os rostos com uma modulação de forte cariz expressionista, senão mesmo
anedótico, as populações, isto é, os devotos, ficavam profundamente tocados, levando
para as suas aldeias, vilas ou cidades uma memória muitíssimo forte de tudo quanto
tinham visitado.
E terá sido essa memória forte que levou a que o santuário fosse mais tarde
replicado quer dentro do país, quer na vizinha Galiza ou mesmo no longínquo território
de Minas Gerais, Brasil, um lugar onde, é bem aceite, a população tinha uma fortíssima
componente minhota2.
Não foram, porém, apenas as capelas que mereceram ser remodeladas, juntamente
com o seu figurado. A igreja também foi totalmente refeita, colocada em novo local, no
eixo da via-sacra, para melhor a acentuar. Da sua planta se tem dito que foi encarregado
de a conceber o coronel de engenharia e artilharia Manuel Pinto Vilalobos. E é bem
possível que o tenha sido pois desde o tempo de D. Luís de Sousa (1677-1690) que
os militares, Miguel Lescole e seus sucessores, foram os responsáveis pela construção
dos fortes de defesa das costas minhotas e em simultâneo – talvez devido à falta de
técnicos mais competentes – foram também os principais consultores dos arcebispos
bracarenses, mesmo nas obras da Catedral.
Tão ou mais importante no que respeita à estruturação da igreja e da via-sacra
do santuário e à sua visibilidade à distância é o imponente escadório cujo imbricado
sistema de escadas serve de moldura a um complexo conjunto de fontes, denominado
dos Cinco Sentidos, complexo também no que respeita à história da arte pois não se lhe
conhece paralelo noutros locais. E complexo ainda porque introduz no santuário uma
nova visão, a da valorização do corpo, pois cada fonte representa um sentido, o que,
de certa forma, também nos pode remeter à parte sensorial da Paixão que o santuário
celebra, embora de forma naturalmente diferente.
Este escadório é uma mole compacta, imensa. No século XVIII seria mesmo a maior
mancha de edificado que se veria na encosta pois a igreja, de planta centrada – o
sentido da perfeição! – com uma dimensão muito maior que a do anterior templo, não
se lhe podia comparar em volume. Ainda hoje é, talvez, a principal imagem de marca
do santuário pois aparece reproduzido, com ou sem a igreja, num sem número de
publicações, podendo mesmo servir de capa em livros de edição internacional3.
2

3

OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Entre Douro e Minho e Minas Gerais no século XVIII: Relações artísticas. In: Labirintos e
nós: imagem ibérica em terras da América. São Paulo, UNESP, 1999, pp. 147-179.
SEIDLER, Harry – The grand tour. Volta ao mundo pelos olhos de um arquitecto. Koln, Taschen, 2004

Pouco se conhece sobre a sua construção. Sabe-se que em 1722 se começou a lavrar
um contrato tabeliónico que, porém, não iria avante por razões desconhecidas4. Não
se conhece, também, quem terá sido o autor do projecto. Diz-se que foi um Jesuíta, do
colégio bracarense, o que é compreensível pois a sua casa, o seu ensino, era o mais
reputado na arquidiocese, sendo que mesmo os alunos do Seminário Arquidiocesano
o frequentavam.
É natural que tenham sido os jesuítas, como também parece que o foram para as
diversas fontes isoladas que agora marginam algumas capelas da via-sacra, fontes que
estão dedicadas a temas mitológicos da antiguidade greco-latina e aos planetas, e que
um édito censório emitido pelo Marquês de Pombal em 22 de Abril de 1774 obrigou a
retirar5. Infelizmente também destas peças não resta qualquer memória escrita que nos
permita perceber a razão imediata da sua colocação e, também, quem as concebeu,
quem as executou e em que datas estes trabalhos foram efetuados.
Com a autonomeação do arcebispo Moura Teles para juiz da confraria em 1722, com
a construção deste grande conjunto de obras nos anos imediatos, até ao final daquela
década, e com a sua tremenda visibilidade das suas estruturas arquitetónicas, mesmo à
distância, estava dado o mote para um desenvolvimento acentuado do santuário, para
a sacralização e humanização daquela montanha.
No final da década de 1720 o essencial já estava construído e a mensagem à cidade
e à região – e mesmo à Galiza – estava passada.
Começou então uma nova fase, a da emulação, a da oferta de obras por parte das
mais variadas personalidades bracarenses, que assim imitaram o arcebispo, deixando o
seu nome também ligado ao santuário de uma forma tão forte que poderemos dizer
umbilical.
São dessa fase algumas fontes de desenho rococó e de temática mitológica, a
continuação da via-sacra para terrenos ainda mais elevados, para atrás da igreja, quer
com o rasgar de um novo percurso onde foram implantadas capelas quer, mesmo,
com a construção de uma primeira e única praça regular, o Terreiros das Três Capelas,
como que a urbanizar o santuário, a marcar nele uma estrutura igual às existentes na
cidade. Aliás, se olharmos para ela com atenção, poderemos ver uma certa imitação
4

5

21 Julho 1722 – Contrato de obra de pedraria do Bom Jesus do Monte com Domingos Gomes, pedreiro de Esporões. ADB.
Nota do Tabelião Geral, vol. 591, fól. 122v-124. Ver ROCHA, Manuel Joaquim Moreira da – Arquitectura civil e religiosa
de Braga nos séculos XVII e XVIII. Os Homens e as Obras. Braga: [s.n.]: A.C. Litografia, 1994, p. 99-100. (Centro de
Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 2).
FEIO, Alberto – Bom Jesus do Monte. Braga, Confraria do Bom Jesus do Monte, 1930, p. 94.
Na realidade estas peças não chegaram a ser destruídas. Foram apenas mudadas para local menos visível, onde se
mantiveram durante alguns anos.
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do Campo Novo, uma praça curiosamente aberta em Braga poucos anos antes, a partir
de 1720. É que não só o seu desenho urbano é igual – um quadrado organizado em
losango – como o eixo que liga este terreiro ao espaço principal do santuário, o adro e
a envolvente da igreja, entra naquele terreiro por um dos ângulos, prolongando assim
indefinidamente o seu horizonte, o que é potenciado pelo facto de estar colocado numa
cota bem mais elevada que a rua que nele desemboca.
Com esta nova “praça” orlada de capelas o santuário ganhou mais um atractivo pois
passou a haver mais locais a admirar e onde os romeiros pudessem rezar porque eram
em maior número os passos das escrituras que ficavam ali recordados e materializados
com imagens de vulto. E a montanha perdeu algo da sua rudeza, ficou um pouco
mais próxima do sentir da cidade, pois passou a haver nela, repetimos, uma praça de
desenho regular.
Este conjunto de trabalhos foram obra da benemerência de um mesmo homem,
o comerciante Manoel Rebelo da Costa, talvez o homem mais rico de Braga naqueles
tempos. Foi ele que ajudou a afirmar o campo de Santa Ana como o espaço mais
central da cidade pois mandou construir nele um tipo de casa de raiz serliana. Estas
casas tinham um aparato relativamente simples mas que se pode dizer de alguma
novidade. Tipologicamente, as suas fachadas podem remeter-se para desenhos de
matriz quinhentista, de Sebastião Serlio, já vistas em aberturas de capelas, como a que
viria a integrar a Casa de Vale de Flores ou de Infias, então nos arredores imediatos da
cidade.
Manoel Rebelo da Costa pagou do seu bolso todos os imensos trabalhos de
terraplanagem necessários para a transformação de uma parte da encosta num terreno
regular. E pagou também a construção das novas capelas.
As capelas foram mesmo novas, quer porque construídas de raiz, quer porque
tiveram uma nova planta, centrada, abandonando-se o primitivo quadrado do tempo
de Moura Teles. As coberturas passaram a ser também novas porque foi abandonada a
ideia da falsa cúpula que fora tão corrente em Braga em finais do séc. XVII e inícios do
seguinte (coberturas das torres das igrejas de S. Vítor e de Nª Sª a Branca) e que ainda
são visíveis nas duas capelas junto ao pórtico. A planta escolhida não foi delimitada por
uma linha contínua, circular, mas foi, sim, sextavada o que permitia a marcação dos
cantos com falsas pilastras, de cima a baixo, justificando o uso de grandes superfícies
de granito polido, o que lhes dava uma maior monumentalidade; e, por fim, tinham
alguns apontamentos decorativos, com um sabor novo no santuário, o rococó.
Referimo-nos às capelas da Ascensão, localizada no vértice oposto à rua que entra
no terreiro e às de Emaús e Noli Me Tangere, estas duas iguais e construídas quase ao

mesmo tempo, 1759-1760 e 1760-1761. A da Ascensão deverá datar do final da década
de 1740.
Este conjunto inclui ainda outra capela, a da Unção (1762-1765) e pelo menos duas
fontes, a que está ao lado desta capela e que tem fortes similitudes com a que existe na
sacristia da igreja do Hospital, em Braga e a que está ao lado da capela do Descimento
e que deverá ser da mesma data da capela da Unção.
Em todas estas obras há um elemento preponderante, o primado da linha, seja na
transformação de um elemento estrutural – a aduela de fecho do arco da porta, nas
capelas Emaús e Noli Me Tangere – em motivo decorativo, seja na criação de cavados,
isto é, da transformação de superfícies lisas em volumes, o que é particularmente visível
nas duas fontes.
Como atrás dissemos, há ainda mais um elemento, pequeno, de desenho rococó.
Mais do que estes motivos pertencentes ao novo gosto artístico vigente na
cidade desde os inícios da década de 1750, é a depuração das linhas, a noção de
monumentalidade que nos é transmitida por elas que nos indica o seu possível autor,
André Soares. Em favor desta proposta está o lançamento a seu favor de uma despesa
no valor de $900 réis por diversos riscos, não identificados no documento, que fez para
a confraria nesta data, bem como o conhecimento global da sua arte: se bem que
conhecido como o expoente do rococó em Portugal, os novos estudos permitem-nos
saber que a partir de 1753 a sua arte se cindiu em dois campos muito diferentes, o
do rococó – na talha – e o do tardobarroco, na arquitetura, embora pontualmente
ornamentado com pequenos apontamentos de rococó, que é o que se observa nestas
obras do santuário do Bom Jesus do Monte6.
Mas há ainda mais um factor que pode concorrer para esta atribuição: o facto
destas obras terem sido feitas por devoção, isto é, oferta, de Manoel Rebelo da Costa,
um homem que se sabe ter trabalhado com André Soares noutros locais de Braga,
nomeadamente na imensa campanha de construção das novas alas do Hospital de
S. Marcos, pois era membro da mesa da Santa Casa da Misericórdia. E, recorde-se, a
capela de S. Bentinho, colada ao Hospital, foi oferta sua7.

6

7

Para um conhecimento global da obra de André Soares veja-se OLIVEIRA, Eduardo Pires – André Soares e o rococó
do Minho, 4 vols. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2011 (tese de doutoramento não publicada).
Para o Bom Jesus do Monte veja-se sobretudo o vol. 1, p. 352-358 e, ainda, 295-296 para a peça trazida do Palácio
Arquiepiscopal para a mata do Bom Jesus.
OLIVEIRA, Eduardo Pires – André Soares e o rococó do Minho, vol. 1. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
2011, p. 108 (tese de doutoramento não publicada). Disponível em http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/11394.pdf
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O facto de estes trabalhos oscilarem entre dois gostos – um sentimento e estrutura
tardobarroca e alguma decoração rococó – não deve ser motivo de admiração pois
era esse o gosto artístico corrente, quer em Portugal quer na restante Europa, de uma
aceitação de diferentes valores, numa coexistência plenamente assumida
No Bom Jesus há ainda uma peça que tem sido atribuída, quanto a nós muito
justamente, a André Soares e que deve merecer toda a atenção. É um pavilhão, uma
casa de fresco que fora construída para o palácio do arcebispo D. José de Bragança
(1741-1756), em Braga, e que em 1919 foi comprada pela mesa da confraria e transferida
para a mata do santuário, onde se enquadra perfeitamente, sob um dossel de verdura.
No mais puro desenho rococó, dentro de uma linha que foi coerente nos inícios
da década de 1750 com obras como a capela de Santa Maria Madalena da Falperra
e o Palácio do Raio, mas logo abandonada em favor de trabalhos mais simples e de
gosto mais tradicional e custos sem dúvida muito menos elevados, a casa de fresco
é uma obra maior da arte portuguesa de todos os tempos, de um lirismo intenso, de
um sentido decorativo que apenas tem concorrência na famosa janela do convento de
Cristo, de Tomar, no dizer de Reinaldo dos Santos8.
Sobre esta peça extraordinária deixaremos aqui algumas considerações que já
tecemos noutro lugar:
As hesitações que se podem ver na fachada do palácio [de D. José de Bragança,
também de André Soares] não existem aqui. Nesta peça não há qualquer dúvida, o
artista socorre-se de todo o reportório possível de folhas e algas que tomam conta
da arquitectura, que arrancam desde a terra – esta a parte mais espectacular desta
peça que, no meio de frondosas árvores, parece estar no seu ambiente natural –
sobem os degraus e é só a partir do chão de pedra que a coluna sobe direita até às
cornijas que sustentam a cúpula. Cornijas limpas de qualquer ornato, como limpa
também está a parte superior da cúpula. A estrutura não se perde, também se
mostra, fica até bem visível dado ser a única zona que não está decorada, no que
também a natureza ajuda porque, em geral, está limpa de musgo! O mesmo se vê,
por exemplo, no retábulo-mor da igreja do mosteiro de Tibães apesar da enorme
carga ornamental que também lá existe. André Soares, o homem do ornamento,
nunca se deixou seduzir apenas por esses motivos, há sempre algo de estrutural
bem visível.
Robert Smith não tentou datar esta peça, nós atrevemo-nos a alvitrar o ano
de 1752 pois é esse o período em que André Soares deixou que o rococó tomasse

conta da sua arquitectura, para além de que o arcebispo precisava de uma casa
de fresco nos seus jardins, ele que começou a usar formalmente o seu paço desde
Agosto de 1751.
Não encontramos nas gravuras e na literatura do século XVIII consultada nada
que se pudesse comparar com esta peça. Mas a urna que se se vê sobre a cornija
tem paralelo com a que se pode ver no coroamento da estante do coro alto da
igreja do mosteiro de Bustelo9.
Razões desconhecidas levaram a que na década de 1780 a igreja do santuário
estivesse em ruínas. Este facto viria a despoletar quer mais uma acção de atenção por
parte dos arcebispos, quer a introdução de novas obras, quer, ainda, de mais um ato de
grande benemerência.
No célebre desenho de Carlos Amarante, datado de 1789, em que se vê um prospecto
geral da montanha, a igreja está fortemente escorada por uma série de troncos de
árvores.
Já em 5 de Julho de 1780, a pedido da confraria, o engenheiro Carlos Amarante
e o mestre pedreiro Paulo Vidal tinham subido à montanha para avaliar o estado de
ruína da igreja. Como consequência, Amarante viria a conceber um projeto que foi
aceite depois de ter sido avaliado pela mesa, que também analisou outras propostas. A
decisão final foi tomada na reunião de 7 de Agosto de 1783:
... estando juntos com elles os mais da Mesa abaixo assignados, aí se apresentou
a planta de todas as Capellas e lugares do nosso Sanctuário, que havia debuxado
o Architecto Carlos Luis Ferreira Amarante por ordem desta Mesa, para se remeter
para Lisboa com requerimento a Sua Majestade Fidelissima para formar debaixo
da Sua Real Protecção a obra do novo Templo, que se tem principiado, e mandar
concorrernos com esmollas, que melhor lhe parecesse, cujo regimento se assignou
nesta Mesa, e se mandou dar ao Architecto em satisfaçam da mesma planta
quatorze mil e quatrocentos reis...10
O arcebispo interessou-se pela obra. Mas tanto quanto se sabe não participou nela
com dinheiro. É certo que o seu patrocínio era importante, até pela emulação que

9

10
8

SANTOS, Reinaldo – Arquitectura barroca em Portugal. “Belas Artes”, Lisboa, 2ª série, 3, 1951, p. 13-24

OLIVEIRA, Eduardo Pires – André Soares e o rococó do Minho, vol. 1. Porto, Faculdade de Letras da Universidade do
Porto, 2011, p. 294-295.
MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em Portugal. Braga: Confraria do
Bom Jesus do Monte, 1988, p. 136.
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poderia haver. Não era, porém, suficiente o facto de apenas emprestar o seu nome. O
projecto era grandioso, havia necessidade de dinheiro, de uma grande verba.
Carlos Amarante não foi comedido, não pensou apenas em construir uma nova
igreja: as suas ideias obrigaram a uma enorme reestruturação do santuário! O novo
templo ficaria colocado bem mais atrás, o que levava à existência de um espaço imenso
entre o escadório dos Cinco Sentidos e o templo que era forçoso ser preenchido.
A criação de um novo escadório das Virtudes, na sequência da escadaria barroca,
trouxe o caminho ascensional até uma cota mais elevada, mas ainda não suficiente
porque a igreja estava bem mais acima. Houve então que fazer um terreiro intermédio,
o do Pelicano, que se ligaria ao adro da igreja, ele mesmo com alguma inclinação, por
uma dupla escada torsa imensa, a que tem mais degraus em todos o santuário.
Acima ficaria a pontuar a nova igreja que para ser melhor vista desde a cidade
e a região teria as torres colocadas na fachada, contrariando alguma sensibilidade
bracarense que por vezes as colocava atrás. Era, porém, esse o gosto do seu Autor,
vejam-se as igrejas bracarenses do Hospital ou do Pópulo, ou a da Trindade, no Porto.
A massa ascensional do volume das torres era muito grande, acentuada pelas
enormes colunas da fachada e pelas aberturas, janelas, de sentido vertical. A simplicidade
das linhas, de novo gosto neoclássico, era apenas contrariada pela complexidade dos
coroamentos das torres, de sabor ainda barroco. A simplicidade do interior, a cúpula no
cruzeiro e os novos retábulos foram também desenhados com a nova forma de sentir.
Embora o novo mecenas, Pedro José da Silva, fosse muito rico, e o novo empreiteiro,
António José Lopes, o mais conceituado na cidade, o grande volume das obras fez
demorar a construção pelo que a inauguração da igreja teve apenas lugar em 1819.
Apesar dos tempos serem maus, de guerras e de um forte cisma religioso dentro
da arquidiocese – ou talvez por essa mesma razão! –, a verdade é que os romeiros
acudiam ao santuário, tanto que as sucessivas mesas tiveram o cuidado de ampliar
muito as construções para apoio aos romeiros, os quartéis. O prospeto do Bom Jesus
de 1822, de João Batista Vieira Gomes, de que apenas se conhece uma cópia, e outro
de autor desconhecido, uma litografia impressa na Lith. de Lopes R. Nova dos Martires
2 [Lisboa], de que existem uma cópia a preto e branco e outra colorida nas coleções
da Biblioteca Pública de Braga, datável de algures entre 1865 e os inícios da década de
188011, mostram bem o enorme desenvolvimento que tiveram estas estruturas de apoio
no renovado Bom Jesus do Monte.

O fim das guerras da Maria da Fonte e da Patuleia permitiram que a província do
Minho tivesse um assinalável surto de renovação económica a partir da década de 1850.
A construção de estradas que ligaram Braga ao Porto, Guimarães, Alto Minho, etc.,
acentuou também essa revitalização. E o Bom Jesus não passou ao lado desta nova
realidade.
Foram duas as transformações principais operadas no santuário. Uma foi a
construção, por parte da mesa, de uma estrada, projetada pelo arquiteto Manuel
Couto Guimarães. Deliberada na reunião de 2 de Junho de 185512, viria a terminar
em meados da década seguinte, após uma segunda fase – do escadório dos Cinco
Sentidos até ao templo – decidida na sessão de 11 de Outubro de 186313. A outra foi a
arborização de todo o imenso parque, começada sem dúvida logo no início da década
de 1850 mas sobretudo redefinida após 1877 e a direção de António Brandão Pereira
que transformou toda aquela imensa área numa zona de lazer bem ao gosto da época,
com um grande lago com barcos, árvores exóticas. Esta obra foi bem complementada
pelos seus sucessores com fontes de cariz arquitetónica mas de sentido rústico, feitas
em cimento e outros materiais, em que o dinheiro de brasileiros de torna-viagem
enriquecidos teve um papel importantíssimo e que prepararia a intervenção que viria a
ser operada quase de seguida por Manuel Joaquim Gomes.
Estas duas atitudes alteraram totalmente a forma como os bracarenses e minhotos
passaram a olhar para o santuário. Mas houve ainda um facto externo que ajudou
imenso a essa diferença de sensibilidade por parte das populações: a transformação do
vizinho monte do Sameiro num lugar de peregrinação. E tão rápida foi a adesão dos
minhotos ao culto de uma nova imagem de uma virgem com aquele nome que quatro
décadas mais tarde, em 1905, já ali viria a ser feita uma procissão em que concorreram
mais de uma centena de milhar de crentes!
Decididamente, a partir desta data passou a haver uma maneira muito diferente
de ver e sentir o santuário do Bom Jesus do Monte: o Sameiro tornava-se no principal
lugar religioso das cercanias de Braga e o velho santuário, não perdendo a sua matriz
de lugar religioso, passou a ser, sobretudo, um local agradável para descansar, para
fazer períodos de férias. O último grande momento de cariz religioso teve também
muito de lúdico: referimo-nos às comemorações do primeiro centenário do lançamento

12
11

OLIVEIRA, Eduardo Pires de – Os mais antigos prospectos do Santuário do Bom Jesus do Monte (1781-1880). “Forum”,
Braga, 47, 2012, p. 85-104.

13

Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Monte. 5º Livro dos Termos e acórdãos. 1839-1860, fls. 118v-119.
Arquivo do Santuário do Bom Jesus do Monte. 6º Livro dos Termos e acórdãos. 1860-1864, fól. 32. Para a construção
da estrada veja-se mais desenvolvidamente LIMA, Maria Luísa Gonçalves Reis – O Santuário do Bom Jesus do Monte
no século XIX. Permanência e modernidade. “Bracara Augusta”, Braga, 48 (114-115), 1988-1989, p. 219-279 (241-246).
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templo14

da primeira pedra do atual
que fez juntar um número incalculável de pessoas,
crentes e festeiros, o que no sentir do povo minhoto quer dizer quase o mesmo.
Um contrato então lavrado entre o mais ativo comerciante bracarense, Manuel
Joaquim Gomes, e a confraria, transformou decisivamente o Bom Jesus do Monte num
dos locais preferidos de vilegiatura dos portugueses.
Houve ainda outro facto em favor da divulgação do santuário: em 1875 o comboio
chegou a Braga. A partir desse momento o resto do país passava a estar a apenas
algumas horas de distância. Em complemento fundou-se em 1874 na cidade a primeira
companhia de transportes urbanos que, contudo, só funcionaria após a entrada nessa
sociedade de Manuel Joaquim Gomes, em 1877. O Porto, que antes estava a sete horas
de Braga passava a apenas a ficar a duas, a que se deveria ainda acrescer o percurso
entre a estação e a nova “estância” que, contudo, era agora vencido pelo novo sistema
de transportes urbanos que iam esperar os comboios à sua chegada à cidade.
Manuel Joaquim Gomes foi muito inteligente porque viu a questão do Bom Jesus
como uma oportunidade económica de relevante hipótese de sucesso. O Bom Jesus do
Monte era um espaço que tinha tantas potencialidade de atração quanto as praias ou
as termas. Por isso não teve qualquer dúvida em lavrar aquele contrato com a confraria
e construir hotéis. Não contente, resolveu também o problema da subida íngreme,
desde o pórtico até aos novos hotéis, com o novo funicular.
Mas o verdadeiro golpe de génio deu-o com a ligação que conseguiu com a
imprensa, sobretudo com a principal revista ilustrada portuguesa, “O Occidente”,
que noticiava com destaque as suas atividades e, acima de tudo, com o convite que
endereçou ao rei D. Carlos e sua esposa para em 1888 se instalarem durante alguns dias
no seu melhor hotel, no Bom Jesus, e a partir daí visitarem a província do Minho. O Bom
Jesus não precisava de tanta publicidade para ser tão conhecido dos portugueses mas
a partir desse momento, com a ampla cobertura jornalística que a visita real recebeu,
tornou-se, decisivamente, um dos grandes lugares de vilegiatura nacional.
Com tanta procura as esmolas caíram fartas. Ao mesmo tempo a Casa das Estampas
vendia com fartura as mais variadas lembranças, desde santinhos a livros, a imagens e a
um variadíssimo sortido de peças, num “merchandising” de enorme sucesso. Ao mesmo
tempo, e com tão grande publicidade, os doadores de fartas moedas apareceram com
certa profusão, tanto mais que muitas destas esmolas passaram a ser publicitadas pela
imprensa que não se esquecia de indicar os nomes destes beneméritos.

E foi toda esta imensa renovação económica que permitiu que se construísse uma
das maiores obras de sempre do santuário, o escadório que une o pórtico ao dos Cinco
Sentidos, um trabalho projetado em 1885 por António Augusto Pereira. Mas ao mesmo
tempo foram também remodeladas, pela terceira vez, as capelas da via-sacra existentes
naquele percurso e todo o figurado nelas existente, que passou a ter obras dos escultores
santeiros bracarenses Domingos José Vieira e seu filho João Evangelista de Araújo Vieira
e, também, de João de Afonseca Lapa, de Vila Nova de Gaia. Entretanto, em 1863,
tinham sido construídas duas novas capelas no espaço adjacente ao adro da igreja, de
que salientamos pelo seu figurado a do Descimento da Cruz, com modelo inspirado no
célebre quadro de Rubens.
No primeiro terço do século XX o Bom Jesus passou por nova remodelação, agora
mercê de um projeto gizado pelo arquiteto Raúl Lino, convidado para o efeito pelo
presidente da Mesa de 1915, Albano Justino Lopes Gonçalves. Este projeto não foi
levado avante na sua totalidade. A ele pertencem os novos edifícios do Casino, Casa
das Estampas, Coreto e um quiosque na esplanada do lago maior. Nesta data foram
também criados um museu com peças do santuário, bastante rico em pintura, pois
tem telas de Pedro Alexandrino, Domingos Sequeira, Augusto Roquemont, António
Manuel Fonseca e outros e uma biblioteca. O Bom Jesus tornava-se assim num centro
polifacetado de cultura.
Em tempos mais recentes sucederam-se outras intervenções arquitetónicas, como
o rearranjo do adro da igreja pelo arquiteto Januário Godinho e, já no século XXI, um
plano de obras da autoria do arquiteto bracarense Fernando Jorge.

O BOM JESUS FORA DO BOM JESUS
O Bom Jesus do Monte, pode dizer-se, não se restringe apenas à área da igreja, das
capelas de via-sacra e do seu parque. Tão ou mais importante que toda a atividade aqui
desenvolvida foi a passagem do modelo de santuário que teve um grande sucesso quer
no país, quer na vizinha Galiza e no Brasil.
Mónica Massara15 entreviu bem esta questão porque na versão tese do seu trabalho
dedicou um capítulo aos outros santuários portugueses e deu uma particular ênfase a
outro existente em Minas Gerais, em Congonhas.

15
14

OLIVEIRA, Eduardo Pires de – O Bom Jesus do Monte em 1884. Braga, Barbosa e Xavier, Editores, 1995.

MASSARA, Mónica F. – Santuário do Bom Jesus do Monte: fenómeno tardo barroco em Portugal. Braga: Confraria do
Bom Jesus do Monte, 1988.
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Se é certo que o fenómeno da passio foi uma constante no mundo barroco, não
pode deixar-se de salientar que ela teve uma particular relevância no Noroeste de
Portugal, como é bem conhecido.
O maior santuário do Alto-Minho é de caracter mariano, o de Nª Sª da Peneda.
Existente desde tempos medievais só receberia um grande desenvolvimento a partir do
momento em que o Deão da Sé e antigo presidente da Mesa da Confraria do Bom Jesus
do Monte, D. Francisco Pereira da Silva, foi afastado da direção e foi viver para a Ponte
da Barca, tornando-se juiz da confraria de Nª Sª da Peneda. A organização espacial da
sua arquitetura é muito semelhante à do Bom Jesus.
No Baixo Minho há outro santuário também de assinaláveis dimensões e igualmente
mariano. É o de Nª Sª de Porto de Ave, em Taíde, Póvoa de Lanhoso. Como se não
bastasse o facto de toda a sua estrutura ser similar à do Bom Jesus, mas aqui de forte
sentido descendente, o próprio povo diz que é o “Bom Jesus ao contrário”.
Na Galiza é conhecido o exemplo do Santuário de Nuestra Señora de las Ermitas, no
agreste concelho de O Bolo, província de Orense. Domingo Jose Rodriguez Blanco, que
administrou aquele santuário durante longos anos (1711 a 1747), veio propositadamente
a Braga, melhor dizendo, ao Bom Jesus do Monte, por volta de 1730, para estudar a
via-sacra pouco antes implementada por D. Rodrigo de Moura Teles. Ou, no dizer de um
memorialista coetâneo,
… para tomar, pues, las medidas… [y] haviéndolo visto, registrado y admirado
se bolbió al Santuário [de Las Ermitas]; y en el año setecientos y trinta y uno dió
principio al suyo…16
Resta saber como é que o conhecimento das novas obras do Bom Jesus chegou a
este local, bem serrano, a cerca de uns 150 quilómetros de Chaves, ou seja, uns 280
de Braga, se devido a uma notável capacidade de divulgação dos mesários do Bom
Jesus ou se a uma extraordinária informação do administrador galego. Seja como for,
e embora tenha tirado medidas do que viu, a via-sacra que veio a ser construída pouco
ou nada tem a ver com a bracarense, havendo mesmo uma capela que está incrustada
sob uma casa.

16

BONET CORREA, Antonio; CARBALLO-CALERO RAMOS, Maria Victoria; GONZÁLEZ GARCÍA, Miguel Angel – El Santuario
de Nuestra Señora de Las Hermitas. Ourense, Caixa Ourense, 1987, p. 36.
O memorialista foi Juan Manuel CONTRERAS, autor da Historia de el Célebre Santuario de Nuestra Señora de Las
Hermitas... Santiago de Compostela, na Imprenta de Ignatio Guerra, 1736.

Da mesma forma que em Nª Sª de Porto de Ave, a igreja deste santuário,
absolutamente notável, também está situada no fundo do vale, desenvolvendo-se a
via-sacra no sentido descendente.
Em Minas Gerais, Brasil, mais precisamente em Congonhas17, também foi construído
um santuário que se tornou conhecido em todo o mundo não pelos milagres que
ali aconteceram, ou pela arquitetura ou sentido espacial das construções levantadas.
Congonhas é justamente admirado porque a esmagadora maioria das suas esculturas,
quer em pedra sabão, quer em madeira, foram esculpidas pelo mais famoso artista
brasileiro de sempre, António Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
Numa primeira vista nada há que possa apontar para um relacionamento entre o
Bom Jesus do Monte e este santuário mineiro. A aproximação ao norte de Portugal, ao
Minho, tem que ser feita noutro sentido, pela figura do seu criador.
Feliciano Mendes era um homem de Guimarães, um concelho que confinava com o
de Braga. Foi um dos muitos minhotos que decidiu resolver as dificuldades da sua vida
no longínquo território americano, que então deveria ser conhecido como um eldorado.
Mas não seria fácil. As condições de trabalho e vida eram horríveis, e ele soçobrou, teve
doenças más, as costumeiras febres. Apegou-se então com o santo que já o protegera,
acreditava, durante a travessia do mar sem fim, o Atlântico. E recuperou a saúde.
Resolveu então, à boa maneira minhota, tornar-se ermitão e levantar um pequeno
templo naquele local em honra do Bom Jesus [de Matosinhos]. Tanto sucesso teve que a
capela rapidamente se tornou numa igreja. Talvez lembrado do santuário que com toda
a certeza deveria ter visitado em miúdo, o do Bom Jesus do Monte, resolveu avançar
para a construção de uma série de capelas, uma via-sacra. Como tudo acontecia bem
naquele local, teve artes de escolher o melhor escultor, o Aleijadinho. E hoje, Congonhas
é conhecido em todo o mundo.
O Bom Jesus do Monte, justamente celebrado pela complexidade da intervenção
do Homem, seja em obras de arte (de madeira, pedra ou ferro), ou da natureza (a sua
notável mata), não se restringe, assim, ao local onde está implantado. Na verdade,
existe um pouco em todo o mundo.
Os santuários acima referidos, de Portugal, Espanha ou Brasil, são, sem dúvida,
alguns entre os muitos que, em parte ou no todo, se inspiraram nele para a sua criação
ou desenvolvimento. Mas nenhum atingiu a sua diversidade e vastidão.
17

Para o conhecimento de Congonhas veja-se, sobretudo, o recente trabalho de OLIVEIRA, Myriam Andrade Ribeiro
de – Os passos de Congonhas e suas restaurações. Brasília, Iphan, 2011.
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REAL CONFRARIA
DO BOM JESUS DO MONTE
(BRAGA)
José Carlos Gonçalves Peixoto*

INTRODUÇÃO
Procuramos, com esta pesquisa1, descrever a história da Real Confraria do Bom
Jesus do Monte, definir e situar as suas origens, ideais, tutela, evolução, privilégios,
normas, intervenientes, mercês, recursos, vicissitudes, desde o início deste movimento
de confraternidade até aos nossos dias.
Desnecessário será afirmar que, por vezes, esbarramos com algumas dificuldades
em datar a fundação de instituições pias, oriundas de uma cultura baseada na igreja
católica. Aqui não sobram dúvidas2 que o nascimento da irmandade do Bom Jesus
aconteceu em 1629, numa conjuntura política regional e nacional da primeira metade
do século XVII de «notória pressão régia adversa» e no tempo do arcebispo de Braga D.
Rodrigo da Cunha (1627 – 1635)3.

* Mesário da Confraria.
1
A fonte principal desta investigação, de onde foi extraído a quase totalidade do texto, foi o nosso livro Bom Jesus do
Monte, ed. da Confraria do Bom Jesus do Monte, Braga, 2011.
2
À exceção do manuscrito inédito Descrição história e analytica do Sanctuario do Bom Jesus do Monte, de 1828, oferecido
pelo Prof. Vítor Sá ao Dr. Barreto Nunes. Este documento aponta o ano de 1529. Obviamente que se trata de um lapso
de datação (Imagem 1), pois o mesmo autor nas Memórias de Braga já refere a data exata.
3
Segundo a cultura popular teria aparecido um cálice rodeado por um esplendor sobre o Monte Espinho. De imediato,
o povo acorreu com maior intensidade ao Bom Jesus em sinal de agradecimento. O jugo castelhano contribuiu para
a união dos bracarenses debaixo da proteção do Bom Jesus do Monte, bem como para a sua projeção para fora da
região. Muitos atribuíram o sucesso da Independência de Portugal, em 1640, e o fim do domínio filipino à intervenção
divina. O Arcebispo de Braga D. Rodrigo da Cunha foi um dos principais opositores da incorporação de Portugal em
Espanha, apoiando os revoltosos. Por este motivo, não são estranhas as lendas relacionadas com o Bom Jesus e a
Independência de Portugal. Mais, duma análise iconográfica dos escadórios dos cinco sentidos e das virtudes sobressai
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FUNDAÇÃO

Imagem 1

Crivando todas as investigações, a data da criação da confraria é irrefutável, embora
seja posterior à existência de algumas estruturas religiosas (uma cruzeiro e uma ermida)
datadas do século XIV, erguidas no alto do Monte Espinho, sobre o vale do rio Este,
afluente da margem direita do rio Ave. Uma nova página tem início com a constituição
da Confraria e o abrir da primitiva via dolorosa, com os passos da Paixão de Cristo
abrigados em pequenos nichos, ligados por abrupto caminho aberto na mata.
Num contexto complexo e de oposição ao domínio castelhano, os propósitos dos
mesários fundadores, elites locais que, voluntária e altruisticamente, encabeçaram todo
o processo de criação, apoio e desenvolvimento fundacional da confraria, passaram: por
práticas de solidariedade social, assistencial e «estratégias devocionais» de inspiração
cristã e pelo prosseguimento de um ideal de renovação espiritual e de um ambiente
tridentino que incentivava a peregrinação de substituição; pela divulgação da fé; pela
realização e financiamento de obras pias; pela aquisição de objetos necessários ao culto
e à participação ativa na vida e missão da Igreja; pela manutenção e enriquecimento do
património; pela organização e patrocínio de festas religiosas; pela gestão das receitas
da confraria provenientes de rendas, foros e esmolas; pela gestão da morte (funeral,
sufrágios e cumprimento de legados).

um Cálice, símbolo eucarístico, impercetível para a maioria dos peregrinos e frequentadores da estância, onde se
vislumbra, com alguma benevolência, a base, o fuste e a copa.

Entre as múltiplas manifestações de devoção ao Bom Jesus do Monte, a criação da
sua confraria é, por certo, uma das mais importantes e significativas, tanto pela sua
longa duração de cerca de quatro séculos, como pelo número de fiéis que ao longo
desse tempo movimentou. Foi na sequência desse impetuoso movimento de devoção,
de parénese, que envolvia todas as camadas sociais da grei portuguesa, dos mais altos
dignitários ao mais humilde povo, não só de Braga e do seu termo, mas de todo o
país que, no intuito de darem realidade institucional a um elevado concurso de fiéis
à ermida do Bom Jesus do Monte, deliberaram instituir uma confraria destinada a
promover a devoção à Santa Cruz.
Antes do Concílio de Trento, as leis canónicas que regulavam as relações entre a
hierarquia religiosa e as confrarias, para além de serem bastante lacunares, tinham
permitido a ambiguidade nos cultos. O ambiente tridentino, de propagação da fé e
redução das heresias, após um grande surto de criação de confrarias, ao longo da
baixa Idade Média, permitiu uma séria depuração do sagrado, assegurou o poder
disciplinador e vigilante dos bispos sobre as confrarias e veio colocar alguma ordem na
definição das suas competências, com a distinção entre confrarias eclesiásticas e laicas,
conforme a sua fundação obtivesse a intervenção da autoridade eclesiástica ou não.
O Beato Frei Bartolomeu Fernandes dos Mártires, O.P., arcebispo de Braga entre
1559 e 1582, participou no Concílio de Trento entre 1561 e 1563 no qual desempenhou
um papel de enorme relevo juntamente com S. Carlos Borromeu, seu amigo próximo e
senhor de uma das mais influentes famílias do Ducado de Milão que incluía as regiões
da Lombardia e Piemonte. Bartolomeu era um grande defensor dos direitos da Igreja
universal e da Igreja bracarense. À semelhança de S. Carlos Borromeu, dentro do
espírito tridentino, dada a impossibilidade de os cristãos se deslocarem à terra santa
incutiu a ideia da necessidade da construção de colinas sagradas onde os cristãos
pudessem encontrar aí um novo calvário, uma imitação do caminho doloroso da cruz.
Este inusual projeto do sacro-monte de Braga, com toda a carga simbólica e
grandiosidade arquitetónica, remetendo para a lição tridentina, foi materializado pelos
primeiros mesários da confraria e, mais tarde, por D. Rodrigo de Moura Teles.
A devoção e a invocação da Santa Cruz na estância do Bom Jesus do Monte terá
começado por iniciativa da Irmandade da Trindade de Braga, sediada na Igreja da
Trindade. Segundo os Estatutos desta Irmandade, datados de 1373, os confrades
deveriam dirigir-se à Ermida da Santa Cruz, com as suas tochas, círios acesos, cantando
a ladainha, ordenados em procissão e ouvir missa: «Outro si ordinharom que por
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exaltamento da Santa Vera Crus de Jesus Cristo vão á hermida de Santa Crus por dia
de San Joane do mês de mayo de cada anno e lhe mandem diser hua missa officiada e
levem as tochas ambas e dose círios que arcam enquanto dissem a missa e se o mordomo
no quiser dar naquel dia as tochas e os círios que os companheiros vão tomar a arca san
seome nenhua»4. Esta romagem teria lugar, em cada ano, no dia 6 de maio, em que
se venera S. João da Porta Latina. Estes confrades fariam aquelas obrigações como
«fiseram seus padres e outros seus devidos e linhageens passava de trinta e cinco annos
e chegava a quarenta boos»5.
A influência da Irmandade da Trindade, pioneira na veneração do tema da Paixão,
difundida por todo o lado e ao vivo nas ermidas e no cimo dos sacros montes, através
de cenas, quadros pictóricos ou escultóricos, representando a via-sacra, o Monte Calvário
e o culto ao Bom Jesus do Monte, bem como o fomento desta tradição, estão na base
de um grande movimento que conduziria à criação da Confraria do Bom Jesus do
Monte, nos começos do século XVII. Por sua vez, a existência de uma humilde ermida,
localizada no alto da montanha, inspirou o povo simples, os homens de fé, no secreto
desejo de conservar, ampliar e reconstruir o pequeno templo primitivo, gerando práticas
religiosas à medida dos seus valores e desejos. A repercussão do Concílio de Trento, os
relatos das peregrinações à Terra Santa, os exemplos, que chegavam um pouco de todo
o mundo, que mandavam construir a sua Jerusalém6, congregou todos aqueles que
comungavam da mesma piedade cristológica.
Tudo começou no ano de 1629, quando um punhado de devotos bracarenses
tomaram energicamente a resolução de fundarem uma confraria, sob a invocação
do Bom Jesus do Monte, para reacenderem a extinta devoção à Santa Cruz. Nenhum
nome destes beneméritos cidadãos chegou até nós: «com o andar do tempo se foi
arruinando esta ermida e alguns devotos a reedificaram e lhe collocarão huma Santissima
Imagem de Jesus Cristo na figura de crucificado com o título de = Bom Jesus do Monte
= e depois do ano de 1629 instituirão huma confraria debaixo da glorioza invocação do
mesmo dulcissimo nome do Bom Jesus. Seus confrades com esmolas dos devotos, lucros
dos bailes e Passos da Sagrada Escritura nas atividades que se faziam em obséquio do
santíssimo sacramento, fizeram quartéis e fundaram pequenitas Capelas dos Passos da

4
5
6

Coutinho, Azevedo – Bom Jesus do Monte, Esboço histórico-descritivo, Braga, Liv. Central ed., 1899, pp. 181-182.
Idem, pág. 182
Almeida, Carlos Alberto Ferreira de – «Em torno do Bom Jesus de Braga», in Estudos de História Contemporânea
Portuguesa. Homenagem ao Professor Víctor de Sá. Lisboa, Livros Horizonte, 1991, pp. 72-75.

Imagem 2

Santíssima Paixão de Jesus Cristo, que eram somente nichos muito pequenos, nem mais
figuras lhe cabiam pela pequenez das mesmas capelas»7 (imagem 2).
Pelo exposto, a constituição da confraria trouxe um enorme entusiasmo àquela
instância. Um grupo de fiéis tomou a tarefa de restaurar o culto com o intuito do
engrandecimento deste centro de peregrinação, mudando a designação de Monte da
Santa Cruz para Bom Jesus do Monte.
Os primeiros confrades da nascente confraria, pobres de recursos, recorreram à
imaginação e implementaram um vasto número de iniciativas de modo a aumentar
os seus réditos para erguerem a ermida construída por D. Jorge da Costa, em 1494:
«foi reedificada por D. João da Guarda em 1522, e assim permaneceu, até que em 1629
achando-se muito arruinada, vários devotos da cidade de Braga, com muitas esmolas,
e outras que puderam ajuntar, conseguiram restituí-la ao antigo estado de decência:
collocaram nella uma Imagem de Nosso Senhor Jesus Christo, com a invocação de
Bom Jesus do Monte, erigiram a confraria e nomearam um ermitão, que foi o primeiro
legatário do sanctuário com sete missas annuais»8.
7
8

Manuscrito História Eclesiástica do País Bracarense do Século XVIII, códice 862, B.N.L.
Manual do Romeiro em visita ao real Santuário do Bom Jesus do Monte, nos subúrbios da cidade de Braga, Tip. de
Sebastião Pereira, Porto, 1852, p.35.
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Imagem 3

Manuel António Vieira de Araújo
descreve, desta forma, a ereção da
confraria: «…vários devotos da m.ma
curia animados do disvello com que os
bracarenses entre os fieis, sempre se
distinguirão, na virtude contemplativa
dos mystérios da Sagrada Paixão do
Senhor Jesus, convocada no anno de
1629, reedificando a referida ermida,
ampliando-a com mais sumptuosid.e
collocarão nella huma perf.a Imagem
de Christo Crucificado com a invocação
do Bom Jesus do Monte, erigindo
confraria»9.
João Batista Vieira Gomes10 reafirma
o que atrás foi exposto, ou seja, um conjunto de devotos tomando consciência do
estado de ruína e abandono em que se encontrava a ermida, ameaçando derrocada,
bem como a diminuição de devoção à Sagrada Cruz, decidiram, em 1629, a fundação
de uma confraria, a reedificação da capela, atribuindo, ao mesmo tempo, a invocação
de Bom Jesus do Monte da Santa Cruz.
Também os Estatutos da Confraria de 1821 (imagem 3), após dar conhecimento da
construção de uma ermida por D. Jorge da Costa e de nela ter colocado a Sagrada Cruz
de Jesus Cristo, facto a que deu o nome de Monte da Santa Cruz e depois de ter sido
ampliada pelo Deão D. João da Guarda em 1522, refere o nascimento da Confraria do
Bom Jesus do Monte em 1629.
A recém-criada confraria não poupou esforços para transformar um local ermo num
aprazível espaço de romarias, iniciando imediatamente o seu múnus: conservação e
aumento do recinto; construção das primeiras e minúsculas capelas mais parecidas com
nichos, ao longo da montanha, dos Passos da Paixão, dedicados à Cruz (Descimento,
Unção, Ressurreição e Ascensão); nomeação do primeiro ermitão, Pedro do Rosário;
restauro e aumento da ermida, verdadeira morada divina, consagrada ao Bom Jesus,
colocando no seu interior uma imagem de Cristo Crucificado; admissão de confrades;
peditórios pela cidade e arredores; representação de autos bíblicos, bailados, festas e
9

10

Discripção do prodigioso augusto sanctuário do Bom Jesus do Monte da cidade de Braga, 1784, Ms. n.º 6617 do ADB-UM,
pp.1-2.
João Batista Vieira Gomes, nas Memórias de Braga, Ms. n.º 1059, pp. 471, ADB.

procissões mítico-bíblicas para atrair o povoléu nessas solenes ocasiões; dotação de
paramentos e alfaias à guarda de um ermitão; planeamento para a ereção do primeiro
santuário; abertura de caminhos na montanha; canalização de águas; ereção da
primeira fonte ornamental; edificação de quartéis, casas e albergues para repouso e
abrigo dos romeiros; levantamento de elegantes obeliscos sobre os altos paredões para
resguardo do adro da ermida e da Fonte de Cupido.
Apesar da escassez das fontes, outros caminhos nos revelam que foram redigidos os
primeiros estatutos, dos quais não há notícia, nem conseguimos arrancar dos braços
de Morfeu, e algum tempo decorrido a Cúria Arquiepiscopal aprova o compromisso da
Irmandade, condição obrigatória pois sabemos que antes de 1604 não era necessário
um registo escrito por parte da diocese para a criação duma confraria, bastava o acordo
verbal do bispo. A constituição de Clemente VIII intitulada Quaecumque, datada de
1604, determinava que a ereção canónica de uma confraria só podia ser feita pelo bispo
que autorizava e aprovava o respetivo compromisso.
Não conseguimos descobrir o
primeiro livro de atas nem os nomes
dos primeiros oficiais da confraria.
São 36 anos de trevas (1629-1665).
As atas mais antigas são avulsas e
datadas a partir de 1665 e fomos
encontrá-las no Manuscrito Treslado
do Livro das Eleições dos Oficiais da
Confraria do BJM11, cujo frontispício
juntamos aqui (imagem 4).
No manuscrito deparamos com
diversos documentos dos primórdios
da atividade da confraria, relativos
a obras realizadas: em 21 de março
de 1666, António Pacheco recebeu
dois mil e quinhentos reis por conta
de um retábulo que fez no Bom Jesus do Monte e, em 29 de março de 1666, Manuel
Antunes recebeu o mesmo valor por conta de outro retábulo que, também, executou na
Igreja do Bom Jesus do Monte. Reproduzimos, agora, o documento mais antigo, datado
de 21 de março de 1665, respeitante ao desvio de alguns bens da confraria, títulos,
11

ACBJM.
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Imagem 5

ornamentos e chaves das capelas
por parte do ermitão Pedro de São
Francisco.
Numa ata encontrada, datada de
4 de março de 1666 (imagem 5),
alude-se à necessidade da construção
de dois retábulos para os altares da
Paixão no Corpo da Igreja, sem custos
para a confraria mas suportada pelos
mesários. Na ata seguinte, datada
de 14 de março de 1666, reaparece
o mesmo assunto mas com a
indicação dos valores que cada
confrade suportaria, começando no
Juiz Simão que ofereceu dois mil rs,
passando pelo escrivão João Correia,
os Mordomos Lourenço do Vale e
João da Fonseca, pelo Juiz da Mitra
Rodrigues, pelo Tesoureiro António
Mendes, terminando no ermitão
Padre Pedro de São Francisco com
dez cruzados.
O afã da novíssima confraria pressente-se nas obras que desenvolveu. Logo, em
2 de junho de 1669, arranca com a construção de três capelas: da Sepultura de Cristo,
da Ressurreição e da Assunção. No mesmo ano, procede-se ao ajuste da pintura da
Capela do Enterro e de mais seis capelas.
Temos conhecimento das primeiras eleições para a Confraria do BJM, por uma
ata de 20 de maio de 1670, cujo teor, do manuscrito que juntamos, transcrevemos a
seguir: «Aos vinte dias do mês de maio de mil e seiscentos e setenta annos na cappela
de santa Anna onde por antigo custume se faz a eleiçao dos officiais do Bom Jezus do
Monte e ali por som de campa tangida as sete horaz pela manham foram juntos os
officiais e confrades para fazerem elleiçao de novos officiais para haverem de servir no
anno seguinte que há de fazer em Dez de maio de Mil seiscentos e setenta e hum e por
mais votos forao por Juiz o reverendo Dom Luiz Ayral de Moura, deam primaz escrivao o
Reverendo Francisco Soares de Campos, mordomos Jose Lopes, ourives da Rua do Souto
e José de Faria de S. Lázaro, Tesoureiro Jácome da Porta do Souto, procurador Domingos

de Sousa, Correeiro da Rua de São Marcos, Assistentes Domingos Dias da Rua das Águas e
Cristovao Correia ourives de ouro da Rua do Souto, Mordomos de fora Jeronimo Rodriguez
de São Pedro d’ Este e Ignacio da Costa de Gualtar, de que se fez este termo(...)»12.
Nos primórdios da confraria, as eleições para a mesa eram anuais, na Ermida de
Santa Ana, obviamente para evitar a deslocação de muitos confrades à colina sagrada,
com início de funções reportado a maio, mês da Invenção da Santa Cruz, como se
pode ver pelo termo da ata de treze de junho de 1671, onde foram eleitos: Juiz o Deão
Dom Luís Ayral de Moura; Escrivão o Padre Francisco Soares, do Campo de Santa Ana;
Mordomos José (Tabelião) e José (Ourives) da Rua do Souto; Tesoureiro Domingos
Pereira, Mercador da Porta do Souto; Procurador João Fragoso, solteiro, da Porta do
Souto; Assistente João da Porta do Souto; Mordomo de Fora Francisco Vaz da Rua de
São Marcos.
Por termo de 4 de junho de 1678, os oficiais que serviam a confraria13, Gonçalo de
Araújo e Brito, António da Costa, Pedro Francisco, Jerónimo, Francisco Alves de Oliveira
e Francisco Rendeiro decidem colocar editais, escritos como vem na ata, nas portas dos
templos para os interessados concorrerem às obras da igreja, que se encontrava em
ruínas e, de imediato, se lançasse concurso, ganho pelo oficial de pedraria e carpintaria
Domingos Gonçalves, morador na Freguesia de Sobreposta. A reparação da igreja
do Bom Jesus, o assentamento de novo das paredes até à altura da capela maior, o
levantamento do arco de modo a deixar ver muito bem todo o altar maior e uma janela
sobre a porta principal orçou a verba de sessenta e um mil rs.
Algum tempo depois, em 11 de agosto de 1697 ergue-se uma escadaria em frente à
capela maior (escadas, pátios e corrimões).
Das atas retiramos os nomes dos primeiros Juízes-Presidentes da Confraria: Cónego
Simão de Magalhães (1665), Cónego António de Melo Pereira (1668), Dom Luís Ayral
de Moura (1669), Cónego João de Meira Carrilho (1674), Abade Domingos de Meira
Carrilho (1676), Cónego Gonçalo de Araújo e Brito (1678), Cónego Francisco de Araújo
(1679), Inácio Coelho (1683), Pedro Leitão (1684), João Gonçalves Carvalho (1685),
Manuel Gomes da Costa (1686), Desembargador João Marques da Silva (1687), Doutor
Amaro Vaz (1688), Deão Francisco Pereira da Silva (1690), Padre António da Costa
(1699), Cónego António Barbosa de Oliveira (1701), Doutor Jerónimo Alves Tinoco
(1702), Diogo de Sousa Meneses (1705), Doutor José de Barros e Sousa (1707), António
Maria de Almada (1708).
12
13

ACBJM.
in Tresladado do Livro das Eleições dos Oficiais da Confraria do BJM , ACBJM
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CONTENDAS ENTRE 1708 E 1722
A prosperidade da confraria e o afluxo crescente de devotos à estância aguçaram o
apetite do Deão Capitular da Sé de Braga D. Francisco Pereira da Silva14, da Casa dos
Biscainhos, a apropriar-se da instituição e dos seus bens, por volta de 1708, reclamando
todos os direitos alegando duas razões: primeira, ser uma alta dignidade da Catedral
Bracarense e desempenhar um elevado cargo na mesma; segunda, reclamar os direitos
que lhe assistiam como sucessor de Dom João da Guarda, pelo facto da Freguesia de
Tenões ser da sua apresentação e superintendência, ou seja, na qualidade de titular da
Abadia ou Paróquia de Tenões.
A desenfreada exploração ocasionou lamentáveis protestos, censuras, azedumes,
pleitos e a revolta da opinião pública. A luta desigual, entre os mesários, cuja justiça
lhes assistia, e a ambição do poderoso Deão, terrível e temido adversário, que dispunha
de bens avultadíssimos, durou dois anos, até 1710. Este litígio terminou nas garras
espoliadoras do sucessor na Abadia de Tenões, levando os confrades a resignaram-se
perante o poder do alto dignitário da Sé de Braga15. D. Francisco Pereira da Silva
paralisou a veneração ao BJM e os zelosos veneradores da estância não encontraram
forças contra os esforços ambiciosos do Deão. Depois de se apoderar da capela e das
suas dependências denominou-se protetor delas e encarregou o ermitão Bento da Cruz
como seu guarda fiel16. Os Estatutos de 1821 referem-se a este período nos seguintes
termos: «Porem neste anno de 1710, tudo se transtornou, seus officiaes que então a
servião, não quizerão continuar, nem os novos elleitos acceitam os seus cargos: perdêo-se
a devoção, e zelo, alguns irmãos se riscarão, e a confraria e santuário ficarão de todo
perdidos, por não haver quem quizesse oppor-se às injustas pertençoens do R.do D.
Francisco Pereira da Silva, Deão na Sé de Braga e luctar com a sua aucturidade e poder
desmarcado. Assim se passarão dez annos sem confrades, sem serviço e sem Meza,
e em todo este tempo governou a Hermida, Cazas e Capellas hum celebre Hermitão
chamado Bento da Cruz, que ali posto pelo mesmo R.do Deão, somente cuidava na sua
utilidade e conveniência própria e não no que era de Jesus Christo, por isso já não havião
paramentos, nem trastes alguns, e a Hermida, Capellas e cazas, tudo se achava desfeito,

14

15
16

Morreu em 27 de dezembro de 1748, com 90 anos de idade. Seu pai, o Dr. Constantino Ribeiro do Lago, de notável
talento, representara nas cortes de 1667 a cidade de Braga.
R.G., vol. 87, fl. 181-213, ADB.
Ms. n.º 1059, Memórias de Braga de João Batista Vieira Gomes, ADB, p. 473.

arruinado e no estado mais mizeravel, sem livros, sem estatutos e sem couza alguma por
onde podesse ser regulada e administrada»17.
Esse aumento da devoção provocou o egoísmo e a cobiça do Deão da Sé de Braga,
D. Francisco Pereira da Silva sobre cuja jurisdição estava o santuário, «lhe moveu tais
desinções de que se originaram alguns pleitos» o que deu origem a «que a Mesa do ano
de 1720 desamparou a Confraria e se introduziu o Deão no Santuário pondo nele um
homem que feito rapina das esmolas nele viveu dez ou doze anos»18.
O Deão D. Francisco Pereira
da Silva foi eleito numa lista, pela
primeira vez, Juiz-Presidente da
Confraria do Bom Jesus do Monte
em eleições para a irmandade que
decorreram em 6 de maio de 1690
(imagem 6), conforme manuscrito
que transcrevemos parte do seu teor:
«Termo de eleição do anno de mil
e seiscentos e noventa. Aos seis dias
do mez de maio de mil e seis centos
e noventa annos na capella de Santa
Anna nesta cidade de Braga forão
juntos os officiais do Bom Jesus do
Monte para fazerem officiais novos
para servirem o anno de seis centos
e noventa e mandarão tanger campa
e se tomarão os votos dos officiais da dita confraria e sahirão amais votos para Juiz
o Reverendo Senhor Dom Francisco Pereira da Silva Deam Primaz e para escrivão o
Reverendo Padre Manoel de Basto Moura e por mordomos João Teixeira e Bento do
Valle Fernandes, mercador e para Tesoureiro António Ribeiro, ferreiro da Rua do Souto
e Procurador Francisco Correia, ourives da Rua do Souto e Assistentes André de Barros,
seleiro, morador no Campo de Santa Ana…»19.
Esta contenda permitiu que bens e objetos do santuário caíssem nos domínios do
titular da abadia de Tenões, ou seja na posse de D. Francisco Pereira da Silva. Ao mesmo
tempo perdeu-se todo o arquivo e todas as lembranças da primeira confraria, enquanto
17
18
19

Estatutos da CBJM do ano de 1821, ACBJM.
Idem.
Ms. da ata da eleição, in Treslado do Livro das Eleições dos Oficiais da Confraria do BJM, ACBJM.
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que, no meio, eram constantes os insultos contra o capitular pela odiosa exploração. A
atitude do Deão causou momentos de perplexidade, quando não de paralisia.
O período 1708-1720 foi o suficiente para se perder os rastos da nascente confraria,
os nomes dos primeiros instituidores, o seu espólio e o seu património. O Dr. Alberto
Feio é esclarecedor: «Dobrados pelas ambições do poderoso Deão, entregaram às garras
espoliadoras todos os bens do santuário: igreja, ermidas, terrenos, quartéis, alfaias e até
o pequeno arquivo. Perderam-se assim as lembranças da primeira confraria, não podendo
a posteridade sequer, saber o nome dos seus beneméritos instituidores»20.
Não pactuando com tal insensatez, Dom Rodrigo de Moura Teles, sentindo que os
devotos se afastavam, terminou com este vigoroso litígio. Com este objetivo, ultrapassou
os Estatutos da Irmandade, auto-denominando-se Juiz da Confraria, elegeu nova mesa
administrativa e assinou uma transação entre o Deão e a Confraria, ficando esta com
a obrigação de pagar ao Abade de Tenões, o referido D. Francisco Pereira da Silva, «de
foro duas galinhas, ao Rev. Deão e mais trezentos reis para o Vigário pela renda das
esmolas, e esta transação se confirmou pela Sé Apostólica»21.

RESTAURAÇÃO

Uma das primeiras iniciativas desta destemida mesa administrativa foi a intimação
para que o Deão D. Francisco Pereira da Silva restituísse os haveres que se apossara
ilegitimamente. Mas em vão, pois já nada existia nem sequer os primitivos estatutos23.
Outra iniciativa foi a colocação de uma demanda em juízo. Este processo de lenta
extinção só não se consumou pela decidida intervenção de D. Rodrigo de Moura Teles
que, Jure devoluto, encabeçou uma mesa administrativa juntando pessoas da sua
confiança, como adiante desenvolveremos.
Se houvesse algumas dúvidas em relação à pretensão do Deão da Sé Primacial
D. Francisco Pereira da Silva, pessoa com antepassados abastados e de hierarquia
veneranda, elas cairiam por terra por decreto de 7 de julho de 1722. A contenda com
o Deão Francisco Pereira da Silva terminaria em 30 de julho de 1722, onde ele assina,
no Paço Arcebispal, perante a mesa o termo de composição amigável e a resignação
de todos os direitos24, que pudesse ter nas casas, capelas, devesas ou propriedades
sitas no Monte de Santa Cruz, dentro ou fora da mata, ainda que fossem pertença da
freguesia e seus passais, tudo a troco de um módico foro para si e para o vigário da
freguesia. O poder do Deão D. Francisco Pereira da Silva terminaria com a assinatura
de um «contrato de transação e amigável composição», que passamos a transcrever
uma parte:

Em 1720, os heroicos sobreviventes da mesa da confraria e que resistiram à contenda
com o Deão D. Francisco Pereira da Silva, lamentando o estado a que tudo tinha
chegado, desolados, desamparados, levantaram a voz pela restauração da instituição
recorrendo ao Juiz dos Resíduos para que se convocasse a Junta e nela se elegesse e
constituísse uma mesa administrativa. Este eclesiástico e desembargador manda reunir
os confrades e ordena eleições. Recorre-se, então, ao processo eleitoral, ao som do
pregão por campa tangida, aprovado por novo estatuto de 29 de dezembro de 1720 e
confirmados por provisão 18 de abril de 1721 do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles22.
Foram eleitos: Juiz, o Fidalgo da Casa Real Francisco de Sousa e Castro, morador atrás
do Hospital; Escrivão, o Reverendo António de Castro; Mordomos, os Doutores João de
Carvalho Ferreira e João Jácome Correia; Tesoureiro, André Ferreira Manso; Procurador,
Manuel Pereira. Outros nomes, na época, se aprontavam, igualmente, a lugares de
mesários da confraria Diogo Bravo de Meneses, António Barreto Gavião, Cristiano
Gomes do Couto, Tomé Gomes do Couto, Eusébio do Vale, António F., José de Sousa.

20
21
22

Revista Latina-5.
Ms. Códice 862, BNL.
Cópia do Requerimento a pedir a aplicação do legado de D. Rodrigo de Moura Telles, Caixa 1099, ACBJM.

«Livro que contem a transaçao, e amigavel composiçao, que fez nos Paços
Arcebispaes em 30 de julho de 1722, o R.do Dom Francisco Pereira da Silva, Deao
na Se primaz e como Abbade sem cura de Santa Eulalia de Tenoens, unida in
perpetuum a sua Dignidade em nome seu e dos demais Deoens seus sucessores,
com o Ill. E Ex.mo Juiz e mais Meza da Confraria do Bom Jesuz do Monte, a qual se
confirmou por Breve Apostolico na fr. Que consta de Sua sentença. Dom Luis Alves
de Figueiredo por merce de Deos e da Sancta Se Apostollica Bispo de Uranopelis
do Concelho de Sua Magestade que Deos guarde, Coadjutor deste Arcebispado
presidente da Rellaçao, provisor e Vigairo Geral no espiritual e temporal, nesta
corte e Arcebispado de Braga, pello illustrissimo e Exmo. Snr. o Senhor D. Rodrigo
de Moura Telles, por m.ce de Deos e da sancta Se Apostollica Arcebispo, senhor
desta dita corte e cidade de Braga, primaz das Hespanhas do Com.co de Estado
de Sua magestade El Rey Nosso S.or que Deos goarde, e Sua Mulher de Sua Real
Cortina e Juis Comissario Sub Dellegado Executor Apostollico (...)

23
24

Coutinho, Azevedo, Bom Jesus do Monte, Esboço Histórico-Descritivo, Liv. Central editora, 1899, p. 12.
Arquivo Distrital de Braga, R.G., vol. 87, fl. 181.

SANCTUARY OF BOM JESUS DO MONTE IN BRAGA | NOMINATION TO THE WORLD HERITAGE LIST

REAL CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE (BRAGA)

José Carlos Gonçalves Peixoto

266

397

SANCTUARY OF BOM JESUS DO MONTE IN BRAGA | NOMINATION TO THE WORLD HERITAGE LIST

ANNEX 4. BOM JESUS: VOZES E CONTRIBUTOS À CANDIDATURA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

398

REAL CONFRARIA DO BOM JESUS DO MONTE (BRAGA)

José Carlos Gonçalves Peixoto

269

268

Carta de sentença de confirmação de contrato e concordia para sempre
duradoura virem e conhecimento della pertencer e seu integro comprimento
devido, effeito e plenaria execução (...)
Anno do Nascimento de Nosso senhor Jezus Christo de Mil Setecentos e Vinte
e dous annos, aos trinta dias do mês de julho do mesmo anno nesta muito
Antigua Augusta Cidade de Braga nos passos Arcebispais della aonde eu escrivao
do auditorio ecclesiastico e desta cauza fui vindo e chamado a salla do Docel
nos mesmos passos arcebispais aí estando juntos em meza o illustrissimo e
excelentissimo senhor Dom Rodrigo de Moura Telles por merce de Deos e da santa
Se Apostollica, Arcebispo e Senhor de Braga, primas das Espanhas do concelho de
Estado de Sua Magestade que Deos guarde Seu Sub milher da Cortina e Juiz da
Confraria do Bom Jesus do Monte, e bem assim o Reverendo Antonio Felgueiras
Lima conigo Prebendado na santa Se primas de Braga escrivao da mesma confraria,
e os Reverendos Doutores Aires Pinto Marques do Coutto e Manoel Pereira de
Araujo tambem conegos Prebendados nesta Santa Se Primas, e mordomos da dita
confraria, e Joze Rodrigues Mendes, e Pedro Rodrigues Cidadains desta cidade,
e asistentes da confraria, e Hieronimo da Silva da Rua do Soutto desta mesma
procurador da dita confraria, Autores nesta cauza e nesta como Reo da outra parte
Reverendo Dom Francisco Pereira da Silva, deao nesta mesma Se Primas e Abbade
Sem Cura da Parochial Igreja de Santa Eulalia de tenoens annexa in perpetuum
a dita sua Dignidade Todas pessoas reconhecidas de mim escrivao pelos mesmos
assim nomeados de que dou fe (...)»25.
Este documento, por conseguinte, assentava nas seguintes premissas: demissão
do Deão; expulsão do ermitão atual; restituição à confraria das capelas, ermida,
propriedades, casas e outros deveres; cedência dos direitos que assistiam ao Deão por
trezentos rs anuais, em dinheiro, por avença das esmolas e duas galinhas pagas no dia
de S. Miguel; a regalia de escolher um dos três homens que a confraria propõe para
ermitão; a resolução dos problemas oriundos da interpretação deste contrato devem ser
resolvidos pelo Juiz dos Resíduos e no caso de o Deão e seus sucessores pretenderem
anular o contrato, no futuro, de modo nenhum devem ser ouvidos sem primeiro
entregarem à confraria toda a importância das benfeitorias que se vierem a efetuar na
ermida, casas e capelas26. Este contrato foi decidido por sentença (com vinte e nove

páginas) 27 cível de libelo de
propriedade para título e conservação
de direito da Confraria do BJM,
datado de 30 de agosto de 1722, que
aqui reproduzimos a folha de rosto
da sentença (imagem 7).
O acordo foi confirmado por
Breve de 25 de fevereiro de 1723, da
Sagrada Congregação do Concílio,
do Vaticano28. Desta desistência se
lavrou termo, que foi julgado por
sentença de 4 de agosto de 1724 e
confirmado por sentença apostólica
da Santa Sé em 4 de setembro do
mesmo ano29.
Atendendo às razões já invocadas,
à indignação geral e aos ânimos
exaltados dos mais fervorosos, o
prelado fez letra morta do estatuto
«em que dispensamos por esta vez», dizia D. Rodrigo, e autonomeou-se juiz e indigitou
para confrades aqueles que se distinguiam pela sua probidade e espiritualidade,
conforme decreto de 7 de junho de 1722 e auto de posse30 lavrado em 4 de agosto
de 1722: escrivão, o Cónego António Felgueiras Lima; mordomos, o Reverendo Dr.
Agostinho Marques do Couto (Vigário Geral) e o Cónego Manuel Pereira de Araújo;
tesoureiro, Francisco Ribeiro de Araújo; procurador, Jerónimo da Silva Oliveira, da Rua
do Souto; assistentes das obras, José Rodrigues Mendes e Pedro Rodrigues; secretário
do Sr. Arcebispo, Félix da Silva Oliveira; capelão e mestre-de-cerimónias do Arcebispo,
António de Mariz Faria.
Além de outras, uma das razões da restauração da confraria prendia-se com a
construção e/ou reparação do santuário: «considerarmos as dezordens e descaminhos
que nella tem havido por ocazião das repetidas demandas com prejuízo evidente da
mesma confraria, e que estas se continuarão e originarão outras se no presente anno
27
28

25
26

ACBJM.
João Batista Vieira Gomes, nas Memórias de Braga, Ms. n.º 1059, p. 475, ADB.

29
30

1722-08-30, Sentença cível de libelo de propriedade para título e conservação de direito da Confraria do BJM, ACBJM
Breve de 25 de fevereiro de 1723, ACBJM.
ADB, Registo Geral, vol. 87, fls. 181-213.
R.G., vol. 87, fl. 201-207, ADB.
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se proceder a nova eleyção; dezejando com paternal affecto obviar quanto em nós he,
semelhantes distúrbios com o fim da paz e sossego que dezejamos e do augmento da
mesma confraria devolvemos por esta vez a nós a eleyção dos officiais da dita confraria
e para que melhor se reconheça o nosso animo e desvelo de quem com zello e piedade
catholica se sirva ao Bom Jesus e se continuem as obras»31.
Perante a atitude decidida do prelado, em contraponto com as pretensões ambiciosas
do Deão, este declarou-se vencido, desistiu do pleito, dando por concluído o litígio entre
a confraria e o seu antigo Juiz. Face a este desfecho, o Deão refugia-se no Monte da
Senhora da Peneda onde imprimiu um cunho monumental ao Santuário, análogo ao
Bom Jesus do Monte32, palco da maior romaria portuguesa, que tem lugar no dia 7
de setembro, atraindo gentes desde o Alto Minho até Orense e Pontevedra, na vizinha
Galiza.
D. Rodrigo de Moura Teles dedicou-se com generosidade à reedificação, restauração
e melhoramento da estância cujo projeto incluía: a construção da estrada a partir dos
peões; a celebração do contrato para a construção do escadório primitivo dos cinco
sentidos, que, ainda, começou a ser construído em tempo de D. Rodrigo, com o pedreiro
Domingos Gomes33; construção dos muros da cerca, posteriormente demolidos para
alargamento e demarcação de novas devesas; um Pórtico, na base da montanha; as
oito primeiras capelas, de planta quadrada, cobertas de cúpulas de quatro águas, e
as portas de arco inteiro com gelosias em ferro, que substituíram as primitivas, mais
pequenas e mais humildes (os famosos calvários, onde íam sendo recolhidas estátuas
de tamanho natural para reconstituir as cenas da Paixão de Cristo, mas destas, apenas,
restam as duas primeiras capelas de forma quadrada, a da Ceia e a do Horto); as
fontes (alegóricas a deuses mitológicos), os maravilhosos escadórios, a organização da
exuberante mata, a edificação de albergues e quartéis para os romeiros.
Segundo Silva Thadim34, Moura Teles iniciou a sua obra, no Bom Jesus, em 1723,
começando pela abertura de uma estrada pelo meio da Veiga de Vilar. A seguir deu
corpo à Igreja, capelas, ruas, chafarizes, fontes, alamedas, casarios, varandórios para os
romeiros, escadórios, pórticos, jardim, coutada, onde gastou 24 mil rs. Outros afirmam
31
32

33
34

ACBJM, Livro dos termos e acórdãos e eleições da Confraria do Bom Jesus (1722-1770).
A origem do Santuário da Peneda remonta à Idade Média. Conta a lenda que naquele local ermo, a Virgem terá
aparecido a uma pastora serrana. No entanto só a partir de meados do século XVI, o local terá conhecido uma maior
afluência de peregrinos.
Códice 591, ADB, fl. 221V e Ata da Mesa de 21 de julho de 1722, ACBJM.
Ms. N.º 1054, ADB-UM, Diário Bracarense das Epocas, fastos e annaes mais remarcaçoens e sucessos dignos de mençam
que succederam em Braga, Lisboa e mais partes de Portugal e cortes da Europa, por Manoel Jose da Silva Thadim,
Presbítero secular e advogado, pp.95 e 330.

que, além do que deixou de renda perpétua, a sua generosidade com a reedificação da
estância foi superior a oitenta mil cruzados35.
A confraria, como núcleo difusor da devoção, vai afirmar-se em sentido ascensional
ao longo do século XVII. Conhecerá algum declínio nos finais deste século, a que,
também, não é estranha, a grave crise económica de 1670-1692, para se erguer, em
crescendo, no final da primeira metade do século XVIII. Vai conhecer, também, grande
pujança, por volta de 1760, por ocasião da outorga da bula do jubileu. Paralelamente
seguiram-se muitas crises e problemas no seio das mesas administrativas, ou no seu
relacionamento com a comunidade.
Esta instituição ficou no gozo pacífico dos seus direitos até 1759, quando o Vigário
de Tenões assumiu a inspeção sobre as celebrações e escolha dos capelães. Esta nova
questão foi novamente decidida a favor da confraria por sentença do tribunal da
legacia, que a considerou única padroeira do Bom Jesus do Monte sem dependência
da freguesia.
Manuel António Vieira de Araújo já descreve os esforços da irmandade na construção
do templo atual: «Ainda que os Confrades deste Sanctuario empregão presentemente o
seu desvelo em ampliar o novo Templo que idearão formar com magnificência»36.

ESTATUTOS
Em simultâneo, era imperativo implementar normas de atuação e dispositivos
regulamentares como modelos orientadores de conduta, que, no decurso do tempo, e à
medida que as realidades institucionais, sociais e económicas evoluíam, foram alteradas
por novos compromissos e estatutos.
Ao longo da voracidade do tempo e da vida da Confraria do BJM foram redigidos
vários estatutos, ou revisão dos ordenamentos estatutários, de modo a responder às
mudanças do devir temporal para corresponder às solicitações oriundas das diferentes
circunstâncias e enquadramento das condutas da natureza humana. Deparamos, por
isso, com várias atualizações estatutárias com mais ou menos profundas alterações
orgânicas.
1 – Estatuto de 1629. Não se conhecem exemplares. Foram sonegados pelo Deão D.
Francisco Pereira da Silva após o pleito havido com a confraria37.

35
36
37

Manuel Silvestre, Padre da Congregação do Oratório, Compêndio da História de Braga, ms. n.º 896, p. 73, ADB.
Descripção do prodigioso Augusto Santuário do BJM da Cidade de Braga, 1793, p.172.
Coutinho, Azevedo – Bom Jesus do Monte, Esboço histórico-descritivo, Braga, Liv. Central ed., 1899, p.79.
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2 – Estatuto da confraria aprovado em 29 de dezembro de 1720 e por alvará de 18
de abril de 1721 do arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Compunha-se de 28 artigos. A
mesa era constituída por seis membros. O escrivão devia ser um sacerdote, o tesoureiro
não podia ser reeleito. Havia multas para os irmãos que não participassem no ato
eleitoral e não podiam ser admitidos como irmãos frades ou freiras.
Durante os cem anos que estes estatutos vigoraram, sucederam-se propostas de
reforma, que foram aprovadas em sessão de mesa e votadas em junta de irmãos. No
entanto, o tempo correu sem que se reformassem os estatutos, bastando, por vezes, um
alvará régio, um decreto prelatício para resolverem problemas e demitir ou reconduzir
mesas.
O Juiz Presidente da Confraria Cónego Dr. Agostinho Marques do Couto chegou a
propor uma revisão dos estatutos, em sessão de 25 de novembro de 1731, mas não
logrou realizar o seu intento. Uma
década depois, lemos na ata da mesa
que a confraria obteve autorização
para reformar os estatutos38. Mais
tarde, a mesa, em 26 de maio de
1751, decide reformar os estatutos da
confraria, aumentando os confrades
para onze. Conhecemos nova decisão
da mesa, em 6 de agosto de 1778,
de mandar reformar os estatutos da
confraria, que ficou pelas intenções.
Ainda aparece em reunião de mesa,
datada de 16 de março de 1809,
uma proposta de novos estatutos.
Aqui se relatam as competências de
cada membro da confraria.
3 – Estatuto da Confraria do Bom
Jesus do Monte, 1821/1822 (imagem
8), aprovado por D. Frei Miguel da
Madre de Deus.
Consta de 36 capítulos e 474
artigos distribuídos por cem meias

folhas de papel. Por este estatuto, a administração é confiada à Junta de Confrades, à
Junta de Deputados e à Mesa. A Junta dos Confrades compõe-se de todos os irmãos,
na época com número superior a 2.000, funcionando com vinte e cinco vogais. A mesa
integrava, igualmente, a Junta de Deputados com quatro ex-mesários.
A mesa é eleita anualmente pela Junta de Confrades e compõe-se de 13 membros:
Juiz (ou presidente), cartorário, secretário, ministro do culto, vedor da fazenda e das
obras, tesoureiro da casa, dos legados, das estampas, das esmolas, procurador e
mordomos do templo e das capelas. Previa a existência de quatro capelães fixos, um
sacristão, um ermitão e um servo da mesa, um fiscal ou apontador e um jardineiro.
4 – Estatuto da Irmandade do Santuário do BJM de 1834. Não conseguimos
consultá-lo39.
5 – Estatuto (projeto) da Confraria do
Real Santuário do Bom Jesus do Monte,
1896. Este estatuto foi imposto à confraria
pelo que viria a ser substituído por outro,
aprovado em Junta Geral de Irmãos, em 12
de abril de 1897 (imagem 9), os primeiros a
serem impressos com a designação Estatuto
da Confraria do Real Santuário do Bom Jesus
do Monte40. Estes estatutos compreendem
onze capítulos e 84 artigos.
6 – O regime político iniciado em 1910
provocou grandes alterações nas associações
de caráter religioso, pelo que foi necessário
adaptar os estatutos às novas realidades.
Assim apareceu o Projeto de Estatuto para
a Confraria do Bom Jesus do Monte41. Este
projeto de Estatuto da Confraria do Bom
Jesus, aprovado por alvará do Governo
Civil de Braga, de 27 de fevereiro de 1912
(imagem 10) e pela autoridade religiosa em 25 de março de 1912, deu origem à
publicação do Regulamento do Estatuto42 que se compõe de 95 artigos e 6 capítulos.
39
40
41

38

Ata de 11 de agosto de 1743.

42

R.G., vol. 387, ADB. Está dado como desaparecido.
Braga, Tip. Lusitana, 1897.
Imp. Henriquina, 1912.
Braga, tip. Augusto Costa, 1912.
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7 – O primeiro estatuto da República deu
origem, rapidamente, a novo Estatuto para
a Confraria do Bom Jesus do Monte43, em
1919. Logo no artigo 1.º pode ler-se que está
conforme com a Lei da Separação da Igreja
do Estado: «A Confraria do BJM… associação
de beneficência segundo os preceitos do
Decreto de 20 de abril de 1911». Compõe-se
de 99 artigos e 10 capítulos.
8 – Com o advento da revolução saída
de Braga, em 1928, é publicado novo
Estatuto para a Confraria do Santuário do
Bom Jesus do Monte44. Compõe-se de 96
artigos e 9 capítulos.
9 – Na sequência de uma pastoral,
datada de 1933, em que o prelado
bracarense aconselhava uma reformulação
dos estatutos, a confraria do BJM não perde
tempo e lança mão a essa tarefa. Como
os Bispos de Portugal aprovaram, em 23
de maio de 1937, o Regulamento Geral das
Associações Religiosas de Fiéis45, a confraria,
para a elaboração do estatuto, teve como pano de fundo este regulamento. Assim a
instituição elabora um Projeto do Estatuto para a Confraria do Bom Jesus do Monte,
datado de 1939, aprovado em reunião de mesa em 30 de março de 1939 e em sede de
Câmara Eclesiástica em 21 de agosto de 1939. No entanto, a impressão só viria a ocorrer
em 1942, com o título Estatuto da Confraria do Santuário do Bom Jesus do Monte46.
10 – Na última década do século XX, surge o último Estatuto da Confraria do Bom
Jesus do Monte, em 1993. Este estatuto compõe-se de 12 capítulos:
Cap. I. Título, natureza, sede, normas por que se rege e objetivos
Cap. II. Dos associados ou irmãos

43
44
45
46

Imp. Henriquina, 1919.
Braga, Tip. Augusto Costa e Cª. L.da, 1929.
Este documento sofrerá atualizações em 15 de março de 1988 e em 4 de abril de 2008.
Of. Augusto Costa, 1942

Cap. III. Dos corpos gerentes
Cap. IV. Do culto divino
Cap. V. Do reitor e dos capelães do santuário
Cap. VI. Dos bens temporais
Cap. VII. Dos empregados
Cap. VIII. Livros
Cap. IX. Arquivo
Cap. X. Da aprovação e alteração dos estatutos
Cap. XI. Destino dos bens e encargos, no caso de extinção
Cap. XII. Direitos adquiridos
A confraria, com vista a um pedido de Declaração de Utilidade Pública, nos termos
do artigo 5, n.º1, do D. L. n.º 460/77 de 7 de novembro, convocou uma Assembleia
Geral Extraordinária47, que se realizou no dia 23 de abril de 1999, com a seguinte ordem
de trabalhos: Deliberar sobre uma alteração ao Estatuto da Confraria do Bom Jesus
do Monte, nomeadamente, do cap. II, os artigos 4, 5, 10. Mesmo assim, depois de
várias exposições da confraria de 27 de dezembro de 2000, de 23 de março de 2001,
a Secretaria Geral da Presidência do Conselho de Ministros ainda não deferiu a referida
pretensão, ou seja, a não atribuição daquele estatuto impede a atribuição de apoios
governamentais.
Genericamente constatamos que o controlo da instituição estava sob a alçada dos
sacerdotes. Na composição do corpo mesário houve sempre um peso significativo
de eclesiásticos. A mesa, na generalidade, era constituída por um núcleo de pessoas
diligentes, zelosas, com incumbências bem delineadas. A diversidade de pelouros
refletia uma complexidade de funções, correspondente a uma estrutura capaz de
governar a instituição, de modo a satisfazer os propósitos estatutários. Notamos uma
preocupação pela escolha de candidatos com qualidades intelectuais e morais como
condição primordial implícita no normativo estatutário. Em muitas épocas conseguir um
lugar dentro da confraria, a simples pertença ao corpo mesário, por mais discreta que
fosse, representaria distinção social e notabilidade assegurando um capital de prestígio
inerente.
Os fundos da confraria constam de bens de raiz (cerca, alguns prédios), capitais a
juro, joias de entrada dos confrades, legados, donativos, esmolas, produto da venda
47

Cf. Diário do Minho, 15 de abril de 1999. Realizou-se pelas 20.30 horas, na sede da confraria, sita na Rua do Souto,
n.º 21.
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de estampas, medidas, livros e outros objetos, receitas de serviços de botes no lago,
transporte no ascensor.
Pela leitura das atas, verificamos que o local das reuniões da mesa gerente variou
ao longo do tempo: inicialmente nas casas do Bom Jesus do Monte (1722); depois na
casa de alguns dos mesários, na casa do Cónego António Felgueiras de Lima (1722),
na casa de Manuel Rebelo da Costa (1781), na casa de Pedro Barros Pereira Pacheco
(1786); na capela ou ermida da Santa Ana (1671), fundada por D. Diogo de Sousa no
mesmo terreiro e campo que tomou o nome desta santa; na sala do definitório da
venerável Ordem Terceira de S. Francisco; no edifício do tribunal; na Rua da Boa Vista;
nos Congregados; na Capela de S. Sebastião das Carvalheiras (1901); na secretaria
do Bom Jesus do Monte na Rua Cândido dos Reis48 (1920); na secretaria da mesa da
confraria da Rua do Souto49 (prédio alugado ao Dr. Tomás de Oliveira Dias), a partir de
1942 e termo em 2001.
O corpo mesário era, em regra, responsável pelos seus atos, gerir os fundos da
confraria, verificar o inventário, apresentar o orçamento e balanço. Pela leitura dos
diferentes estatutos apuramos que o processo eleitoral variou ao longo do tempo.
Segundo os estatutos, conforme ata de 12 de maio de 1789, a eleição da confraria
deveria ocorrer no oitavário da Festa da Sta. Cruz, noutras épocas desde a segunda
oitava do Espírito Santo até ao dia do Corpo de Deus, convocar-se-à ao som de campa
tangida e aviso do ermitão, toda a confraria para votarem.
Para a eleição da mesa, conforme os estatutos, impunha-se a observância de várias
determinações:
– as eleições deviam ser publicitadas através da afixação de editais na porta das
Igrejas, na Igreja dos Terceiros e no Bom Jesus do Monte,
– as convocatórias deviam ser expostas com oito dias de antecedência,
– os irmãos deviam ser avisados na véspera ao pregão do som de campa tangida,
– devia ser constituída uma mesa eleitoral,
– estava previsto um prazo para apresentação de listas pelos confrades,
– antes da abertura da urna, esta era objeto de uma amostragem para verificação
que se encontrava vazia,
– votavam, em primeiro lugar os membros da mesa e, posteriormente, todos os
irmãos de acordo com os cadernos eleitorais organizados por ordem alfabética.

PROTEÇÃO REAL
A tutela e patrocínio régios a partir de 1822 é uma chancela de idoneidade de uma
atuação administrativa e assistencial, de um lema de inspiração religiosa, de uma
ação assente em obras de misericórdia, que funcionou, então, como motor, estímulo e
proteção.
O Ministro do Culto Manuel José Pereira do Lago, em 17 de agosto de 1822,
apresentou à confraria um Alvarâ de Privilegio p. q. S. Mag. Tomou debaixo da sua
Real, e imediata Proteção a Confraria deste Sanctuario do Bom Jezus do Monte. Esta
provisão régia, como se verifica, coloca o santuário e respetiva confraria debaixo da
Sua proteção, conferindo-lhe o título de Real, por decreto de Sua Majestade de 21 de
junho de 1822 (imagem 11) e Alvará de 29 de julho de 1822 (imagem 12). O original do
alvará de 29 de julho de 1822 está registado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo50.
Existe uma cópia que foi transcrita pelo Tabelião Público de Braga nos Estatutos da

Imagem 11
48
49

N.º 47, 1.º andar.
N.º 21, 1.º andar.

50

Registo Geral de Mercês, D. João VI, liv. 16, fl. 140 verso.
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Irmandade do Bom Jesus do Monte do ano de 1822. Este documento além de assinado
pelo rei, recentemente chegado do Brasil, em 3 de julho de 1821, também é subscrito
pelo Ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça José da Silva Carvalho, fundador do
Sinédrio, um dos obreiros da Revolução Liberal de 1820 e Ministro de D. João VI e é do
seguinte teor: «Eu El Rey Faço saber aos que este Alvará virem que tendo consideração
ao que lhe representarão o Juiz e mais officiaes da Meza da Confraria do Sanctuario do
Senhor Bom Jezus do Monte, situado no Monte Espinho subúrbios da Cidade de Braga:
Hey por bem, e lhe Praz de tomar debaixo da Minha Real e Imediata Proteção a sobredita
confraria e conceder-lhe as mesmas honras, e prerogativas, que gozão e tem as Cazas
de Mizericordia destes Reinos. Pelo que: Mando a todas as Justiças e pessoas a quem
o conhecimento deste pertencer, o cumprão, e guardem como nelle se contem, sendo
passado pela Chancellaria Mór do Reino, registado, e averbado nos lugares competentes,
e valerá posto que seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem embargo da
ordenação em contrario. Pagou de novos direitos quinhentos e quarenta reis, que forão
carregados ao thezoureiro d’elles no L. 34 de sua receita a p. 22 f, o que constou do
conhecimento registado a f. 33 f do L. 92 do registo geral. Lisboa vinte e nove de julho de
mil outocentos e vinte e douz. Rey. José da Silva Carvalho. Alvará, pelo qual S. Mag. Há por
bem de tomar debaixo da Sua Real e Immediata proteção a confraria do sanctoario do
senhor Bom Jezus do Monte, sito no Monte Espinho, suburbios da Cidade de Braga e de

lhe conceder as mesmas honras, e prerogativas, que gozão, e tem as Cazas de Mizericordia
destes Reinos. Como assina se declara.
Para V. Mag. por Decreto de S. Mag. de 21 de junho de 1822 e despacho de 13 de julho
do mesmo anno da Meza do Dezembargo do Paço»51.
O rei, ao conceder a provisão régia de 29 de julho de 1822, equiparando a confraria
às misericórdias, possuindo, por isso, as honras, privilégios, direitos e prerrogativas que
gozam as congéneres do país, foi sensível ao sentir e ao pedido dos irmãos e da mesa
da confraria alegando o grande número de peregrinos que se deslocam em romagem e
os muitos pobres, romeiros e doentes que procuram os serviços da confraria.
Este feito motivou que se colocassem as Armas Reais no Cruzeiro da Capela-Mor
e outras na fachada do templo, ao centro, sobre a cornija, por cima do janelão. O
santuário ostenta, desta forma, o escudo (brasão real) de D. João VI, as armas reais
de Portugal e do Brasil, mandado executar em 14 de janeiro de 1824, em honra do
monarca que concedeu ao santuário honras e prerrogativas das misericórdias e o
colocou sob a sua “Real e Imediata Proteção”.
Tendo em conta as graças e privilégios concedidos pela Coroa, a confraria mandou
executar um retrato de D. João VI para figurar na galeria dos benfeitores do santuário e
se determinou fazer um selo com as Armas Reais e símbolo desta confraria52.
Também D. Miguel I, em 17 de abril de 1833, assinou, no Palácio dos Arcebispos
de Braga, um termo em que se declarou Juiz Perpétuo da Confraria e Protetor do Real
Santuário, enquanto que as Infantas se ofereciam para «aias» do Bom Jesus do Monte.
Por este motivo o Duque de Lafões Sigesmundo Caetano A. P. de Melo passou a Vice
Juiz.
Na sequência da anterior concessão real, assistimos a nova atribuição, como consta
do Livro 20.º, de Mercês de D. Pedro IV53 (imagem 13), concedendo à confraria a graça
de ter um juízo privativo junto do corregedor da comarca: «Alvarâ de Privilegio, p. q. Sua
Magestade concede a esta Real Confraria do Bom Jesus do Monte, seu Juiz privativo p.
as causas deste sanctuario o Nosso Corregedor desta Cidade de Braga – Dom Miguel por
Graça de Deos, Rey de Portugal, e doa Algarves, d’aquem e d’alem mar, em Africa, Senhor
da Guiné da Conquista, Navegação e comercio d’Ethiopia, Arabia, Persia e India.
Faço saber, que os confrades do santoario do Bom Jesuz do Monte da Cidade
de Braga me representarão, que aquelle santoario estava debaixo da Minha Real
Proteção, que era o mais magistozo da provincia, que fora principiado e que precisava
51
52
53

Alvará de D. João VI de 21 de junho de 1822, ACBJM; Registo Geral, vol 87, fólios 199-201, ADB.
Ata de 5 de novembro de 1824.
ANTT, Lisboa a 17 de dezembro de 1831, fl. 168v.
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Imagem 13

ser concluido com ajuda dos fieis,
cujo zelo desgraçadamente tinha
diminuido, que os fundos erão
poucos e que tinhão a applicação ao
Divino Culto, e que se achavão fora
da Comarca e em maons poderozas
aonde precizavão ajuizar os
mesmos; como para o fazer tinhão a
dispender somas que tinhão aquella
applicação suplicando-lhe a graça
de lhe conceder por Juiz privativo
ao Corregedor da Comarca da dita
Cidade perante o qual podessem
demandar, e executar todos, e cada
hu dos seus devedores prezentes
e futuros avocando para o dito
fim as cauzas pendentes. Ao que
attendendo, ao que constou da informação do provedor da mesma comarca e ao mais
que lhe foi prezente na consulta do meu Dezembargo do Paço: hey por bem que os
corregedores da comarca de Braga sejão juizes privativos para conhecimento e decizão
de todas as cauzas da Confraria dos Supplicantes, excetuando aquellas que tiver, ou
tentar contra pessoas que tentão privilegio incorporado em direito, dando appellação e
agravo nos cazos em q. couber. Pelo que Mando, que esta provizão se cumpra, e guarde
como nella se contem, sendo registada nos lugares devidos e valerá posto que o seu
efeito haja de dorar mais de hu anno, sem ambargo da ordenação en contrario. Pagou
de novos direitos, sinco mil e seiscentos reis, que forão carregados ao tezoureiro d’elles
no L. De sua receita a fl. 232, o que constou do conhecimento registado a f. 213 do L.
104 do registo geral. El-Rey Nosso senhor Mandou por sua imediata rezolução e pelos
Ministros abaixo assinados do seu conselho e seus Dezembargadores do Paço. Manoel
Joaquim Pereira da Silva, a fez em Lisboa a dezassete de dezembro de mil oitocentos e
trinta e hum»54(imagem 14).
Além de honorífica, tornou-se mais fácil gerir a confraria, quando a mesma
passou a usufrutuária de uma proteção régia, por outro lado mais complicado se
tornava garantir a adesão das populações. Apesar dos privilégios, isenções e esmo54

Ms. datado de 17 de dezembro de 1831, ACBJM

las que, em regra, acompanhavam
esta manifestação da vontade régia,
outros problemas acresciam pela
tendência que os confrades revelavam para interpretar a seu belo
prazer o compromisso emanado da
coroa. O fim do Concílio de Trento
marcaria o início de um novo ciclo
na vida das confrarias e na história
da assistência pública portuguesa,
materializada no privilégio do
apoio do monarca e no aumento
das doações pias com valor salvífico
possibilitando o reforço patrimonial.
Outros documentos e acontecimentos enobrecem a história desta
confraria.
Pela portaria n.º 6536, de 9 de
dezembro de 1929, publicada no Diário da República de 12 de dezembro,
atendendo às funções altamente
meritórias desempenhadas pela
confraria no plano sócio-caritativo,
foram concedidos os direitos e prerrogativas das Casas de Caridade e
foi declarada Instituição de Utilidade
Pública.
Ao abrigo do art. n.º 10, do
Decreto n.º 15809, de 2 de agosto
de 1928, 1.ª série, n.º 175, a confraria
está isenta do pagamento de selos
e custas.
A confraria foi, também, agraciada com a medalha comemorativa
do ano de jubileu do turismo português pelos 75 anos de atividade no

Imagem 14
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setor do turismo. A medalha foi entregue na Sala Portugal da Sociedade de Geografia
de Lisboa, com a presença do Presidente da República Dr. Mário Soares55.
Por sua vez o art. 1, do Decreto n.º 17658 de 25 de novembro de 1929, 1.ª série,
n.º 271, decreta o seguinte: «a confraria do Bom Jesus do Monte só pode beneficiar dos
direitos e prerrogativas de que gozam as Misericórdias, a que se refere o Alvará de 29 de
julho de 1822, quando modificados os seus estatutos».
Nesta região onde o barroco penetrou, o Santuário do Bom Jesus do Monte,
grandioso conjunto artístico, é um imponente marco na história bracarense no período
barroco. No entanto, as suas raízes históricas mergulham num passado bem longínquo,
aos tempos medievais. Todo o conjunto monumental do Bom Jesus está classificado
como imóvel de interesse público pelo D. L. N.º 251/70 de 3 de junho de 1970.
A Câmara Municipal de Braga, em 5 de fevereiro de 1998, aprovou por unanimidade
o parecer favorável para atribuição do estatuto de utilidade pública à Confraria do Bom
Jesus do Monte56.
O semanário Falcão do Minho, na passagem do seu 12.º aniversário, distinguiu a
Confraria do Bom Jesus do Monte com o troféu símbolo de qualidade e dinamismo57.

POLÉMICAS ELEITORAIS
Nem sempre a história da confraria foi «um longo rio tranquilo», nem sempre
a normalidade regeu o funcionamento da confraria, nem sempre as eleições para
os órgãos diretivos da confraria se pautaram democraticamente pela vontade da
maioria. Contam-se histórias nem sempre épicas, por vezes lamentáveis, pontuadas por
interesses, pela vaidade mesquinha, inclusivamente, por motivos políticos.
Já no século XVIII assistimos a alguns momentos de tensão. Um deles, foi quando um
grupo de cidadãos, chefiados pelo Padre Jerónimo Rebelo da Costa, da Congregação do
Oratório, invadiu as Casas da Torre da confraria58.
Na segunda metade do século XIX, a confraria estava plenamente integrada no
meio, constituindo um pólo aglutinador dos mais destacados representantes da elite
local. A presença deste grupo de homens haveria de ter reflexos no ordenamento
interno da instituição, sendo a sua prática confraternal marcada por notórios sinais

de elitismo e pela exclusão dos irmãos que ousavam enfrentar a direção seguida por
algumas mesas gerentes.
A mesa recusa aceitar para irmãos da confraria cerca de 80 individualidades
bracarenses, em 1870, que possuíam os requisitos exigidos nos estatutos, pois se
apresentavam como uma possível alternativa à mesa da confraria, onde alguns dos
seus elementos se encontravam instalados há mais de 20 anos59. De entre os recusados
figuram: Dr. Luís Maria da Silva Ramos, lente da Universidade de Coimbra; Dr. João
Dias de Araújo, formado em Teologia; Cónego António Francisco Pereira de Almeida
Coutinho, Reitor do Colégio dos Órfãos; Comendador Fulgêncio José da Costa Guimarães
(Campo de Sant’Ana); Manuel José da Costa Guimarães, Diretor do Banco Comercial,
Morador no Campo da Senhora-a-Branca. Por causa desta recusa, várias dezenas de
cidadãos publicam um manifesto em que dizem expressamente «dá que cismar ver
os manejos que essa mesa emprega para se conservar no exercício de obrigações que
devem custar muito tempo e muita despesa. Ainda agora anda ela e os seus apaniguados
de porta em porta esmolando votos para a sua reeleição»60. Os signatários deste
manifesto queixam-se que a maioria dos mesários se conservam décadas no poder,
concretamente: Padre Francisco Carlos Dias Peixoto, Padre José Maria Pereira Lacerda,
António Joaquim de Oliveira Brandão, Fortunato Ribeiro Machado Guimarães, João
Batista Gomes Ferreira, Francisco Fernandes de Azevedo, António Joaquim Moreira, José
da Rocha Veiga, Manuel Justino Marques Murta. O jornal O Espreitador divulga o nome
dos mesários que há mais tempo integram a confraria: «O Sr. João António de Oliveira
Braga serve no santuário há mais de 30 anos como tesoureiro da casa, o Sr. António
Joaquim de Oliveira Brandão vedor das obras há mais de 20 anos, o Padre Francisco
Carlos Dias Peixoto há uns 18 anos como secretário, o Sr. Fortunato Machado Ribeiro
Guimarães há uns 15 anos como mordomo das capelas, o Padre José Maria Lacerda há
uns 12 anos como vedor do culto divino»61.
No entanto, teve lugar a eleição da mesa da Confraria do BJM, para 1876-1877.
Compareceram 180 irmãos, dos quais 160 votaram na mesa em funções que ficou
reeleita. Os restantes 20 retiraram-se sem votar, tendo o Sr. Fernando Castiço elaborado
um protesto pelo facto de não existirem cadernos com o nome dos irmãos62.
59
60

55
56
57
58

Diário do Minho, 27 de maio de 1986.
Idem, 6 de fevereiro de 1998.
Idem, 20 de outubro de 1999.
Conforme ata de 9 de março de 1772.

61
62

O Espreitador, n.º 2 e 3 de 28/3/1876 e 3/4/1876.
Arquivo da Casa de Avelar/688, in ADB. Entre estes cidadãos figuram os nomes: Conde de Bertiandos, Visconde de
Pindela, Cónego António Lopes de Figueiredo, Dr. Manuel José de Oliveira Guimarães, Dr. Gonçalo Antão de Macedo
Sá e Abreu, Dr. Nicolau Barata Melo Marinho Falcão, Dr. José Alves de Moura, Dr. António José Vieira da Cruz, Cónego
António Francisco de Almeida Coutinho, Dr. José Justino Fernandes Dias.
N.º 4 de 11 de abril de 1876.
O Commercio do Minho, 13 de junho de 1876.
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Na eleição do ano de 1877-1878 assistimos à coexistência de duas mesas da confraria.
Uma eleita em 31 de maio de 1877 composta pelos senhores: Conde de Bertiandos
(Juiz), Conselheiro Manuel Justino Marques Murta (Presidente), Padre Francisco Carlos
Dias Peixoto (Secretário), José da Rocha Veiga (Mordomo da Igreja), Fortunato Ribeiro
Machado Guimarães (Mordomo das Capelas), João Fernandes Valença (Tesoureiro),
Francisco José Fernandes de Azevedo (Tesoureiro dos Legados), António José Gonçalves
Nogueira (Zelador das Esmolas), João Batista Gomes Ferreira (Zelador das Estampas),
António Joaquim Moreira (Procurador), António Joaquim de Oliveira Brandão (Vedor
das Obras), Dr. Teotónio José Rodrigues de Abreu Fontes (Vedor da Fazenda), Padre
José Maria Pereira Lacerda (Ministro do Culto), Domingos José Moreira Guimarães
(Cartorário).
Outra Comissão Administrativa nomeada por alvará do Governador Civil Marquês
de Valada, em 4 de agosto de 1877, para gerir o santuário, com o pretexto que a então
mesa administradora estava a ser acusada de menosprezar os interesses da estância:
Dr. José Maria Rodrigues de Carvalho (Presidente), Dr. António Maria Pinheiro Torres
(Vice-Presidente), João Carlos Pereira Lobato Azevedo (Secretário), Bento Miguel Leite
Pereira (Mordomo da Igreja), António Esteves Cerqueira de Amorim Barbosa (Mordomo
Capelas), Comendador Fulgêncio José da Costa (Tesoureiro, em 16 de novembro de
1877 foi substituído por João Augusto de Oliveira Braga), João Augusto de Oliveira
Braga (Tesoureiro dos Legados), Manuel José Rodrigues de Macedo (Zelador das
Esmolas), João Augusto da Cunha (Zelador das Estampas), João António da Silva Pereira
(Procurador), Dr. António Brandão Pereira (Vedor das Obras), Visconde de Negrelos
(Adjuntos), Dr. Nicolau Barata de Melo Marinho Falcão (Vedor da Fazenda), Dr. Manuel
José Oliveira Guimarães (Ministro do Culto), Cónego Joaquim Alves Mateus (Cartorário).
Na carta dirigida ao Presidente da Comissão Administrativa, datada de 2 de junho de
1878, o Dr. António Brandão Pereira pede a demissão do cargo de Vedor das Obras, em
virtude de lutas partidárias que diz estar alheio. Esta Comissão Administrativa fez suas
as razões do demissionário e decidiram resignar, em conjunto, dando conhecimento dos
factos ao Sr. Governador Civil63. Este, relativamente ao pedido de demissão da Comissão
Administrativa, considera injustificado o seu procedimento64. Também na cidade se
assiste a determinada pressão no sentido de solicitarem aos membros da confraria para
não desistirem, em especial o Dr. António Brandão Pereira pelos serviços prestados65.

63
64
65

Termo de 3 de junho de 1878.
Ata de 13 de junho de 1878.
Artigo do Diário do Minho de 31 de janeiro de 1879

Pedro José da Silva, dadas as suas relações com a corte, obteve do príncipe regente
D. João, filho de D. Maria I, um decreto demitindo a mesa, que, segundo ele era
prejudicial para a administração do santuário. Envidou todos os esforços para nomear
outra mesa da sua confiança, tendo por Juiz D. Pedro José Joaquim Vito de Meneses
Sousa Coutinho, Estribeiro-Mor, Conde de Cantanhede e Marquês de Marialva.
Muitas foram as adversidades que deram alento à confraria e foram ultrapassadas
recorrendo aos meios adequados. Em 17 de julho de 1895, um grupo de mesários
recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo sobre a legitimidade das eleições para
a mesa da confraria no ano de 1895-1896, uma realizada na Venerável Ordem Terceira
de S. Francisco, outra no Teatro S. Geraldo. Na Ordem Terceira foi eleita a lista presidida
pelo Sr. Cónego Gonçalo Joaquim Fernandes Vaz, no dia 13 de junho de 1895. No Teatro
S. Geraldo, foi eleita a lista presidida pelo Visconde de Carcavelos.
O Supremo Tribunal Administrativo viria a anular as duas eleições por acórdão de 28
de agosto de 1895. Entre junho e outubro de 1895, o jornal O Progressista denuncia a
irregular vitória da lista patrocinada pelos regeneradores nas eleições para a mesa da
Confraria. Alegavam os progressistas a intromissão do regenerador Visconde da Torre,
Governador Civil do Distrito, que mobilizara a polícia para dissuadir os eleitores de
votarem numa mesa eleitoral, que, como habitualmente, deveria ocorrer na sala das
sessões da Ordem Terceira, ao mesmo tempo publicitava-se outra no Teatro S. Geraldo,
controlada pelos seus correligionários. Os progressistas conseguiram a anulação do
primeiro ato eleitoral e a marcação de novas eleições para 27 de outubro de 1895
sagrando-se vencedores, então, a mesa eleita nos Terceiros, em 13 de junho.
É, novamente, retomada a luta pelo controle da confraria. O Ministro do Reino
autoriza, em 16 de novembro de 1900, o Governador Civil de Braga a proceder à
dissolução da Confraria do BJM na sequência de uma sindicância aos atos da mesma. Em
conformidade com o exposto anteriormente, o Visconde da Torre, em 19 de novembro
de 1900, dissolve a mesa da confraria, apoiado no parecer da referida sindicância.
Na sequência de eleições, a lista patrocinada pelos regeneradores vencerá contra a
lista patrocinada pelos progressistas.
Desta vez, o protesto dos progressistas foi julgado improcedente pelo Supremo
Tribunal através de uma sentença de abril de 1901. Esta luta reflete a tensão política
existente na cidade dos arcebispos, revelador do fim da monarquia e afirmação das
forças que lutavam pela implantação da República.
A eleição da Mesa da Confraria do BJM, em 1906, é alvo de vários protestos,
referenciados pelo Administrador do Concelho de Braga, em carta endereçada ao
Governador Civil, datada de 23 de julho de 1906.
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O administrador acrescenta que o Padre José Martins Barreto Júnior, um dos vogais
da dita mesa eleitoral, lhe comunicara que a verdade era só e unicamente a que
constava do teor da ata da eleição.
A última eleição para a constituição da mesa gerente da confraria ocorreu em
1994. Segundo a ata da mesa de 30 de dezembro de 1994, votaram 22 irmãos, na
lista submetida a sufrágio: Juiz Presidente – Cónego Dr. José António Gomes da Silva
Marques; Ministro do Culto – Padre Domingos da Silva Brandão; Administrador da
Casa das Estampas – Vasco Nuno Martins Fonseca; Tesoureiro – Rogério de Oliveira
Peixoto; Vedor do Parque – João Gonçalo Nogueira Machado; Secretário – Joaquim
Gonçalves Pereira; Vice-Presidente – Dr. Manuel de Castro Meireles; Vedor das Obras
– Eng. Manuel Marcelino Pires da Silva; Vedor dos Hotéis – José Valdemar Peixoto da
Silva; Conselheiros de Gerência – Dr. Joaquim Renato Miranda Sampaio e Eng. Luís José
Peixoto Soares Barbosa.
A partir de 1994, o reduzido número de irmãos, o fraco associativismo, a ausência
de movimentos de apostolado para a captação de confrades, os graves problemas
existentes na estância e a incúria e degradação patrimonial afastaram possíveis
candidatos e listas para a confraria, pelo que, segundo o Direito Canónico e as Normas
Gerais para a Associação de Fiéis, a estância passou a ser governada por comissões
administrativas nomeadas pelo prelado da arquidiocese.

INDULGÊNCIAS
Chegaram ao poder da mesa, em 29 de agosto de 1773, os três Breves de Clemente
XIV, de 20 de julho do mesmo ano, que enriqueceram o santuário com singulares
privilégios, a pedido do Arcebispo de Braga D. Gaspar de Bragança. As graças espirituais
concedidas pelos primeiros Breves foram elementos de prosperidade na medida em que
fomentaram a concorrência de devotos a este lugar sagrado.
No manuscrito66 História Eclesiástica do País Bracarense do Século XVIII, a confraria
aponta as razões para a concessão dos Breves: «Vendo os Administradores da Confraria
do Bom Jesus do Monte grande numeroso concurso de peregrinos, assim de Portugal,
como de estranhos, que concorriam a visitar o Santuário, acordaram de o enriquecer
de graças espirituais em benefícios dos romeiros. Para esse fim mandaram debuxar um
mapa da perspetiva com todas as capelas, arvoredos e fontes e com ele requereram por
uma súplica ao Senhor Dom Gaspar, Arcebispo Primaz uma atestação, que fez expedir
66

Códice n.º 862, da Biblioteca Nacional, 1790.

em seu nome em 11 de março de
1773. Em virtude dessa atestação o
Santíssimo Papa Clemente XIV dignou
conceder um jubileu e copioso tesouro
de graças e indulgências, privilégios
a todas as pessoas que visitassem o
Santuário por três breves dados em
Santa Maria Maior em 20 de julho
de 1773, que se acham registados
em um dos livros do Registo Geral
desta cidade que teve princípio em
12 de abril de 1772, foI. 185. Foram
passados pela Secretaria do Estado,
dos Negócios do Reino para efeito de
terem plena execução».
A prontidão com que foram
expedidos ficou a dever-se ao
excessivo zelo de dois banqueiros de
letras romanas: António da Silva Teixeira, que residia em Roma e Boaventura Maciel
Aranha, morador em Braga. Como faltava aos três Breves o Regio Exequator, foram
remetidos à Secretaria de Estado, voltando novamente à mesa, já com o beneplácito
régio, em 24 de outubro de 1773. Em 17 de novembro de 1773 mandou-se imprimir na
cidade do Porto um manifesto (imagem 15) para dar conhecimento a todo o reino do
Jubileu concedido por S. Santidade o Papa Clemente XIV.
O primeiro Breve, principia por «In iis, per quae animarum Cristi fidelium salus
procuratur». Concede indulgência plenária, em qualquer dia do ano, a quem, tendo-se
confessado e comungado, visitar o BJM e aí orar por algum tempo, segundo as
intenções pontifícias, bem como indulgência da Via-Sacra a quem visitar as Capelas do
BJM, meditando nos principais mistérios da Paixão.
O segundo Breve, principia por «ad augendam fidelium religionem et animarum
salutem». Confere indulgência plenária, numa das cinco festas – Invenção da Santa
Cruz, Ascensão do Senhor, Ramos, Ressurreição e Pentecostes.
O terceiro Breve, principia por «sacra interdum loca». Atribui, perpetuamente, ao
templo um altar privilegiado podendo os sacerdotes seculares e regulares celebrar missa
e aplicar a respetiva indulgência.

Imagem 15
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Imagem 16

Quando a cidade se preparava para solenizar a publicação dos Breves; quando
Braga se engalanava para grandes festejos para perpetuar as graças concedidas nos
Breves de Clemente XIV, de 1773, só comparáveis às de S. Tiago de Compostela e dos
Lugares Santos; quando a população se entretinha na execução do Grande Jubileu
de 1774, eis que um Edital da Mesa Censória (imagem 16), por ordem do Marquês de
Pombal, datado de 22 de abril de 1774, impõe a recolha dos originais dos Breves e
respetiva devolução à Secretaria do Reino; o arranque de lugares públicos da notícia
das Indulgências por «imprudente, indiscreta, clandestina e indigna»; e, finalmente, a
destruição das cópias existentes.
Inácio José Peixoto relata este triste episódio: «Por ocasião da communicação com
Roma no pontificado do Papa Clemente 14 se publicou, com festas na cidade, o grande
jubileo do Bom Jesus com hum grande Passo de Escriptura no dia 14 de setembro do
anno de 1773(sic). Esteve suspenso este jubileo, porque o Marques de Pombal achava
nelle certas clauzulas que ofendião as liberdades do Reino em respeito a Bulla da Ceia,
contra que tinha formado grandes queixas. Por este motivo esteve o Santuario a pique e
o Arcebispo foi arguido sem ter culpa algua, mas com felicidade se apasiguou tudo. [Fol.
33v.] …»67.
As razões apontadas pela Mesa Censória fundamentam-se no seguinte: a publicação
da notícia foi feita pela mesa sem a competente licença; que o seu fim era atrair
67

Memórias Particulares, coord. de José Viriato Capela, Braga, 1992, p.69.

os povos do reino para lhes extorquir sórdidos interesses pecuniários; que havia no
santuário mistura entre o sagrado e o profano em estátuas; que preteriu e deixou em
silêncio a Bula da Cruzada e que fizera matéria de confissão os recursos ao Juízo da
Coroa no espírito da Bula da Ceia.
Mais tarde, em 18 de março de 1778, a pedido do mesmo prelado D. Gaspar
de Bragança, o Santíssimo Papa Pio VI concede novos Breves em tudo idênticos
aos outorgados em 1773 por Clemente XIV e sonegados pela Secretaria de Estado.
Novamente foram importantes os esforços de Boaventura Maciel Aranha. Com esta
notícia rejubilaram os bracarenses, replicaram os sinos e deu origem a cortejos e
festejos públicos «estas foram as festas com que os devotos bracarenses mostraram o
cordeal e respeitoso afeto em aplaudirem a publicação do Jubileu do Bom Jesus»68.
Após a legalização dos Breves com o Régio Exequator e depois de anunciados
e publicados em maio de 1779, a confraria resolveu realizar as Festas do Grande
Jubileu que decorreram em setembro do mesmo ano, distribuídas por três dias, com
dois números fortes, um tríduo e um cortejo. Em 8 de setembro, a Imagem de Cristo
Crucificado, mandada esculpir por D. Gaspar de Bragança, em Itália, foi conduzida
processionalmente do Paço para a Catedral, onde se centraram as festas do Jubileu.
Sobre esta polémica escreve Inácio José Peixoto: «1774. Foi celebre neste anno a
prohibuição da publicação da bulla ou bullas do jubileo do Bom Jesus do Monte desta
cidade, que concedera o Papa Clemente 14, com os pretextos de que escurecia a Bulla da
Cruzada e introduzia o espirito da abolida Bulla da Ceia. Foi o caso que os devotos desta
confraria, vendo aberta a communicação com Roma, conseguindo hua attestação do
senhor Arcebispo D. Gaspar e a preces tambem deste, pedirão ao Papa para este santuário
o maior e mais amplo jubileo que se pudesse conseguir, como o São Tiago da Galiza, por
exemplo. Este foi o seu único objeto, sem nada mais que o verem frequentado aquelle
devoto Santuario por gente que não fosse só a divertir-se, mas a (buscar) indulgencias
e meditar na S. Paixão. Expediu-se a bulla ou breve com aviso regio para sua execução.
Sabendo-se disto em Braga, os devotos e principalmente mossos, entrarão a publicar
grandes vantagens ao santuario e a supor que seria como São Tiago da Galliza, vesitado
de muitos estrangeiros. Proposerão-se fazer hua grande festa na publicação solemne do
jubileo. Fizerão isto patente por cartas à Corte. Lá, supoem-se que os (riscado: fradinhos)
falladores e lizonjeiros, vendo que o Marques tomava o caso em grosso e como novo,
encherão-lhe os ouvidos de patranhas e suposições. Elle mandou recolher o breve e
preteixtando que não fallava na Cruzada e que tinha o espirito de conceder licença
68
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para absolver dos reservados, fes que a Mesa Censoria o prohibuisse, por estes motivos
e outros públicos e de policia, como era: concitação e tumulto dos povos; negociação
sórdida nas estalagens e casas do santuario; galhofas na romaria e athé indecencia do
mesmo santuario, porque tinha misturadas entre as imagens de Jesus Christo Senhor e
dos Santos Appostolos, as de Ganimedes e de Jaceito e outras gentilicas. Tal foi o famoso
decreto da Mesa Censoria e particularmente o Arcebispo foi redarguido pelo Ministerio. O
breve suspendeose e à festa. Os devotos ficarão atónitos, pasmados e confusos. O diabo
tirou proveito de se suspenderem os devotos fins que se buscavão. Era o caso que os
breves trazião as clauzulas ordinarias de todos os mais das indulgencias em que sempre
se supoem nos paizes interditos pela Cruzada, a condição, tendo esta bulla, commetia as
faculdades de absolver nos reservados, assim como em semelhantes sempre praticou a
Cúria Romana. E se este espirito he da Bulla da Ceia, segue-se que so há reservados nesta
bulla. Isto he falso, logo o espirito do breve era conceder a licença para os reservados e
isto era o bastante se não fosse aliás monstrosidade querer subjeitar o foro da penitencia
à censura dos princepes seculares. Quanto às causas politicas ellas erão falsissimas e
supostas. Naquelle santuário…
(…). Esta era e he averdade que se devia expor ao Marques, rigido e severo (…).
Passados tempos cessou a tempestade. Publicou-se o Jubileo com grande festa e
continuou a romaria ao santuario. E houve muito aproveitamento espiritual porque o
Jubileo he de todos os dias e os da romaria, tanto erão havendo, como não havendo
Jubileo. Nestas ha as danças, como nas mais do Reino, mas os que vão ao Jubileo, que
são muitos, não se ocupão nas danças, sim nas santas meditaçoens da paixão». [Fol.
44] 69.
Além dos três novos Breves de Pio VI, atribuídos aos romeiros do BJM, verdadeiras
cópias dos Breves de Clemente XIV e anuladas pela «raiva infernal» do Marquês de
Pombal, Pio VI outorga outras graças aos romeiros do BJM:

– todas as missas obrigatórias celebradas pelos irmãos falecidos em qualquer
altar e em qualquer igreja ou capela pública são equiparadas às missas de altar
privilegiado, tendo, por isso, anexa uma indulgência plenária (Pio VI, 22 de
agosto de 1782);
– os irmãos doentes ou legitimamente impedidos de visitar o santuário podem
lucrar todas as indulgências e quaisquer outras graças concedidas à igreja do BJM
ou à confraria, mediante uma obra boa imposta pelo confessor (Pio VI, 20 de
novembro de 1782).
Outro Santo Padre, Pio IX, em 2 de julho de 1858, concede aos fiéis cristãos, que
verdadeiramente arrependidos, confessados e comungados visitarem devotamente
o templo do Bom Jesus e nele orarem piedosamente pela concórdia dos Príncipes
Cristãos, extirpação das heresias e exaltação da Santa Madre Igreja, desde as primeiras
vésperas até ao pôr do sol de um dos dias, Epifania do Senhor, Santiago Maior
Apóstolo, Natividade, Ascensão do Senhor, aniversário da dedicação do templo, o Santo
Padre concede indulgência plenária por 10 anos. O Commercio do Minho70 relata esta
indulgência deste modo: «SS. O Padre Pio IX concedeu indulgência plenária a todos os
fiéis que bem, comungados, visitassem devotamente o BJM. Desde as primeiras vésperas
de sábado até ao pôr do sol do último domingo de agosto. O templo no dia 19 esteve
repleto de fiéis para facilitar a concessão desta preciosa graça. Neste dia para além da
missa teve pregação pelo Padre João Rebelo Cardoso de Menezes».
Também os prelados bracarenses encheram o Santuário de Graças e Privilégios, fator
de prosperidade pois chamavam a si uma grande concorrência de fiéis:
– D. Gaspar de Bragança concedeu à confraria, por provisão de 1 de janeiro de 1765,
a faculdade de ter sacrário no templo, estabelecendo a dotação necessária para o
culto;
– D. Frei Miguel da Madre de Deus, em 22 de março de 1822, concedeu 50 dias de
indulgência aos devotos que rezassem um Pai Nosso e uma Avé Maria diante da
estampa do BJM;
– D. José Joaquim de Azevedo Moura, por mercê de Deos e da Santa Sé Apostolica
Arcebispo e Senhor de Braga, primaz das hespanhas, do Conselho de Sua Magestade
Fidelíssima, Seu Ministro e Secretario d’Estado Honorario, Comendador da Ordem
de Christo, Grão Cruz da de S. Thiago da Espada, Par do Reino71: «Costuma a

– indulgência plenária nas seguintes festas: Exaltação da Santa Cruz, Imaculada
Conceição, Natividade, Anunciação, Purificação, Assunção de Nossa Senhora e em
todas as sextas-feiras da Quaresma (Pio VI, 19 de junho de 1780);
– faculdade de aplicar pelas almas do Purgatório todas as indulgências concedidas
ao santuário (Pio VI, 1 de julho de 1778);
– autorização para a transferência do Privilégio do Altar de S. Rodrigo para outro
designado pelo ordinário (Pio VI, 4 de setembro de 1780);
70
69
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de 16 de agosto de 1875.
ACBJM.
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Santa Egreja nos dias de suas mais importantes solemnidades abrir o Sagrado
Thezouro de Graças que por seu Divino Fundador lhe fôra confiado, em beneficio e
para consolação espiritual de seus filhos. A solemne consagração e dedicação dos
templos do Christianismo é uma das solemnidades mais apparatosas, que o rito
catholico e a sagrada lithurgia prescrevem, pela sua importancia e pela magnitude
do objeto, a que respeitão; cumpria por isso a Nosso santo Ministerio, interpretando
a benigna vontade de nossa Mãe Commum, facilitarmos, quanto em Nós caiba,
a distribuição d´aquelle sagrado deposito em beneficio dos fieis que por esta
occasião visitarem este insigne sanctuario em espirito de Religião e piedade.
A todas as pessoas d’um e outro sexo, que nos dias 9 e 10 do corrente visitarem
o templo do Bom jesus do Monte implorando devotamente o auxilio da
Divina Misericordia em favor do augmento da Fé Catholica, prosperidade da
Egreja Universal, extirpação de heresia, concordia entre os principes Christãos,
incolumidade do Summo Pontifice, e pelo bem e tranquilidade destes Reinos,
concedemos quarenta dias de verdadeira indulgencia: Àquellas pessoas que
assistirem e receberem a Santa Benção Papal, que por especial concessão de Sua
Santidade Tencionamos lançar no fim da Missa Pontifical, que com o auxilio Divino
celebrarem no proprio dia da Sagração do templo, concede o mesmo santissimo
Padre indulgencia plenaria com remissão de peccados, repetindo as mesmas
deprecações: E finalmente aos fieies, que sob a mesma condição visitarem o Templo
no proprio dia, em que fôr sagrado, em nome de Sua santidade concedemos
indulgencia plenaria remissiva de peccados.
Dado em o Nosso Paço Archiepiscopal de Braga sob o Nosso Signal e Selo de Nossas
Armas aos 7 de agosto de 1857. José, Arcebispo primaz».
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DO SANTUÁRIO
À VILEGIATURA
A ESTÂNCIA DO
BOM JESUS DO MONTE (BRAGA)
Eduardo Cordeiro Gonçalves1 | Varico da Costa Pereira2

INTRODUÇÃO
A propósito do estudo de um lugar de culto e simbólico, o Bom Jesus do Monte
(Braga), inscrito na categoria dos ‘Sacri-Monti’, propomos dilucidar sobre a evolução de
antigas práticas de peregrinação assimiladas hoje num contexto de turismo religioso
moderno.
Assinalado o estado da arte e o quadro metodológico, a reflexão perpassa o
enquadramento histórico do sítio que contempla o período dos quartéis e o apoio à
peregrinação; o despontar e a afirmação da vilegiatura associada ao desejo sazonal de
purificação; o sentido de afastamento da rotina urbana; a assunção do Monte enquanto
entretenimento; a concomitante divulgação da região e o nascimento dos primeiros
hotéis; os vilegiaturistas e as infra estruturas do lazer (acessibilidades; operadores;
hotéis; Elevador; capacidade de carga).

1. O BOM JESUS DO MONTE: UM LUGAR DE CULTO E SIMBÓLICO
Localizado em Braga, no Norte de Portugal, o Santuário do Bom Jesus do Monte
inscreve-se numa área de 26,5 ha que se consubstancia num Santuário, numa envolvente
hoteleira e num centro de congressos, tudo enquadrado por um frondoso parque
1
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arborizado, com acessibilidades viárias complementadas por uma rede de caminhos,
bem como num conjunto de lagos, grutas e jardins.
As origens do Santuário conduzem a um ajuste cronológico que nos faz recuar
ao século XIV (Bezerra, 2002), embora a sua importância só se acentua já em pleno
século XVII, por altura do aparecimento da Confraria do Bom Jesus do Monte (1629).
Mas a monumentalidade das edificações religiosas apenas se consolidou nos finais do
século XVIII e inícios do século XIX, quando as estruturas edificadas foram rematadas
pelo grandioso templo do arquitecto bracarense Carlos Amarante. Considerado por
G. Bazin “le sanctuaire le plus parfait qu’ait realisé le christianisme”, mormente no
contexto arquitetónico e escultórico, a sua influência está também plasmada na
simbolização dos espaços, no pensamento religioso e nos padrões de piedade popular
(Almeida, 1990:69).
Congénere de uma série de montes sacros europeus (Bazin,1963), especialmente dos
“protótipos” italianos como é o caso de Santa Maria del Monte Sopra Varese (Barata,
1973) ou dos Sacri Monti de Piemonte e Lombardia, o Bom Jesus foi um local de rituais e
de manifestações de culto enquadradas nos “hábitos devocionais das Jerusaléns”, bem
como nas práticas de devoção da via-crucis e dos calvários, nas cerimónias quaresmais e
em toda uma simbólica e mentalidade religiosa de um tempo que era o seu.
Os vários monografistas do Bom Jesus, certamente arrebatados pelas maravilhas
que viram e veem, dedicaram-se a perceber as razões que levaram à grandeza do
Santuário, ao porquê das obras ali efetuadas e às razões da sua divulgação pelo mundo
católico, sobretudo de expressão latina, de que são bons exemplos Diogo Pimentel
(1861), Azevedo Coutinho (1905), Alberto Feio (1930) e Mónica Massara (1988). Com
efeito, o Bom Jesus do Monte, justamente celebrado pela complexidade da intervenção
do Homem, seja em obras de arte, ou da natureza (a sua notável mata), não se
restringe ao local onde está implantado. É comummente aceite a sua influência noutros
Santuários, nomeadamente em Portugal, Espanha ou Brasil, onde se verifica de forma
indelével a inspiração, em parte ou no todo, no Bom Jesus do Monte, pese embora
nenhum tenha atingido a sua diversidade e vastidão.
O valor deste sítio Santuário é agora alvo de um processo de candidatura a inscrição
na “Lista de Património Mundial” (Andresen, 2012), processo consubstanciado em
argumentação que pretende demonstrar o seu inequívoco “valor excecional” por
responder a alguns dos principais critérios para a avaliação dessa excecionalidade, a saber:
• “representar uma obra prima do génio criador humano”;
• “ser testemunha de um intercâmbio de influências considerável, durante um
dado período ou numa determinada área cultural, sobre o desenvolvimento da

Santuário do
Bom Jesus do Monte
Fonte:
Arquivo Histórico da CBJM

arquitectura ou da tecnologia, das artes monumentais, do planeamento urbano
ou da criação de paisagem”;
• “representar um exemplo excecional de um tipo de construção ou conjunto
arquitectónico ou tecnológico, ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos
significativos da história humana”;
• “estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas,
ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excecional”
(Andresen, 2012:48; Unesco, 2011)
Demais, este processo incidiu ainda no sublinhar da “integridade e autenticidade
do bem”, pela sua forma e conceção que apesar da natural diversidade estética de
cada tempo é apresentado como uma “peça harmónica”. Assinalada igualmente a sua
estrutura formal, quer o seu monumental escadório barroco, quer a sua nova igreja,
a que se associa uma densa narrativa religiosa, o processo não deixa de sublinhar a
existência de um qualificado e bem enquadrado parque hoteleiro e um secular elevador
de montanha.
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2. DO SANTUÁRIO À VILEGIATURA
O conceito de Santuário está ligado ao templo e/ou à sacralidade do lugar
como “ponto de confluência de peregrinações”, devotado genericamente ao culto
das relíquias, à veneração da iconografia de santos ou de dedicação mariana ou
cristológica (Penteado, 2000). E é neste último sentido que enquadramos a tipologia
do Santuário do Bom Jesus do Monte, numa matriz de Santuário de relíquias e um
dos mais representativos Santuários cristológicos portugueses. Não é fácil, porém,
aludir à narrativa sobre as origens do sítio enquanto local de peregrinação, mormente
por ter raízes temporais muito antigas. Mais relevante são as prova documentais da
época moderna quanto se tenta demonstrar a sacralidade do lugar e a escolha de
que terá sido alvo por parte da divindade, para se revelar aos fiéis, a quem deveria
dispensar auxílio material e espiritual. O Bom Jesus do Monte cresceu em importância
ao longo dos séculos XVII e XVIII, coincidindo com o surto de Santuários cristocêntricos
que acompanharam em Portugal a devoção popular ao crucifixo. Em regra fora das
localidades, estes sítios tornaram-se polos de intenso fervor religioso, nomeadamente
por altura das celebrações da Paixão que, no caso do Bom Jesus, se refletiu num
intenso número de visitantes. Desta forma, após 1721, foram introduzidas várias
capelas com cenas da Paixão, fontes, escadórios, terreiro e pórtico, tudo acompanhado
pela construção de uma igreja principal, cujas obras se alongaram por oitocentos.
De resto, na arquidiocese de Braga, o esforço que levou ao êxito deste Santuário de
via-sacra muito se deve ao empenho de vários prelados, com especial destaque para
D. Rodrigo Moura Telles.
Por outro lado, como sublinha Alphonse Dupront, os objetos sacrais são
incessantemente procurados pelo peregrino, tal o que sucedia com o Bom Jesus, de
resto, caraterística nodal de um catolicismo popular que acentua a “valorização dos
objetos sacros” (Penteado, 2000). Numa clara alusão à geografia dos locais sagrados,
Carlos Alberto Ferreira de Almeida comenta que “as alturas e o deslumbramento
paisagístico favorecem o numinoso, facilitam a possibilidade de hierofanias e podem
predispor para o sagrado (Almeida, 1984).
Ao longo do século XIX, mormente na sua segunda metade, o Santuário passou
a cruzar a valência de local de peregrinação com uma função turística e recreativa.
Aliás, por meados de oitocentos começa a despontar entre as classes mais abastadas
a noção de viagem ligada ao restabelecimento do corpo. Foi-se sedimentando a ideia
de associação do meio ambiente à saúde e ao lazer, que colheu o apoio inequívoco

das classes médicas que passaram a significar a vilegiatura como uma atividade
igualmente higiénica (Teixeira, 1926).
Ora, com a crescente frequência do Monte por romeiros, especialmente em dias
santos e aos domingos, a Confraria do Bom Jesus passou a diligenciar as suas “Casas”,
consignadas a comerciantes que aí vendiam “pão, vinho e palha para as bestas”
(Capela, 1992: 96). A par, a Confraria foi também dinamizando a criação de quartéis
e alpendres para os peregrinos e romeiros “pernoitarem e locais para recolherem os
carros e animais” (Peixoto, 2011: 177). Já nos finais do século XVIII, como se pode
confirmar documentalmente no arquivo da Confraria, existiam várias hospedarias para
o acolhimento dos peregrinos “que não iam prevenidos do necessário para poderem
habitar, e subsistir nos quartéis”. O mesmo se foi verificando século XIX adentro, embora
a Confraria continuasse a apoiar a construção de novos quartéis para peregrinos.
Progressivamente, o Monte foi representando o desejo sazonal de purificação
no sentido de afastamento da rotina urbana e assumindo-se enquanto espaço de
entretenimento. Prefigurando o estatuto de estância, o Bom Jesus do Monte revela
com maior acuidade um potencial turístico e hoteleiro muito “apetecíveis, sobretudo
por particulares” (Peixoto, 2011: 179).
A procura do Santuário do Bom Jesus do Monte pelos seus visitantes tem uma
dimensão nacional, consolidada há vários séculos, apesar de a classificação como
Imóvel de Interesse Público ter vindo em 1970. Visitado por cerca de um milhão de
pessoas por ano, é referência para peregrinos, turistas e visitantes de todo o mundo.
E cedo se tornou num ícone turístico não só da cidade, mas de toda a região Norte
e mesmo do País. Trata-se, pois, de um local de relevância mundial no âmbito da
arquitetura barroca, pelo que deve ser promovido não apenas como cartaz turístico,
mas também como espaço com conteúdo artístico que leve a um maior conhecimento
sobre este importante valor patrimonial. A imagem do Bom Jesus com os seus
escadórios é, talvez, a principal imagem de marca de Braga, pois aparece reproduzida
num sem número de publicações, podendo mesmo servir de capa em livros de
edições internacionais, como o livro The grand tour. Volta ao mundo pelos olhos de um
arquitecto, de Harry Seidler.
O Bom Jesus surge como um dos locais mais referidos na programação turística
para o Norte de Portugal. A análise da programação de Operadores Turísticos e da
deslocação de turistas individuais, demonstra que é usual incluir o Bom Jesus nos
principais itinerários turísticos que percorrem Portugal e Espanha, nomeadamente os
que ligam Fátima a Santiago de Compostela, integrando os grandes circuitos turísticos
e culturais europeus.
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3. INFRA ESTRUTURAS DO LAZER
3.1. Dos quartéis dos peregrinos aos hotéis
Desde muito cedo, com o avolumar da presença de peregrinos e romeiros começaram
a disponibilizar-se estruturas de acolhimento que, numa fase mais recuada no tempo,
eram conhecidas por “quartéis”, “casas da Confraria”, ”albergues” ou tão-só “alpendres”,
núcleos de apoio ao peregrino que já existiam no século XVIII. Progressivamente, a
designação e a qualidade das infra-estruturas foi evoluindo, passando pelo figurino de
estalagem, hospedaria e pousada até ao surgimento dos hotéis. Já no Guia do viajante,
de Azevedo Coutinho refere-se ao Bom Jesus do Monte como ponto de atração pela
dupla vertente, religiosa e pitoresca, chamando a si “devotos e touristes” (Coutinho,
1905). Em 1930, Alberto Feio caracterizava assim o Bom Jesus: “Santuário de milagres e
milagre da natureza, estância das mais belas de Portugal” (Feio, 1930).
Um bom exemplo da associação do Sítio à ideia de vilegiatura é também a construção
do célebre Chalet dos Benfeitores, uma tipologia construtiva inicialmente associada
a cenários românticos e bucólicos numa envolvente rural e montanhosa, mas que
passaram a ser usadas, amiúde, como estruturas hoteleiras em locais de lazer e veraneio.
Esta estrutura foi construída ao longo do último quartel do século XIX e veio a funcionar

Chalet dos Benfeitores
(Inícios do século XX)
Fonte:
Arquivo Histórico CBJM

Hotel do Elevador
(Estampa dos inícios
do século XX
Fonte:
Arquivo Histórico CBJM

já nas primeiras décadas do século
XX como suporte ao hotel do Parque
(Peixoto, 2011). Esta unidade de
alojamento ilustra o interesse pela
dinâmica vilegiaturista plasmada
nas várias propostas apresentadas à
Confraria para a construção e, mais
tarde, também para a exploração
de unidades hoteleiras. Neste
caso estava a sociedade anónima
“Hotéis Portugueses de Turismo”,
constituída em 1919 com capitais do Banco do Minho, mas também por particulares,
tal como Ernesto de Vilhena, Gomes e Matos, conde de Stuchy de Quay e Estolano
Dias Ribeiro.
Nesse período, um dos principais condicionalismos ao desenvolvimento do turismo
em Portugal residia na má qualidade dos hotéis. Raúl Proença, no seu Guia de Portugal,
utiliza-os para traçar um retrato do país turístico afirmando que fora das “estâncias
termais e balneares e de duas ou três estâncias de vilegiatura ninguém frequenta hotéis
portugueses senão por absoluta necessidade, tal é o desconforto e a falta de asseio da
maioria deles”.

Hotel do Elevador
na atualidade
Créditos: Hotéis Bom Jesus.
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Com efeito, já então havia um considerável parque hoteleiro entre nós, de resto,
como o demonstra o fato de só a cidade do Porto dispor, em 1918, de 21 hotéis, entre
os quais o Hotel Fructi, já há altura um hotel vegetariano com uma gastronomia
direcionada para “naturistas e vegetarianos”, isto a par de vários outros do “género
popular” (Cunha, 2010). Por sua vez, já em 1905, tinha sido publicado um primeiro
projeto de lei que consignava alguns incentivos fiscais às empresas que propusessem
novos empreendimentos hoteleiros, embora com parcos resultados. Em 1914, em plena
Primeira República, embora numa passagem efémera pelo ministério das finanças,
Thomaz Cabreira vai agilizar a aprovação de um novo diploma em que estabelecem
largas “vantagens fiscais” para os hotéis a construir. É ao abrigo deste regime jurídico,
em vigor de 1914 a 1934, que se enquadra e de que beneficia a evolução do parque
hoteleiro do Bom Jesus do Monte.
Ora, desde o século XIX, o Hotel do Elevador funcionava como principal hospedaria
da estância, tendo conhecido várias transformações e designações – “Grande Hotel”,
“Hotel da Boavista” e “Hotel Higiénico”. Usado como estalagem para peregrinos, esta
unidade hoteleira recebeu figuras ilustres em períodos de veraneio, desde a família real
portuguesa ao grande novelista Camilo Castelo Branco. Dos vários concessionários do
hotel, destaca-se o empresário bracarense Manuel Joaquim Gomes que vai proceder à
eletrificação da estância e a outros melhoramentos tecnológicos. Demais, o Hotel do
Elevador foi o primeiro edifício em Braga a ser eletrificado, a ter telefone e a ter um
sistema de água canalisada nos quartos. Tal como esta unidade, as restantes foram alvo
de sucessivas remodelações e adaptações às circunstâncias dos tempos, cuja gestão
passou ainda, no início da década de 80 do séc. XX, pelo Grupo SOPETE antes de ser
tomada definitivamente pela Sociedade de Hotéis do Bom Jesus (SHBJ), a partir de 1988.
Com a criação da SHBJ, a Confraria passa a ter um papel decisivo na gestão do
parque hoteleiro do Bom Jesus. Atualmente, a maioria das ações são detidas pela
Arquidiocese de Braga e pela Confraria do Bom Jesus, que gerem um conjunto de
quatro hotéis no perímetro do Monte, três de quatro estrelas – Hotel do Elevador,
Hotel do Parque, Hotel do Templo – e um de três estrelas – Hotel do Lago –, a que se
associa um centro de convívio, de reuniões e de congressos, a Colunata de Eventos e
um Restaurante Panorâmico no Hotel do Elevador. Recentemente, em 2009, a SHBJ
estabeleceu uma parceria na área da gestão com a Hospedaria do Convento de Tibães
e, em 2013, com a Confraria do Sameiro, para explorar o Hotel João Paulo II.
No total a estância do Bom Jesus dispõe de 161 quartos, representando cerca de 20%
dos quartos de estabelecimento hoteleiros em Braga.

3.2. Elevador e acessibilidades
Manuel Joaquim Gomes (1840-1894), empresário de visão futurista e espírito
vanguardista, foi uma figura decisiva no estimular da procura turística no Bom Jesus.
Como vimos atrás, foi concessionário do Hotel do Elevador e principal impulsionador da
construção do Elevador.
A localização do Bom Jesus, no alto de um monte, com um enquadramento natural
exuberante, transforma-o num dos mais belos sacro-montes da europa. Mas o acesso
ao local sempre foi dificultado pela sua topografia. Ao longo dos últimos três séculos a
Confraria encetou várias obras para melhorar os acessos ao Santuário, com o objetivo
de facilitar a viagem aos visitantes.
Em anos mais recentes (2002-2010) a Confraria renovou todos os acessos e parques
de estacionamento e criou um aparcamento para autocarros nas proximidades do
Santuário. Estas intervenções vieram permitir um aumento do número de visitantes de
touring cultural e religioso e a consequente valorização turística do espaço. A título de
exemplo, dezenas de operadores internacionais passaram a contemplar o Bom Jesus
como ponto único de paragem nos itinerários entre Santiago de Compostela (Espanha)
e Fátima. Em resultado deste aumento da procura começa a ser atingida a capacidade

Hotel do Parque
(inícios do século XX)
Fonte: Arquivo histórico CBJM
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de carga do parque e da estância, para receber os inúmeros visitantes que ultrapassam
o milhão ao ano.
Mas já a procura turística no séc. XIX esteve na origem da proposta feita pela
Câmara Municipal de Braga, em 1872, para a construção de uma linha do “Americano”
da estação de caminhos-de-ferro em direção ao Bom Jesus do Monte, infraestrutura que
estava a funcionar já em 1877 (Peixoto, 2012). Todavia, do pórtico ao Santuário ainda
era necessário vencer o plano inclinado.

As primeiras máquinas a
vapor Braga-Bom Jesus
(final do séc. XIX).
Fonte: Coleção particular.

Perspetivando um aumento significativo de visitantes, Manuel Joaquim Gomes
aposta num investimento notável e propõe à Confraria, em 1880, a construção de um
funicular. Inaugurado em 25 de Março de 1882, foi o primeiro funicular construído
na Península Ibérica. Neste momento é o ascensor mais antigo do mundo, em funcionamento, a utilizar o sistema de contrapeso de água. A conceção do projeto foi do
engenheiro suiço Nikolaus Riggenback e a construção do engenheiro português Raul
Mesnier de Ponsard.
O Elevador é constituído por duas cabinas, movendo-se sobre carris, ligadas
por um cabo que serve de contrapeso uma à outra. A força motriz é a água que
abastece a estância. Cada cabina tem um reservatório para 5850 litros de água.
Assim, os carros, um na base e outro no topo, enchendo o depósito, associando o
peso de água ao dos passageiros, rebocam por um cabo de aço o que está em baixo.
É um sistema de cremalheira, assente em vias paralelas, por conseguinte, um sistema

sustentável e não poluente. Vencendo
uma diferença de nível de 116 metros
em 267 de plano inclinado, com uma
inclinação de 45%, a viagem demora
aproximadamente 3 minutos, com o
objetivo do viajante poder percorrer
e disfrutar da frondosa paisagem.
Cada carruagem transporta até 36
passageiros e é absolutamente fiável,
pois, além de não estar sujeita a avarias,
nunca teve nenhum acidente de registo,
em 133 anos.
A construção do Elevador do Bom
Jesus do Monte insere-se numa estratégia de melhoramento das acessibilidades com vista a uma maior valorização
e exploração económica da Estância do
Bom Jesus do Monte, tendo-se constituído, para o efeito, a Companhia Carris
e Ascensor do Bom Jesus de Braga,
oficializada em 19 de Março de 1883,
tendo como objetivos a exploração da
rede de «linhas americanas tramways»
e do Elevador. O «Americano» da Companhia Carris de Ferro de Braga fazia a
ligação da cidade ao Pórtico do Bom
Jesus do Monte (Peixoto, 2012). Neste
caso, podemos afirmar que a construção do Funicular (elevador), em 1882,
foi decisiva para esse impulso turístico.
Esta infraestrutura de transporte permitia, já no século XIX, disponibilizar
ao visitante um sistema de transportes
integrado, entre a estação de caminhos-de-ferro de Braga e o Bom Jesus. Antes
da construção do elevador, registava-se

Construção do funicolar
(finais século XIX)
Fonte: Arquivo histórico CBJM

Funicular na atualidade
Créditos: CBJM
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a afluência de cerca de 5000 visitantes anuais, como relata Antonio Menici no livro
Braga contemporânea, passando para 100.000 no ano de abertura do elevador e, no
ano seguinte para 200.000 visitantes (Peixoto, 2011). Atualmente o Elevador do Bom
Jesus transporta mais de 300.000 passageiros por ano, atingindo a sua capacidade
máxima de carga nos meses de maio, junho, julho e agosto. A Confraria continua a
manter este meio de transporte como um museu vivo, com as mesmas características
de funcionamento de há 133 anos, permitindo ao visitante uma experiência singular.

3.3. O “Canudo”
A cidade de Braga é fértil provérbios populares e o Bom Jesus também tem
alguns. Talvez o mais conhecido seja «ver Braga por um canudo», que nasceu no
século XIX. O monóculo é um dos objetos integrantes do imaginário da estância e
símbolo carismático do Bom Jesus do Monte, convite ideal para a observação da
paisagem envolvente e da cidade de Braga.
O «canudo» com mais de um século continua a ser um bilhete-postal. Por volta de
1862, foi oferecido à Confraria um telescópio, colocado num miradouro no lado norte
do Adro, perto do Hotel do Elevador, voltado para a cidade e dando origem ao dito
«ver Braga por um canudo», imortalizado por Rafael Bordalo Pinheiro no Álbum de
Caricaturas António Maria. Este caricaturista foi a personalidade que imprimiu mais
força a esta expressão e quem mais contribuiu para a sua divulgação e alcance, que
visitou várias vezes o Bom Jesus do Monte.
O telescópio atual foi adquirido, em 1924, à casa alemã Optische Anstalt C. P. Goerz,
A.G., de Berlim – Friedenau (a ata de aquisição refere Hamburgo), com uma objetiva
de 130 milímetros de diâmetro, designado pelo catálogo como «Terrestre Observation
Telescope». O laboratório Goerz era, na época, o mais especializado na produção de
objetivas, telescópios e binóculos (Peixoto, 2013). Dada a afluência de público a esta
infraestrutura, o monóculo recebeu uma cobertura em ferro, em 1944.
Depois de vários anos ausente, em 2012 a Confraria do Bom Jesus restaurou o
monóculo e voltou disponibilizá-lo aos visitantes. O restauro teve um custo de 10.000
euros e o «Canudo» manteve a traça original, bem como as funções óticas originais e
toda a sua estrutura mecânica. Atualmente, para “ver braga por um canudo” o visitante
paga um euro e recebe um certificado. Continua a ser um elemento icónico de atração
no Bom Jesus.

“Braga por um canudo”
Créditos fotográficos: CBJM

3.3. Mata, jardins românticos e lago
A cerca ou mata do Bom Jesus do Monte, bem romântica e frondosíssima, sempre
constituiu um refúgio para os amantes desta estância.
O visitante, neste pitoresco lugar, pode desfrutar múltiplos motivos que
convidam ao descanso e à meditação: a diversidade e raridade das suas espécies
de árvores; a vegetação abundante; os retiros frescos; o denso bosque; as grutas; a
água em presença constante; as fontes; os mirantes; os penhascos; os quiosques;
as pontes rústicas e o lago com os seus barcos a remos, fazem deste espaço uma
verdadeira estância de lazer. Ainda se encontram vestígios da mata e jardins do
séc. XVIII. A partir do último quartel do século XIX foi introduzida uma variante muito
importante, a saber: a plantação de um denso parque arborizado que veio a ser a
razão principal para toda uma alteração da sua estrutura quotidiana (Peixoto, 2012).
A exoberante mata, começada a plantar em meados do século XIX, foi um marco que
transformou o Bom Jesus num centro de repouso e passeio. Os trilhos, os caminhos e o
lago que agora se vê, formados apenas na transição do século, derivam da junção de
dois maiores que, então, existiam. Toda esta frondosa mata esteve nos anos 30 sob o
regime florestal chegando a caça a ser autorizada.
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XIX, foi, também, utilizado como espaço recreativo e de diversão. Em 2004, a Confraria
do Bom Jesus renovou e equipou o local para recebr eventos, congressos e grandes
encontros, sendo hoje uma estrutura importante na oferta turística do Bom Jesus.
Com uma deslumbrante vista sobre a cidade de Braga, situa-se mesmo junto ao Hotel
do Templo, num espaço reservado. Para além dos magníficos jardins dispõe de três
salas: Sala Casino, Sala Torre e Sala Colunata. O edficício da Sala Casino e Sala Torre foi
concebido pelo Arquiteto Raul Lino e evoca a arquitetura tradicional minhota.

4. PARA UM MODELO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO-RELIGIOSO

O Lago
(finais do sécuko XIX)
Fonte: Arquivo Histórico CBJM.

A respeito do terreio de Moisés, Alberto Feio considera ser o mais belo trecho
de arquitetura de jardins existentes em Portugal. Apesar das recentes obras de
requalificação do espaço, a Confraria decidiu manter o jardim elíptico no referido
terreiro. São estes jardins, muitos deles conservando ainda o estilo barroco, com as suas
sebes, que mantêm o Bom Jesus numa ambiência romântica e única, atraindo milhares
de visitantes.

O turismo religioso e a própria institucionalização do turismo estão profundamente
ligados às peregrinações (Stoddard,1994). Ao longo dos tempos e dos caminhos
percorridos pelos peregrinos, assistiu-se ao aparecimento de locais de alojamento
(pousadas e hospedarias) e de restauração onde os peregrinos podiam descansar,
pernoitar e dispor de alimentação, bebidas e até mantimentos para continuar a viagem.
Desde tempos imemoriais que as peregrinações se caracterizam pela movimentação
das pessoas e pelos rituais que as acompanham. Andanças e rituais evocam a relação
com o sagrado, a veneração e a oração nos lugares santos são os símbolos de força
maior. Cumprir promessas, fazer oferendas e pedidos de intervenção do sagrado sobre a

3.4. Centro de exposições e palco de eventos
A Confraria, em reunião de mesa de 13 de Janeiro e de 2 de Março de 2010, decidiu
criar no espaço museológico um Centro de Exposições e atribuir, por unanimidade,
o nome de Centro de Exposições Cónego Cândido Pedrosa, inaugurado no Dia da
Invenção da Santa Cruz, que no calendário litúrgico se celebra a 3 de Maio.
Com a criação deste Centro de Exposições a Confraria do Bom Jesus do Monte
pretende, através da dinamização cultural, atrair mais visitantes e peregrinos ao espaço.
Este centro está vocacionado para exposições temporárias de todas as áreas artísticas.
A Colonata de Eventos, um edifício histórico, construído para oferecer aos visitantes
um espaço para «apanhar os ares puros do Bom Jesus», assim era conhecida no século

Colunata de Eventos
Créditos fotográficos: CBJM
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realidade quotidiana assumem aspetos de comunicação mais objetiva ao se efetivarem
em determinados espaços. A peregrinação compreende em regra duas componentes,
ou seja, a de ordem espiritual e a de natureza pragmática. A primeira corresponde
à motivação que está na origem da viagem, a outra está associada à viagem e ao
acolhimento (Ambrósio, 2000). Para uma generalidade dos agentes que operam
nestes destinos, o turismo religioso é encarado nas suas dinâmicas económicas, tal
como a generalidade de outros produtos turísticos, hoje com impactes no território,
nas economias locais e regionais e na sociedade. Por conseguinte, estes destinos de
turismo religioso assumem cada vez maior acuidade como objeto de estudo, não só no
plano dos recursos, mas também dos fluxos de visitantes, incluindo a problemática da
capacidade de carga, tudo isto acrescido por uma redobrada atenção dada ao entorno
ambiental em ordem a um desenvolvimento harmonioso e sustentável do destino.
Tendo como lastro a componente territorial, os estudos devem considerar, desde
logo, a “origem e crescimento dos destinos religiosos”, bem como a sua influência numa
escala local e da região (Ambrósio, 2014). No imediato devem ser analisadas as variáveis
ligadas ao ordenamento do território (á escala municipal), incluindo infra estruturas e
equipamentos, mas também a constituição social da comunidade anfitriã, isto a par
das atividades económicas preponderantes. Estas são condições nodais para um estudo
que se proponha incidir nas “transformações funcionais” daquelas componentes e que
almeje contribuir para o desenvolvimento do destino de turismo religioso. Segundo
Vítor Ambrósio, tendo como base as componentes apontadas, a análise deve ser cerzida
tendo em conta: i) “o aparecimento dos Santuários e dos espaços religiosos adstritos”;
ii) “a indução do turismo e sua evolução temporal”; iii) “a inter-relação entre a atuação
dos principais atores no processo de dinamização – Igreja, agentes económicos e
administração (central, regional e local)” (Ambrósio, 2014: 374).
Com efeito, num tempo hodierno, repito, há três grandes tipos de atores que
participam na construção destes territórios, nomeadamente a Igreja, os agentes
económicos ligados à componente turísticas e a administração. O património religioso
apresenta-se-nos como o ponto central do produto, pois é à volta dele que todos os
outros fatores se desenvolvem, sejam eles materiais ou imateriais, constituindo o
elemento principal para a estruturação do produto de turismo cultural e religioso.
O património religioso, para lá da dimensão espiritual inerente, possui elementos
arquitetónicos, artísticos, históricos, simbólicos e paisagísticos que o transformam num
importante recurso turístico de uma região ou de um país (Pereira, 2006).
Podemos afirmar que o turismo cultural e religioso permite usufruir duplamente
do património, por um lado, e do culto, por outro, ambos utilizando o mesmo espaço.

A par, a valorização do património cultural em articulação com o turismo cultural e
religioso consubstancia o desenvolvimento sustentável do lugar, tendo em conta os
elementos que asseguram a criação de um produto assente sobre os três pilares da
sustentabilidade: económico, ambiental e social. Deste modo a abordagem da cultura
como produto, entendendo-se o “turismo cultural” e “turismo do património” como
sinónimos, incide no dito Heritage Tourism e no planeamento e desenvolvimento da
actividade turística no âmbito das Heritage Attractions. Num outro plano, fica o enfoque
nas memórias sociais dos patrimónios culturais, enquanto representação simbólica
metacultural das identidades, numa perspetiva socio-antropológica, e encarados como
constructos sociais.
De sublinhar por último que o Santuário do Bom Jesus do Monte é justamente um
dos primeiros exemplos, em Portugal, de uma dupla utilização do património religioso,
com uma afluência significativa de peregrinos e turistas. O aproveitamento turístico
deste espaço proporcionou, também, um desenvolvimento local assinalável, pois no
conjunto da Confraria e dos Hotéis trabalham presentemente 130 pessoas, na sua
maioria residentes no concelho de Braga. O Bom Jesus apresentas-se-nos como um
recurso turístico de excelência.

CONCLUINDO
A peregrinação esteve desde cedo ligada à própria vontade de viajar. O peregrino
acabou por influenciar o desenvolvimento dos caminhos e dos destinos religiosos.
E se inicialmente era a espiritualidade e a religiosidade popular que marcava a
motivação dos romeiros e peregrinos, o Monte passou progressivamente a local de
vilegiatura a anteceder a fase em que se transforma em verdadeiro produto turístico.
Torna-se, por isso, necessário a sua análise e estudo sob múltiplos ângulos porquanto
os impactes socioeconómicos gerados hoje pelo turismo, mesmo quando se fala de
religião e espiritualidade, não deixam também de significar manifestações de matriz
eminentemente cultural.
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INTRODUÇÃO
O Santuário do Bom Jesus do Monte ainda hoje mantém a sua aura poderosa junto
das nossas gentes, mormente as do Norte do país. Com efeito, quem se desloque a
Braga e suba a estrada íngreme que nos conduz até à basílica e, depois desta, até ao
Pátio dos Evangelistas, ou se preferir, e esta é a forma mais recomendada, faça toda a
escalada a pé, poderá facilmente constatar que ainda nos nossos dias, a afluência da
população é um facto, sendo significativo o número daqueles que cumprem promessas
feitas num momento de aflição da sua vida. Aquela força instintiva e anímica, ditada
pela Fé no Senhor Crucificado, leva muitos a fazer o caminho simbólico do Calvário,
revendo-se mimeticamente na Paixão de Cristo, seguindo a sua Via Crucis até ao altar
mor da Basílica, onde está representada a Crucifixão, e daí, continuando o percurso
ascensional, em direcção às últimas capelas que lhes irão revelar a Ressurreição e a
Ascensão do Senhor, com a certeza das suas preces serem atendidas e levando dentro
de si, no regresso, a promessa da sua redenção.
Santuário que servirá de modelo a muitos outros santuários cristológicos
e mariológicos espalhados de norte a sul de Portugal, foi para Germain Bazin
“le sanctuaire le plus parfait qu’ait realisé le christianisme”1, tendo despertado um
interesse crescente junto de estudiosos2 desde o século XVIII e, particularmente, a partir
da década de oitenta do século XX.
1
2

BAZIN, 1963: 218.
PEREIRA, 1783; MASSARA, 1988; PEREIRA, 1989; ALMEIDA, 1991; FERREIRA-ALVES, FERREIRA-ALVES, 1992; LIMA, 1996;
BEZERRA, 2002.
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Os santuários cristológicos são das manifestações mais importantes da religiosidade
portuguesa que necessitam de um estudo profundo já que as explicações que têm vindo
a ser dadas, vinculando-os a esquemas de outras regiões europeias – como por exemplo,
a associação do Bom Jesus aos desígnios que presidiram à criação do santuário de
Varese, hoje posta em causa3 – nem sempre reflectem a nossa realidade complexa, não
tendo sido ainda definida a linha demarcatória entre os locais dedicados à devoção da
Cruz e os santuários propriamente ditos que reproduzem os Passos da Paixão.
Magnífica e gigantesca estrutura, com uma densa linguagem iconográfica ligada à
Paixão de Cristo, a que o barroco conferiu toda uma simbologia complexa, o Santuário
do Bom Jesus do Monte é, a nosso ver, o exemplo mais elaborado dos sacri monti do
Mundo Católico, e aquele que melhor representa o espírito da devotio moderna, já que
dá uma resposta directa às necessidades da gente simples, que precisa sentir de forma
palpável o poder da visualização imagética no cumprimento dos seus actos devocionais,
mas que também se dirige aos espíritos eruditos a quem a complexidade simbólica faz
mergulhar nos escritos que servem de inspiração aos modelos artísticos.
Destacando-se pela sua monumentalidade, o santuário surge inserido numa linha
de representações artísticas linha de representações artísticas onde se enquadram as
Jerusaléns, as Viae-crucis, os Calvários e os Passos da Paixão e, embora obedecendo
ao mesmo espírito ligado à Paixão de Cristo, desde a sua génese até à organização
actual, desenvolve uma proposta espiritual de complexa elaboração ao longo da subida
vertiginosa.

1. O SANTUÁRIO DO BOM JESUS DO MONTE: FASES EVOLUTIVAS
Para se compreender verdadeiramente a evolução do Santuário do Bom Jesus
desde a sua estrutura inicial, temos de ter sempre presente o significado profundo que
representava para todo o Cristão a peregrinação a Jerusalém, o centro do Mundo, o
local onde Cristo morreu e ressuscitou, e onde, segundo as Sagradas Escrituras, irá
acontecer o Juízo Final, constituindo, por consequência, um ponto axial de vivência
pessoal e colectiva.
Com o impedimento causado pela ocupação islâmica dos lugares sagrados,
nomeadamente após a tomada de Bizâncio (1453), seguida da queda de Jerusalém
(1516), e conquista da Palestina pelos Turcos Otomanos, era imperioso criar um
mecanismo de transferência para essa prática tão ardentemente desejada,

representando-se de forma imaginária a cidade de Jerusalém, que servira de palco aos
últimos momentos de Cristo.
A esta situação não é alheio o facto de, ao longo da Idade Média, uma das temáticas
mais frequentes em pintura, escultura e gravura ser a recriação de Jerusalém e os Passos
da Paixão. Por outro lado, e como tem vindo a ser apontado por vários autores4, os
santuários com escadórios e capelas, buscando a reprodução do percurso feito por Cristo
a caminho do Gólgota na cidade Santa, haviam começado a generalizar-se a partir do
século XV, designadamente na Alemanha, sofrendo um impulso notório no século XVII.
A realização das peregrinações de substituição, no enquadramento da devotio
moderna, tornam necessária uma meditação por parte do crente praticada na nova
espacialidade dos montes sacros onde, graças ao precioso auxílio da Arte, se procede a
uma encenação mais verosímil do Calvário.
A este movimento místico aderiram as ordens religiosas em Portugal, surgindo
espaços adequados à meditação, quer nas cercas, quer nos claustros, onde a
existência de capelas alusivas à Paixão de Cristo, juntamente com fontes de água
corrente, propiciavam esse recolhimento, sendo designadas por Jerusaléns ou, muito
expressivamente por desertos.
Um dos mais famosos desertos da época Moderna, ligado à Ordem dos Carmelitas
Descalços, foi o do Buçaco, pela sua extensão e tentativa de reprodução aproximada do
modelo da via crucis de Jerusalém já que, de acordo com a descrição feita, nos inícios
do século XVIII, o percurso que contemplava os Passos da Prisão e os Passos da Paixão
do Senhor, “tinha as mesmas medidas como estão em Jerusalém”5. D. João de Melo,
49º Bispo de Coimbra e 14º Conde de Arganil (1684-1707), seria o grande responsável
pela organização monumental do espaço e, de tal forma era vívido o seu sentimento
religioso, que frequentemente se recolhia na ermida de Nossa Senhora da Expectação
(a primeira das onze reservadas para os religiosos), “deixando os regalos do seu Palácio,
& os divertimentos da Cidade”6.
Outro exemplar famoso, e este directamente ligado com o nosso tema7, a Jerusalém
que existia na cerca do Convento do Pópulo, em Braga, mandada construir nos inícios de
Seiscentos pelo Arcebispo D. Agostinho de Castro (1588-1609), e que incluía, para além
de cinco fontes, sete ermidas dedicadas aos Passos da Paixão, que eram rematadas por
uma grande varanda de ampla vista.
4
5
6

3

ALMEIDA, 1991: 74.

7

Entre outras, refiram-se as obras acima mencionadas de Germain Bazin e Carlos Alberto Ferreira de Almeida.
COSTA, 1868: 46 (II).
COSTA, 1868: 48 (II).
ALMEIDA, 1991: 73-74.
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O Santuário do Bom Jesus surge, assim, neste contexto de grande misticismo do
Mundo Católico. Situado na freguesia de Tenões (Braga) temos de buscar os seus
primórdios ao local onde, no século XIV, se venerava a Santa Cruz; aí seria mandada
construir pelo Arcebispo D. Jorge da Costa, em 1494, uma pequena ermida com a
mesma invocação8, e que seria reedificada e ampliada no século seguinte, por empenho
de D. João da Guarda, Deão da Sé de Braga, como consta de uma inscrição existente na
parede do Escadório das Virtudes: “Esta igreja ou capella mandou fazer o Prothonotário
D. João da Guarda, Deão de Braga e Lamego, Conde Palatino do Concelho de El Rey por
sua devoção aos 17 de Setembro de 1522”9.
O ano de 1629, é a data da construção da quarta ermida (ou capela), erguida no
mesmo local já que, tendo-se arruinado a anterior, “alguns Devotos a reedificaram
e lhe collocarão huma Santíssima Imagem de Jesus Cristo na figura de Crucificado
com o título de =Bom Jezus do Monte= e depois no ano de 1629 instituirão huma
confraria debaixo da glorioza invocação do mesmo dulcíssimo nome do Bom Jezus”10.
A partir desta data, a Confraria do Bom Jesus do Monte, numa tentativa de promover a
ampliação do santuário, vai procurar angariar fundos graças à realização de procissões,
encenações sacras e músicas; na sequência destes esforços, construiram-se pequenas
ermidas onde se representavam os tormentos do Senhor, que eram nichos “muito
pequenos nem mais figuras lhe cabião pela pequenez das mesmas capellas”11, bem
como alguns quartéis para os peregrinos, cujo número ia aumentando.
A necessidade de se colocarem imagens alusivas aos temas ligados à Paixão de
Cristo, leva à celebração de um contrato, em 2 de Abril de 1691, entre o Reverendo
D. Francisco Pereira da Silva, Deão da Sé de Braga e Juiz da Confraria do Bom Jesus, e os
“oficiais” da mesma, com o escultor João Barbosa, morador atrás dos Açougues, pelo
qual ficou acordado que, pelo preço de cinquenta e cinco mil réis

cozidas muito bem que fiquem perfeitas e acavadas de tudo na mão que pintallas
e elles dittos offeciais farão o tumolo sobre que elle dito mestre porá o Cristo com o
lançol feito de barro com toda a perfeiçãoa qual obra dará feita e acavada por todo
o mes de Agosto […] e tanto que tiver as ditas feguras postas e asentadas na dita
capella serão vistas por mestres da dita arte e tendo algum defeito a refará elle dito
mestre a sua custa e não a refazendo a mandarão elles ditos offeciais reformar a
custa delle dito mestre e tudo elle pagara de sua caza e fazenda12.
Podemos acompanhar esta faceta seiscentista do santuário ao lermos as palavras de
Carvalho da Costa: “Aqui está em huma fermosa Capella, que fizerão devotos, o Bom
Jesus do Monte, imagem milagrosa, não visitada de muita romagem, mas assistida de
Ermitaens, & festejada com grandes despezas pelos da Cidade”13.
A importância crescente da Confraria do Bom Jesus, no contexto religioso e social
bracarense, é patente num contrato de 6 de Março de 1706. Nesta data, alguns
membros da Confraria (o Padre Luís de Távora, João da Mota, os mercadores Frutuoso
do Vale Campos e Pedro Rodrigues, Manuel Pereira de Araújo, morador na rua Nova de
Bouça e Custódio de Oliveira, tabelião geral em Braga) foram contratados pelos juízes
da Confraria do Santíssimo Sacramento da Sé de Braga (António Teixeira Coelho, fidalgo
de Sua Magestade, morador na rua do Alcaide, e o Reverendo Bento Maciel, Cónego
Prebendado da Sé de Braga), para organizarem esquemas festivos de grande impacte
na cidade num dos dias mais importantes do calendário litúrgico católico:
huma dança de estrumentos e duas folias huma de brancos e outra de pretos todas
tres muito lustrosas e bem bestidas com bons instromentos bem afinados e as
folias com boas bozes e muito lustrozas e cada folia não levara mais que hum tabor
no meio bem destro e aprazível para a porsição do Domingo do Senhor e as porão
na rua as oito oras para que a porcição possa sair sedo e os coros convenientes
para que per rezão das ditas danças e folias não aja dilação na porcição […] e
duas comedias huma de duellos de iguenio (sic) e fortuna e a outra o pallo e
clarins bomos muito lustrozas as feguras bem vestidas e ornadas com boas muzicas
viollas e entremezes para estar no tabolado nos dias que lhe forem asinados na
semana despois do dito Domingo do Senhor […] e sendo cazo que a porcição não
possa sair no dito dia […] representasem se as comedias nos dias que lhe forem
asinados14.

elles mandarão fazer huma capella para o emterro no sitio do Bom Jezus do Monte
e para a dita cappella herão nessessarias des feguras que são hum Christo sobre a
sepultura e Nossa Senhora e dous profetas e dous anjos e tres Marias e hum São
João […] as quais fará de bom barro e muito bem feitas com todo o primor da
arte e as asentara nos lugares comvenientes e cada huma das ditas feguras bem
asentadas e vistozas que fiquem com todo o aparato necessário a dita obra e as pora
8
9
10
11

FEIO, 1984: 22.
“como consta da lapida que está metida na parede da escadaria das Virtudes”. Ver COSTA, 1932: 3, 777.
MASSARA, 1988: 35, nota 6.
MASSARA, 1988: 35, nota 9.

12
13
14

FERREIRA-ALVES, FERREIRA-ALVES, 1992: 463-464.
COSTA, 1868: 164 (I).
FERREIRA-ALVES, FERREIRA-ALVES, 1992: 464-465.
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Figura 1
Inscrição da Jerusalém
Sancta e restaurada
Fotografia da autoria de
Joaquim Jaime
B. Ferreira-Alves.

Figura 2
Pórtico e armas
de D. Rodrigo
de Moura Teles

De acordo com relatos da época15, enquanto a devoção crescia ao Senhor Bom Jesus
do Monte, levantaram-se questões de grande gravidade entre as sucessivas Mesas e o
Deão da Sé de Braga, Reverendo D. Francisco Pereira da Silva, com a ingerência directa
do Deão nos destinos da Confraria, motivada pela apetência dos proventos das esmolas.
Esta situação levaria a um abandono por parte da Mesa de 1710, ficando o santuário
sem o governo da Confraria, com consequências lamentáveis nos anos que se seguiram,
já que se assistiu a um abandono total, ficando em ruína as construções seiscentistas
existentes. Só em 7 de Junho de 1722, data em que o Arcebispo D. Rodrigo de Moura
Teles (à frente da Diocese de 5 de Junho de 1704 a 4 de Setembro de 1728) se assumiu
como Juiz da Confraria, se restabeleceria a ordem nos destinos do santuário.
Da intervenção pessoal do Arcebispo Primaz, entre 1722 e 1725, irá surgir a
Jerusalém Sancta restaurada e reedificada (Figura n.º 1) assumindo-se uma planificação
arquitectónica onde, a partir de um pórtico monumental, se iniciava o percurso
ascensional até à igreja “feita à romana, de forma quasi redonda”16. Dessa via crucis
faziam parte: para além do pórtico com as armas do arcebispo (Figura n.º 2), oito
capelas de planta quadrada – como as da Ceia e do Horto (Figura n.º 3) que ainda
subsistem – onde se contemplavam os Passos da Ceia à Ascensão, várias fontes
alegóricas ladeando os caminhos em rampa, e o Escadório dos Cinco Sentidos (Figura
n.º 4), tudo inserido num enquadramento paisagístico natural, ainda sem grande
intervenção da mão do Homem, como iremos ver mais tarde.
Esta primeira versão organizada do santuário iria sofrer modificações diversas ao
longo dos séculos XVIII e XIX, até à sua estrutura monumental actual. Assim, de 1725
até 1740, e de acordo com o inventário datado de 1740, as capelas passaram a ser doze
“todas feitas ao moderno, com suas imagens do Senhor, as quais sam todas em vulto,
e mais santos e seus farizeos todos em vulto”17. Entre 1749 e 1771, graças ao empenho
de Manuel Rebelo da Costa, comerciante abastado de Braga e membro da Confraria, foi
dado um novo impulso ao santuário, tendo corrido por sua conta as obras do Terreiro
dos Evangelistas, com as três capelas de planta poligonal onde são tratados os temas da
Aparição de Cristo a Madalena, o Encontro de Emaús e a Ascensão do Senhor, as quatro
fontes e o chafariz central.

Fotografia da autoria de
Joaquim Jaime
B. Ferreira-Alves.
15
16
17

MASSARA, 1988: 36, nota 12.
PEREIRA, 1989: 94.
LIMA, 1996: 25, nota 63 (I).
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Figura 3
Capelas da Ceia
e do Horto
Fotografia da autoria de
Joaquim Jaime
B. Ferreira-Alves.

Porém, será com o Arcebispo D. Gaspar de Bragança18 que assistimos a um novo
período áureo para a história do santuário. Figura marcante na sua época, actuando
com a magnanimidade própria de um príncipe de sangue, o arcebispo ficou conhecido
pelo seu espírito caritativo19 e pela sua paixão pela música, mas também marcando
o seu ministério por uma preocupação constante na busca de uma religiosidade
esclarecida, protegendo e incentivando o culto cristológico nos locais onde se revivia a
Paixão de Cristo20.
O Bom Jesus do Monte será, por inerência, objecto da sua particular atenção,
patente logo na primeira visita que faz após a sua chegada a Braga. Os festejos que
manda celebrar no santuário para comemorar o seu aniversário; as esmolas que deixa
sempre que aí se desloca; a aprovação da licença dada para se colocar o Santíssimo
Sacramento na igreja21; a sua intervenção directa junto de Roma, para que fossem
concedidas indulgências e outros privilégios à Confraria pelo Papa Clemente XIV; a
verba avultada deixada em testamento; e a imagem de Cristo Crucificado que manda
fazer em Roma e para ser colocada na capela mor, e que foi levada em procissão a
8 de Setembro de 1779, são algumas das manifestações da protecção directa do Prelado.
Porém, a década de oitenta irá ser decisiva para os destinos do santuário. Considerada
de pequenas dimensões em função da crescente afluência de peregrinos, a igreja do
tempo da campanha de D. Rodrigo de Moura Teles é demolida, mandando-se construir
uma nova, de grandes proporções e de acordo com os novos códigos estéticos vigentes.
Escolhido o projecto do arquitecto Carlos Amarante, os trabalhos iniciaram-se com o
lançamento da primeira pedra em 1 de Junho de 1784, prolongando-se os trabalhos até
1811 (Figura n.º 5). O local escolhido para a nova igreja, numa posição suficientemente
elevada, enquadrava-se nas estruturas arquitectónicas existentes, tendo por trás o
Terreiro dos Evangelistas, construindo-se o Escadório das Virtudes, também projectado
por Carlos Amarante, no espaço que ficava entre a igreja do tempo de D. Rodrigo de
Moura Teles e a nova.

18

Figura 4
Escadório
dos Cinco Sentidos
Fotografia da autoria de
Joaquim Jaime
B. Ferreira-Alves.

19

20

21

D. Gaspar de Bragança (1716-1789), era um dos célebres Meninos de Palhavã, filho ilegítimo de D. João V, mas
reconhecido pelo monarca, como seus irmãos. Nomeado arcebispo em 1756, dá entrada em Braga em 28 de Outubro
de 1759, “com huma pompa e magnificência que igualou aos grandes triunfos, com que a famosa Roma recebia os
seus imperadores”. Ver FERREIRA-ALVES, 1987: 37, nota 5.
Segundo a tradição, mandava distribuir todos os anos pelos pobres 27 000 cruzados. Ver Nobreza de Portugal e do
Brasil, 1960: 604 (I).
O santuário do Senhor de Perafita, em Alijó (Trás-os-Montes), é disso testemunho, já que foi graças à protecção directa
de D. Gaspar que foram feitas as obras de vulto, construindo-se a igreja cuja traça é de grande erudição.
A 1 de Outubro de 1765. Ver LIMA, 1996: 51 (I).
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Da mesma forma, o enquadramento paisagístico que, desde sempre mereceu o
maior interesse, no século XIX vai receber um contributo importante com a plantação de
carvalhos, de quinhentas plantas coníferas vindas dos viveiros do Buçaco, e com a oferta
de uma colecção de plantas oferecidas pelo Visconde Villar d’Allen23, evidenciando-se
simultaneamente uma grande preocupação com o abate de árvores, sendo utilizada
muitas vezes a sua madeira para as obras no santuário. Este cuidado com a mata deve
ser entendido não numa perspectiva lúdica, mas sim no contexto da cenografia sacra,
onde se incluíam as capelas devocionais, a igreja com o Calvário monumental, os
escadórios e as fontes de onde jorrava água, gerando um clima propício à meditação
sobre a Paixão de Cristo.

2. O SANTUÁRIO COMO PARADIGMA DA ENCOMENDA ARTÍSTICA

Figura 5
Igreja do Bom Jesus
do Monte.
Placa comemorativa
do lançamento
da 1.ª pedra em 1784
Fotografia da autoria de
Joaquim Jaime
B. Ferreira-Alves.

A partir da conclusão da nova igreja, procedeu-se a uma série de encomendas
significativas relativas ao seu interior, desde a capela mor e o conjunto escultórico notável
representando o Calvário, até aos demais retábulos, imagens, pinturas, paramentos e
alfaias litúrgicas.
O século XIX traria consigo modificações importantes, efectuando-se uma
remodelação em 1885, como podemos constatar no projecto da autoria do Tenente
António Augusto Pereira. Desta época data uma reestruturação do traçado, para que
a subida fosse mais suave, fazendo-se a demolição de sete capelas do século XVIII
(Prisão de Cristo, das Trevas, da Flagelação, do Ecce Homo, do Caminho do Calvário e
da Crucifixão), que seriam substituídas pelas capelas octogonais, introduzindo-se na via
crucis o passo do Cireneu22.
22

MASSARA, 1988: 44.

Ao longo da sua evolução bem complexa até aos nossos dias, o santuário constitui
um exemplar único onde se cruzam promotores, benfeitores e artistas, tendo como
objectivo último a obra extraordinária que atravessou séculos e que até hoje permanece
fiel ao espírito inicial da via dolorosa.
Entre os principais promotores das diversas campanhas construtivas devemos
referir, para além da Confraria do Bom Jesus do Monte, os Arcebispos D. Rodrigo de
Moura Teles e D. Gaspar de Bragança. Os dois ilustres prelados aparecem também na
qualidade de benfeitores, já que D. Rodrigo de Moura Teles deixa em testamento cinco
mil cruzados para as obras, enquanto D. Gaspar de Bragança deixa, de igual modo, cem
moedas de ouro para o mesmo efeito.
Na campanha de D. Rodrigo de Moura Teles (1722-1725), o responsável por ele
escolhido para a execução do planta do percurso, com início no pórtico e terminando
na igreja, teria sido Manuel Pinto de Vilalobos, surgindo-nos os nomes de alguns
artistas como o escultor António Campos Peixoto e o pedreiro Ambrósio dos Santos.
Posteriormente, ao longo do século XVIII, e por toda a centúria seguinte, assistimos
à participação de mestres pedreiros, de escultores, pintores e outros artistas,
que contribuíram de forma significativa para a concretização das aspirações dos
encomendadores. Se bem que alguns desses artistas ainda permaneçam mergulhados
no anonimato, hoje conseguimos estabelecer uma cronologia razoável para as obras
efectuadas, com a identificação dos seus autores.

23

LIMA, 1996: 77 (II).
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Assim, e unicamente a título de exemplo, escolhemos para os séculos XVIII e XIX,
os seguintes nomes, ligados aos respectivos ofícios. Do século XVIII realçamos como:
arquitectos, para além de Manuel Pinto de Vilalobos, atrás mencionado, Carlos Luís
Ferreira da Cruz Amarante, ou como é mais conhecido, Carlos Amarante (1780 –
projecto da nova igreja do Bom Jesus e Escadório das Virtudes); entalhadores, João
Bernardo da Silva (1765 – retábulo mor); João Martins Coelho (1802 – retábulo mor da
nova igreja); Manuel José Correia (1802- 1803 – feitura do retábulo mor); José Francisco
Moreira Torres e José António (1803-1805 – retábulos laterais e colaterais); João António
de Sousa Azevedo (1813 – colabora na execução dos bancos para a capela mor);
escultores, António Monteiro (1729 – esculturas para a capela do Descimento da Cruz);
António de Campos Peixoto (1745-50 – várias esculturas em pedra); Domingos Ferreira
(1755-1756 – uma figura para o tanque); Domingos António (1759-60 – imagem de
um fariseu para a capela do Calvário); José de Sousa, Manuel de Sousa e António de
Sousa (1770-1771 – quatro profetas para o pátio da igreja); Manuel Joaquim Alves de
Sousa Alão (1807 – modelo para as esculturas para o Calvário; 1808 – desenho para as
estátuas dos Evangelistas para a fachada); João Monteiro da Rocha (1807 – execução
das esculturas para o Calvário); José Domingues (1808 – execução das estátuas dos
Evangelistas para a fachada); pedreiros, Diogo Soares (1744 – Fonte das Cinco Chagas);
Ambrósio dos Santos (1749-1751 – plintos das figuras do Escadório dos Cinco Sentidos);
Dionísio Félix de Gouveia (1750-1752 – uma capela); João Domingues (1752-1753 –
ilhargas das capelas do Calvário e do Senhor da Cana Verde); António Ferreira, Cristóvão
José Farto, Caetano Lourenço, Francisco Soares, e Manuel Vivas (1762-65 – Capelas
do Terreiro dos Evangelistas); pintor, Pedro Alexandrino (oito painéis pintados a óleo,
que se achavam colocados nos seis altares da igreja, e dois nos lados da capela-mor);
pintores-douradoures, João Coelho (1741-1742 – pinturas das figuras para a Capela
da Ressurreição); Filipe Dias (1779 – pintura dos bustos-relicários); António José da
Rocha (1809 – pintura das figuras do Calvário e do baldaquino; 1812 – douramento do
retábulo do Santíssimo Sacramento).
O papel desempenhado pela Confraria enquanto entidade promotora das obras, ou
pelos seus confrades, individualmente, é um dado muito importante a reter. A figura, a
todos os títulos notável, de Manuel Rebelo da Costa, comerciante bracarense abastadon
“confrade e benfeitor”24 que, a expensas suas, suporta a construção do Terreiro dos
Evangelistas, entre 1750-1760, é um dos exemplos mais expressivos do significado da
“esmola” para o próprio e para a comunidade; com efeito, menciona que deu a quantia

avultada de 66$360 réis de esmola para se pagar a José de Sousa e seus irmãos (Manuel
de Sousa e António de Sousa) “huma fonte que fizerão pegado a ultima cappella nova”;
mais outros 38$400 réis para pagamento de uma escultura para a referida fonte, e por
outra para a fonte que, entretanto, fazia Ambrósio dos Santos pegada à capela nova
que se fez no Terreiro dos Evangelistas; e ainda mais 36$520 réis para pagar a Ambrósio
dos Santos por uma fonte semelhante àquela que havia feito José de Sousa “no terreiro
pegado a ultima cappella nova que se fez no terreiro grande”25.
As esmolas que eram recebidas pela Confraria para as obras do santuário eram
destinadas especificamente para algo concreto, como podemos verificar pelos
lançamentos feitos no Livro dos Recibos de 1758-1792 das seguintes dádivas: do
bracarense Gabriel Rodrigues Nunes, de 45$478 réis e 17$148 réis, para a construção
de uma fonte no terreiro grande, de 190$470 réis para a capela que se fez “a porta das
Casas do Cazeiro”, e de 6$400 réis para ajuda das pinturas do escadório; de Manuel
Simão da Costa, que deu 95$236 réis, para a capela acima mencionada; de José Félix,
que ofereceu de esmola 14$320 réis para os frontais da igreja; e ainda da preta Inácia
Ana do Paraíso cuja esmola de 22$400 réis foi utilizada para a pedra do púlpito do lado
direito26.
Hoje, pelos estudos que têm vindo a ser feitos, sabemos que as grandes obras de
remodelação do santuário que foram efectuadas ao longo de todo o século XIX, só
foram possíveis com a ajuda da burguesia enriquecida de Braga, do Porto e de Lisboa.
O bracarense João António dos Santos Braga, residente à época27 no Porto, deu
generosamente 48$800 réis para a imagem de Nossa Senhora (e respectiva pintura)
que fazia parte do conjunto escultórico do Calvário. Se são mencionadas quantias
avultadas (36$800 réis) como aquela que deu António da Cunha, da freguesia de
São Jerónimo, e que foi utilizada para a feitura de uma das Santas Mulheres, outras
menores não devem ser ignoradas; assim, de uma relação de pessoas de Braga,
podemos elencar: 7$200 réis, da viúva de José Custódio de Magalhães, da esquina da
rua da Avenida; 1$600 réis, de António José de Azevedo, da rua da Água; 6$400 réis, do
Padre Carlos José de Araújo, da rua Nova, verbas que foram aplicadas no pagamento
da pintura das imagens de Maria Madalena e de São João Evangelista28. Estes exemplos
irão repetir-se de forma sistemática, mantendo-se, ou não, o anonimato.

25
26
27

24

MASSARA, 1988: 50, nota 72.

28

MASSARA, 1988: 109-110.
MASSARA, 1988: 117, 118-119.
1811. Ver LIMA, 1996: 148, nota 613 (I).
LIMA, 1996: 148, notas 612 e 615 (I).
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Entre os benfeitores que mais reconhecidamente contribuíram para o
engrandecimento do santuário destaca- se, em primeiro lugar, Pedro José da Silva,
a quem a Confraria homenageou com uma lápide comemorativa em 1934, ano do
1.º centenário do seu falecimento29. Figura para sempre ligada aos destinos do Bom
Jesus do Monte, vai desempenhar um papel relevante no andamento dos trabalhos,
quer fazendo dádivas sucessivas, quer estimulando com o seu próprio exemplo o grupo
de comerciantes de Lisboa, cuja devoção serviu de sustentáculo à gigantesca empreitada.
Pelos elementos que atrás apontámos, podemos fazer uma ideia do que
representaram as esmolas sucessivas de Pedro José da Silva: em 1814, paga as imagens
dos oito soldados (cada um custando 30$000 réis) e as dos dois ladrões (cada um
custando 32$000 réis), para figurarem no Calvário; mas, entre as muitas outras ofertas,
mereceu na época especial destaque os oito painéis da autoria do pintor de Lisboa Pedro
Alexandrino, que foram colocados na igreja em 1809. Com efeito, pela importância do
montante e pelo contributo artístico que representava, foi registado o seguinte: “a esta
Meza se fizeram patentes os magníficos painéis para os altares do sanctuario do Bom
Jesus, que tinha dado de esmola para o mesmo sanctuario Pedro Joze da Silva hum
dos maiores devotos deste sanctuario, pelo que nesta Meza se determinou que em
agradecimento se lhe fizesse huma carta de agradecimento”30.
Neste contexto onde analisamos os benfeitores, entre os finais de Setecentos e ao
longo do século XIX, são relevantes os contributos vindos de várias zonas do “Império do
Brasil”, como Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais31. Os donativos vindos de terras
brasileiras cedo se revelaram vitais para os destinos do santuário, cuja ampliação exigia
somas cada vez mais avultadas. A dádiva feita, em 23 de Junho de 1857, pela Baronesa
de Gatamarates, da cidade do Rio de Janeiro, por intermédio de Constantino Gomes de
Faria, pela qual “tres peças douro para ser aplicado em quatro rimas de cortinas para
as duas portadas do Santíssimo Sacramento”, é reveladora de uma devoção fervorosa
ao Bom Jesus no Império do Brasil.
A admissão de Irmãos surge, desta forma, como um dos processos a implementar
para permitir a continuidade das obras. A 5 de Janeiro de 1862 é assinada uma
procuração autorizando uma Comissão a admitir Irmãos para a Confraria em “todo
o Império do Brasil”, sendo mencionados dois anos depois (1864), no dia 21 de Abril,
António José Gonçalves Braga e Francisco Jorge de Oliveira, vindos do Rio de Janeiro, e
29

30
31

Texto da lápide: “Homenagem da Confraria do Bom Jesus do Monte ao grande benemérito Pedro José da Silva no
1.º centenário do seu falecimento 17 de Março de 1934”.
LIMA, 1996: 151 (II).
LIMA, 1996: 5, 50, 52 (II).

então residentes em Braga, como membros da Comissão que “n’aquella cidade Império
do Brazil se quizerão encarregar da acquisição de entrada de irmãos para a nossa real
Confraria do Senhor Bom Jesus do Monte”.
A partir da acção desenvolvida pela Comissão, os donativos tornam-se frequentes
como podemos constatar pelos exemplos que passamos a referir: em 6 de Janeiro de
1864, foi lida uma carta do “Prezidente e thesoureiro da commissão instalada no Rio de
Janeiro remetendo uma letra”; em 22 de Março de 1895, foi apresentada à Mesa, pelo
tesoureiro das esmolas, a quantia de vinte e quatro mil reis que lhe fora entregue por
ordem “do bemfeitor Joaquim Colaço Dias, da cidade de Pernambuco”; em 3 de Junho
de 1900, foram oferecidas vinte e duas libras em ouro por José Gonçalves Guimarães,
residente na rua do Senado, número um, da cidade do Rio de Janeiro “como promessa
e com applicação a obras”; e em 5 de Agosto de 1900, foram oferecidos cem mil réis
por D. Luísa Joaquina Martins Guimarães, mulher de José Gonçalves Guimarães, para
“applicação a obras ou despezas correntes do mesmo sanctuário”.
Se o termo para aplicação nas obras é uma constante, casos há, porém, que aparece
especificado o destino do donativo, como é o caso da remessa de quarenta e cinco palmas “sendo cinco brancas para o altar do Santíssimo e as outras quarenta para distribuir
pelos altares do templo”, por parte de D. Contança Deolinda de Vieira Teixeira, residente
no Rio de Janeiro, rua das Palmeiras, numero vinte e cinco (18 de Junho de 1900).
Outro aspecto interessante relativamente ao apoio vindo de além-mar, são os legados
deixados ao santuário que nos fornecem elementos preciosos para a compreensão da
mentalidade religiosa da época. Assim, temos conhecimento de montantes elevados
provenientes de várias regiões do Brasil, tais como: da cidade da Bahia, em 7 de Julho
de 1883, 295$155 réis provenientes do legado de Manuel Gonçalves Pereira Guimarães;
de Porto Alegre “Estados Unidos do Brasil”, em 25 de Agosto de 1900, 600$000 réis
“em moeda brasileira” do legado deixado por Manuel Joaquim Esteves; e do Rio de
Janeiro, em 23 de outubro de 1903, “seis contos de reis em moeda brazileira”, de
Francisco José da Costa, que aí havia falecido em 1897.
Por vezes, surgem-nos ainda outros dados curiosos ligados aos legados como
acontece na referência específica ao produto da venda de um oratório com várias
imagens, deixado ao Santuário por Joaquim José Ferraz Braga, sendo seu testamenteiro
Francisco de Sousa Santos Moreira da “cidade da Bahia Império do Brazil” (11 de
Janeiro de 1871), fornecendo-nos, desta forma, elementos adicionais sobre os devotos
brasileiros.
Ao concluirmos esta nossa intervenção, deixamos um testemunho daquele que, para
nós, continua a ser o mais importante santuário cristológico de sempre, que deixou
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marcas profundas na devoção e no imaginário do Português, não só dos séculos que
apontámos, mas que também na segunda metade do século XX serviu de amparo às
angústias das gentes do Norte como pudemos testemunhar. Aqui, pois, deixamos o
nosso preito de homenagem a todos aqueles que reviveram, e continuam a reviver, com
Fé a Paixão de Cristo no Santuário do Bom Jesus do Monte, e àqueles que o admiram
como uma das melhores manifestações artísticas do Mundo Português32.
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Presentemente, estamos a desenvolver, em colaboração com o nosso colega Joaquim Jaime B. Ferreira-Alves, um estudo
sobre o Santuário do Bom Jesus do Monte para recolocá-lo no lugar que lhe é devido no panorama da Historiografia
da Arte Portuguesa.

O santuário do Bom Jesus do Monte insere-se num conjunto de realizações que
tiveram como objetivo primeiro a conceção de viae-crucis a partir da recriação do
percurso realizado por Cristo na sua Paixão, desde os momentos que antecederam a sua
prisão na cidade de Jerusalém até à crucificação no Monte Gólgota.
Germain Bazin, ao traçar a história destas vias-sacras, refere vários exemplos de
calvários, particularmente na Alemanha e em França, criados a partir de finais do século
XV com o objetivo de favorecer aquilo que designa de “peregrinações de substituição”
(Bazin, 1963). Contudo, no seu entendimento, será com o monte sacro de Varallo,
Piemonte, iniciado no final do século XV, que se inaugura o tema do monte sagrado
que abrirá caminho para a expressão barroca onde o Bom Jesus do Monte se inscreve:
«Le chemin de croix étant une ‘montée au Calvaire’, il était normal qu’on le situe sur la
pente d’une montagne; le titre Den Berch van Calvarien [livro em flamengo (1499?) que
favoreceu a expansão da devoção nos países baixos] contient cette idée. Mais dès 1491
le célèbre sanctuaire de Varallo (…) inaugurait ce thème du sacro monte (…) qui allait
devenir un des grands sujets de la scénographie religieuse baroque» (ibid.: 195).
Mário Barata, no seu texto “Origem dos Santuários tipo ‘Bom Jesus do Monte’ em
Braga, nos ‘Sacro-Montes’ do Norte da Itália (Piemonte e Lombardia), dos séculos XVI
e XVII – Exemplo do de Varese”, relembra esta tese de Bazin e reforça a associação
com o Bom Jesus do Monte: «Nos exemplos de Braga e Congonhas, esse esquema de
manifestação religiosa e artística não exprime, originalmente, uma necessidade surgida no
700 – pois o protótipo dos ‘montes sagrados’ está na Itália, havendo surgido com o ‘Sacro
* Coordenação científica da candidatura.
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Monte’ de Varallo (…) e atingido plena expressão e magnificência no exemplo de ‘Santa
Maria del Monte Sopra Varese’ (…) O seu aspeto cenográfico deve ter comovido os fiéis e
levado a que no século XVIII ele funcionasse num sistema de devoção (…) expandindo-se,
em casos menores, em outras áreas católicas da Europa, destacando-se então o Santuário
de Braga, em Portugal, que atingira novo esplendor (…)» (Barata, 1973: 4).
A análise dos Sacri Monti de Piemonte e Lombardia surge, assim, como uma
questão essencial e incontornável na procura de influências, diretas ou indiretas, para
a construção do Bom Jesus do Monte e, simultaneamente, para a identificação das
especificidades deste santuário português – monumental escadório encimado pela
igreja, geometria e simetria da composição, forte presença de elementos de simbologias
várias em granito, sobretudo esculturas e fontes, amplas escadarias e muros, entre
outros aspetos que concorrem para o forte caráter barroco do conjunto.
Nos documentos de inscrição dos sacri monti italianos na lista do património mundial
é referido que terá constituído uma decisão dos monges franciscanos, de particular
devoção pela via-sacra, a construção de um santuário em Braga: «Les Franciscains, qui
à Jérusalem étaient gardiens des Lieux Saints, contribuèrent tout particulièrement à la
propagation de cette dévotion, si spécifique de leur Ordre que chacun de leur couvent
comporte une via crucis» (Bazin, 1963: 195). De facto, o texto produzido pelo ICOMOS
para avaliação da candidatura dos Sacri Monti de Piemonte e Lombardia refere: «The
phenomenon of sacrimonti (“sacred mountains”) began at the turn of the 15th and
16th centuries with the aim of creating in Europe places of prayer as alternative to the
Holy Places in Jerusalem and Palestine, access to which was becoming more difficult
for pilgrims owing to the rapid expansion of Muslim culture. The Minorite guardians of
the Holy Sepulchre selected three sites – Varallo in Valsesia, belonging to the Duchy of
Milan, Montaione in Tuscany, and Braga in northern Portugal – at which to build “New
Jerusalems” designed to be similar in topography to the original. Within a few years,
especially after the Council of Trent in 1535, this model, and in particular that of Varallo,
built around 1480, was used for another purpose, and especially in those dioceses coming
under the jurisdiction of the Milan Curia. This was to combat the influence of Protestant
“Reform” by promoting the creation of more Sacri Monti as concrete expressions of their
preaching. These were dedicated not only to Christ but also to cults devoted to the Virgin
Mary, Saints, the Trinity, and the Rosary» (ICOMOS, 2002).
De acordo com Mário Barata, terá sido a historiadora de arte de Milão, Maria
Luísa Gatti Perer, que, nos seus estudos publicados em 1963 e 1964, destacou «(…)
o relacionamento entre a expansão desses montes sagrados – com o seu apelo à
sensibilidade humana e aos efeitos teatrais – à religiosidade e à luta contrarreformista de

São Carlos Borromeo para conter, “intra-alpi”, a expansão do protestantismo» (Barata,
1973: 5).
Embora não nos tenha sido possível, até à data, ter acesso às fontes de informação
que instruíram a candidatura dos sacri monti italianos e, portanto, analisar a referida
intenção dos frades franciscanos de se construir em Braga uma “nova Jerusalém”1, o
que é facto é que Braga constituía um poderoso centro de religiosidade e, portanto,
um bastião de irradiação do ideário cristão, facto este que poderá dar consistência
àquela afirmação. Por outro lado, na vertente Oeste da serra de Espinho existia, pelo
menos desde 1373, uma ermida que abrigaria a Santa Cruz, a qual foi substituída
por outra em 1494, por ordem do arcebispo de Braga, D. Jorge da Costa, e, em
1522, reedificada e ampliada por ordem de D. João da Guarda, deão da Sé de Braga,
verificando-se, desde cedo, a devoção da Santa Cruz. A criação da Confraria do Bom
Jesus, em 1629, e a construção de uma primeira via-sacra a irromper o monte confirma
a permanência da devoção e, possivelmente, o seguimento de modelos formais e
devocionais já experimentados noutros locais, nomeadamente nos montes pré-alpinos.
A forte proximidade pessoal entre Carlos Borromeu (1538-1584), cardeal e arcebispo de
Milão, descendente por via feminina da família Médicis e canonizado em 1610, e Frei
Bartolomeu dos Mártires (1514-1590), arcebispo primaz de Braga (1559-1581), poderá
ter contribuído para apoiar esta realização, mesmo considerando que só após a morte
deste e a constituição da Confraria se terão levado a cabo iniciativas de maior impacto
material e segundo os modelos já em prática em alguns sacro-montes.
De acordo com Carlos Alberto Ferreira de Almeida no seu texto ‘Em Torno do Bom
Jesus de Braga’ (1991) Mário Barata terá tido um papel determinante na difusão da
associação entre o Bom Jesus de Braga e os sacri monti italianos. Contudo, Ferreira de
Almeida aponta para outras realizações que, no seu entendimento, terão sido decisivas
para a criação do Bom Jesus do Monte. Refere, em particular, a cerca do convento do
Pópulo, em Braga, onde foram construídas, no início do século XVII, sete ermidas da
Paixão de Cristo «…a que chamam Jerusalém, subindo de umas para outras, quase em
caracol, e por remate destas Ermidas huma grande varanda com desimpedida vista»
conforme descrição da “Corografia Portugueza” do padre Carvalho da Costa, de 1706.
O fundador deste convento e encomendador da obra foi o arcebispo de Braga, D.
1

Nos arquivos da Confraria do Bom Jesus do Monte não existem documentos que comprovem este facto e até à data
nada foi escrito sobre esta questão.
O facto de se ter construído, a partir do início do século XVI em Montaione, o Sacro Monte de San Vivaldo, conhecido
como “la Gerusalemme di Toscana”, no local onde já existia um mosteiro franciscano e em ligação com o trabalho a
decorrer em Varallo, poderá apoiar a afirmação geral presente no referido relatório do ICOMOS.
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Varallo
Fotos das autoras, 2012

Agostinho de Castro (1588-1609), anteriormente provincial e vigário-geral da Ordem
dos Eremitas Descalços de Sto. Agostinho, na Alemanha Superior, «região onde, desde
os finais do século XV, desde Nuremberga a Lubeck, se concentravam os mais celebrados
santuários deste género, os quais devem ter influenciado a obra deste arcebispo. E esta
pode ter sido a primeira Jerusalém arquitetónica, de capelas, em Portugal» (Almeida,
1991: 74).
Na realidade, Bazin (1963) refere que na Alemanha, assim como noutras partes da
Europa no final do séc. XV, se assiste ao desenvolvimento da devoção da via-sacra devido
às peregrinações realizadas à Palestina, nomeadamente em Dusenbach (Alsácia, 1484
com 3 estações), Lubeck, (1467), Nordlingen (1474), Berlim (1484), Hochstät (1490),
Ediger (1488), Görlitz (1480, e que se tornou uma das mais famosas e copiadas),
Nuremberga, (Passos da Paixão de 1508, uma das viae-crucis mais célebres no país).
A cerca do convento do Pópulo e suas capelas já não existem, nem tão pouco
se conhecem registos iconográficos que nos permitam compreender a implantação
e a forma desta via-crucis. Contudo, se a ideia da ‘recriação de Jerusalém’ poderá
ter acontecido noutros locais, nomeadamente em conventos e no espaço público de
povoações, anteriormente à construção da via-sacra do Bom Jesus, a ideia de a construir
num monte, exposta à devoção e à prática religiosa de muitos fiéis desejosos de visitar
Jerusalém e experimentar o percurso da Paixão de Cristo, poderá ter-se iniciado, em
Portugal, com o Bom Jesus. Dentro desta perspetiva, será perfeitamente compreensível
a escolha de um monte sobranceiro à devota e profundamente religiosa cidade de
Braga cuja corte arcebispal seria particularmente conhecedora deste tipo de realizações
religiosas e artísticas. A via-sacra do Convento do Buçaco, iniciada em meados do século
XVII com a colocação de cruzes na cerca (substituídas por vinte pequenas capelas no
final do mesmo século) estará também entre as primeiras vias dolorosas que, em
Portugal e ao longo da encosta de um monte, recriam a Paixão de Cristo. Também no
convento franciscano da Arrábida se verificou a construção de alguns passos da Paixão
e, em meados do século XVII, a construção da capela do Bom Jesus. Contudo, trata-se
de representações criadas no espaço privado, reservado aos monges, e que nunca
atingiram nem a complexidade iconográfica e arquitetónica nem o impacto paisagístico
e social do Bom Jesus do Monte, em Braga.
Deste modo, tal como Bazin (1963) sugere, torna-se imperativo olhar para outros
sacro-montes construídos previamente ao Bom Jesus de Braga, nomeadamente para os
designados sacri monti pré-alpinos cuja posição geográfica, entre territórios católicos e
protestantes, e topografia acidentada permitiriam a recriação da experiência de subida
ao monte Gólgota, em “peregrinações de substituição” conferindo-lhes, naturalmente, o
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caráter de montes sagrados. O sacro monte de Varallo, o primeiro a ser construído ainda
em período de Pré-Reforma, constituiu um modelo para posteriores realizações devido
à originalidade da sua conceção e à forte presença de referências artísticas e espirituais.
Iniciado em finais do século XV por ação do frade franciscano Caimi, para a via-sacra
de Varallo foram erigidas capelas seguindo a simplicidade franciscana, materiais e
artesãos locais. Contudo, o enriquecimento do percurso devocional continuou no século
seguinte, sendo de destacar o envolvimento de artistas na construção de novas capelas,
estátuas e frescos e na organização da narrativa religiosa, do espaço e estruturas físicas,
merecendo a proteção de nobres e de eclesiásticos: «(…) after the Council of Trent, the
new spirituality, which had risen from it, found on this holy way an effective instrument for
the new devotion. It became more and more fervent for the example of ecclesiastics who
were a great point of reference as Carlos Borromeo, archbishop of Milan, who climbed
four times the Mount of Varallo for the spiritual exercises and, during one of these visits,
in November 1584, began his tormenting agony» (Pacciarotti, 2008: 35).
Mário Barata reforça o valor deste modelo narrativo de forte realismo, marcado pela
construção de capelas e de conjuntos escultóricos presentes em cada uma delas: «Tanto
em Varallo, como em Varese ou em Orta e nos demais “sacro monte” italianos, cada
capela contém esculturas, em tamanho natural ou maior do que este, coloridas, figurando
os personagens da História Sagrada. (…) O arcebispo de Milão teria compreendido o valor
da exaltação religiosa e sentimental promovida pelo recurso a esse tipo de representação
quase “ao vivo” substituindo os meios iconográficos mais antigos do baixo-relevo e da
pintura, fortalecendo as convicções católicas das populações (…)» (Barata:1973: 5).
Na sequência de Varallo, um conjunto de outros santuários de características formais
idênticas foram construídas no mesmo território pré-alpino, particularmente nos séculos
XVI e XVII: Orta, Crea, Varese, Locarno, Ossucio, Oropa, Ghiffa, Domodossola, Belmonte,
Brissago2: «The strengths and the intensity of the message of the Sacred Mountains were
alive over the troubled XVII century and a multitude of architects, sculptors and painters,
many of them of great importance, worked in those years. On the late seventeenth century
the works were accomplished in almost all the yards, even if they have been interrupted
either for unfavourable reasons or too ambitious designs (…)» (Pacciarotti, 2008: 38)3.
2

3

Com exceção de Locarno e Brissago que estão em território suíço, os restantes sacro-montes italianos, integram a lista
do património mundial desde 2003.
Interessa referir que nem todas estas realizações são santuários cristológicos, dedicados à narração da Paixão de
Cristo, casos de Varallo, Domodossola e Belmonte, embora todos sigam o princípio, iniciado em Varallo, da ascensão
à montanha sagrada através de um percurso devocional. Os santuários de Crea (Sacro Monte di Santa Maria Assunta),
Varese (Sacro Monte del Rosario) Ossuccio (Sacro Monte di Madonna del Soccorso) e Oropa (Sacro Monte della Beata

Varese
Fotos das autoras, 2012
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O santuário do Bom Jesus do Monte, fundamentalmente uma monumental viasacra que se impõe no monte sobranceiro a Braga, insere-se neste fenómeno de
construção de sacro-montes. Contudo, o incremento que se opera a partir das primeiras
décadas do século XVIII, por iniciativa de D. Rodrigo de Moura Telles, e que recebe novo
fôlego já perto do final do século por vontade de D. Gaspar de Bragança, imprime-lhe
uma grandiosa dimensão física e cénica, uma monumentalidade arquitetónica, uma
riqueza decorativa e simbólica que o diferencia dos santuários pré-alpinos referidos.
O seu desenvolvimento no período barroco impõe-lhe características próprias como
a simetria gerada pelo grande eixo estruturante central que, iniciando-se no pórtico,
acompanha a grande escadaria até à Igreja, dirigindo as vistas para esta e unindo-a ao
céu, ou as escadarias compostas, de grande complexidade formal, imprimindo ritmo
e movimento, ricamente decoradas com fontes e estátuas segundo um elaborado
programa alegórico. Da aparente revelação de todo o lugar, com um breve olhar, ao
confronto com elementos geradores de surpresa e contraste, o Bom Jesus do Monte
apresenta um dramatismo que favorece a experiência do sofrimento da subida ao
Calvário. Como refere Bazin: «Le sacro monte de Braga, avec tous ses paliers successifs,
chacun chargé de symboles, proposant au fidèle la peineuse ascension au ciel, n’est-il
pas comme une gigantesque zikkurat chrétienne? Tranché du monde profane par l’enclos
qui délimite l’espace sacre, ce lieu privilégié est un microcosme, ou le temps lui-même,
soustrait à l’écoulement, est un temps mythique» (Bazin, 1963: 218).
A arte milenar de lavrar o granito em estatuária, fontes e um sem-fim de elementos
estruturais e decorativos, manifesta-se de forma exclusiva, sem paralelo, imprimindo
um caráter único e distinto do dos sacri monti pré-alpinos. Contudo, os interiores das
capelas – frescos recriando cenários e enquadrando grupos escultóricos mais ou menos
complexos – seguem inteiramente as propostas encontradas nos sacri monti pré-alpinos,
de onde terá emanado esta ideia de representar, através da criação de figuras de
dimensão real, uma narrativa evangelizadora. Barata (1973: 5) não hesita em confirmar
esta herança dos sacri monti: «Nisso, o sistema plástico-religioso foi legado a Braga ou
a Congonhas do Campo». E, tal como nestes sacri monti, no Bom Jesus repete-se a
experiência da apreciação da paisagem até longas distâncias – vales e serras, campos
agrícolas e matas, vilas, aldeias e construções dispersas e imensidão de céu – permitida
pela elevada posição topográfica dos santuários, num percurso revelador de cenários
surpreendentes, matizes de cores e diversidade de formas.
Vergine) são dedicados à vida de Nossa Senhora e aos mistérios do Rosário. O Sacro Monte de Orta é dedicado à vida
de S. Francisco de Assis e o de Ghiffa à Santíssima Trindade.

Estudiosos como German Bazin e Monica Massara, que se dedicaram à investigação
dos montes-sacros em várias regiões, consideram que o valor artístico e histórico do
Bom Jesus é de enorme significado. Bazin aponta a sua distinção relativamente aos
santuários europeus da Paixão de Cristo: «(…) le Bom Jesus de Braga, qui en Europe
est sans doute le plus poétique des sanctuaires qu’ait fait maître la dévotion au Chemin
de la Croix» (Bazin, 1963: 190) identificando-o como ‘o santuário mais perfeito’, uma
declaração que se tornou paradigmática e central para a afirmação do valor do Bom
Jesus do Monte no contexto internacional: «Ainsi la montagne sacrée de Braga nous
offre sans doute le sanctuaire le plus parfait qu’ait réalisé le christianisme, celui qui, par
la multitude et la polyvalence des symboles et par une association essentielle avec la
nature, nous propose l’image précellente du lieu sacré, microcosme, ou tous est reflété
(…)» (Bazin, 1963: 218).
Monica Massara, na sua obra ‘Santuário do Bom Jesus do Monte-Fenómeno Tardo
Barroco em Portugal’, começa por referir o lugar do santuário do Bom Jesus no contexto
de realizações afins – «o Bom Jesus do Monte (…) não é uma exceção no conjunto
dos santuários europeus mas, pelo contrário, reforça um facto concreto na construção
destes templos de peregrinação» (Massara, 1988: 25) – para concluir sobre o seu valor
excecional no espaço europeu: «O Bom Jesus do Monte é, indubitavelmente, o mais
completo e monumental santuário da via-crucis construído na Europa. É o exemplo mais
perfeito desta prática religiosa (…).» (Massara, 1988: 88).
Também vários historiadores têm vindo a refletir sobre o interesse deste santuário no
contexto da história da arte portuguesa. Refere José Fernandes Pereira em “O Barroco
do séc. XVIII”: «o Bom Jesus do Monte mais que uma obra de arquitetura é um vasto
espaço onde a cenografia é um valor estético permanente. Qualquer que seja o ponto de
vista, o espetáculo impõe-se. (…) Os dois escadórios que, enquanto obra de arte, se unem
num só, apresentam-se como uma massa compacta e branca, contrastando com o escuro
granito que em linhas sucessivas os vai debruando ao mesmo tempo que sublinha os seus
ritmos essenciais» (Pereira, 1999: 69). Sobre a distinção do Bom Jesus do Monte refere,
também, Victor Serrão (2003: 270): «O projeto do sacromonte de Braga é inusual,
pela elaborada carga simbólica e pela grandiosidade da escala arquitetónica, remetendo
a lição tridentina, assaz refinada no seu discurso, para o espectáculo narrativo que se
glosa na decoração das várias capelas peregrinatórias (...)». Também para Paulo Pereira
(2011: 723) o santuário do Bom Jesus do Monte «é um dos maiores e mais importantes
sacromontes de todo o mundo» e Natália Marinho Ferreira-Alves elege o Bom Jesus
como caso modelar da manifestação do período barroco: «a nossa derradeira escolha
recai sobre o esplendoroso conjunto escultórico do Bom Jesus do Monte (Braga) que,
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pela complexidade da estrutura e simbologia, consideramos o modelo paradigmático
do espírito barroco, representando um dos momentos mais altos da criação artística
portuguesa» (Ferreira Alves, 2003: 754). E reforça o seu valor artístico, espiritual e
intelectual afirmando: «Magnífica e gigantesca estrutura, com uma densa linguagem
iconográfica ligada à Paixão de Cristo, a que o barroco conferiu toda uma simbologia
complexa, o Santuário do Bom Jesus do Monte é, a nosso ver, o exemplo mais elaborado
dos sacri monti do Mundo Católico, e aquele que melhor representa o espírito da devotio
moderna, já que dá uma resposta direta às necessidades da gente simples, que precisa
sentir de forma palpável o poder da visualização imagética no cumprimento dos seus atos
devocionais, mas que também se dirige aos espíritos eruditos a quem a complexidade
simbólica faz mergulhar nos escritos que servem de inspiração aos modelos artísticos.
Destacando-se pela sua monumentalidade, o santuário surge inserido numa linha de
representações artísticas onde se enquadram as Jerusaléns, as Viae-crucis, os Calvários e
os Passos da Paixão e, embora obedecendo ao mesmo espírito ligado à Paixão de Cristo,
desde a sua génese até à organização atual, desenvolve uma proposta espiritual de
complexa elaboração ao longo da subida vertiginosa» (Ferreira-Alves, 2010: 458).
Por outro lado, são variadíssimas e recorrentes as alusões ao Bom Jesus do Monte
enquanto modelo para a criação de outros santuários em montes, dentro e fora do
país. Sobre isto refere José Fernandes Pereira (1999: 69-70): «O exemplo do Bom Jesus
do Monte frutificou um pouco por toda a parte, em Portugal e no Brasil. (…) o escadório
introduziu uma ligação de harmonia e contraste com a Natureza que os exemplos
seguintes irão registando». De facto, investigadores convergem no entendimento
sobre a influência que o Bom Jesus do Monte, em Braga, teve na realização do
santuário de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Essa influência foi também
assumida e registada no texto da candidatura deste santuário brasileiro a património da
humanidade. Também segundo Germain Bazin (1963: 190): «(…) le site de Congonhas
do Campo n’évoque pas le Bon Jesus de Matosinhos, édifié en bordure de mer, mais plutôt
un autre lieu de pèlerinage portugais consacré à la Passion, le Bom Jesus de Braga (…)».
E não hesita em afirmar, de modo inequívoco (ibid: 217): «(… ) Congonhas do Campo,
la replique brésilienne de Braga (…)».
A este respeito, refere também Mónica Massara (1988: 30): «São da região norte
(…) os portugueses que maciçamente afluem para Minas, levando consigo não só
a vontade de enriquecer mas também o germe e a essência da arte barroca (…). É
aí que reside a explicação para a constatação de tantos pontos em comum entre a
arte minhota e mineira, já tantas vezes salientada por investigadores como Robert
Smith e Germain Bazin». E acrescenta: «É inegável que o santuário de Congonhas do

Orta
Fotos das autoras, 2012
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Campo reúne elementos procedentes dos santuários setecentistas do norte de Portugal,
nomeadamente o Bom Jesus de Braga e o Bom Jesus de Matosinhos. A fachada da sua
igreja é portuguesa, a cartela colocada em seu adro é comparável aos trabalhos de André
Soares, as indumentárias e gestos dos seus profetas copiam as dos profetas e personagens
bíblicos de algumas localidades portuguesas» (Massara, 1988: 31). Os textos de John
Bury, reunidos na publicação “Arquitetura e Arte no Brasil Colonial” organizada por
Myrian de Oliveira em 2006, apresentam, igualmente, relações entre o santuário de
Congonhas do Campo e obras similares em Portugal.
Por outro lado, são também conhecidas as influências do Bom Jesus na realização,
em Portugal, de sacro-montes com vias-sacras e capelas. Alguns desses santuários
têm na sua base uma construção de fundação remota, uma cruz, uma ermida, mas
verifica-se que a sua expansão física e maior complexidade formal e, em particular, a
construção de escadarias mais ou menos elaboradas, que lhes imprimem uma maior
importância na paisagem, acontecem após a afirmação barroca do Bom Jesus do
Monte. Na região do Minho são exemplos o Santuário da Senhora da Abadia, em Terras
de Bouro, com sete pequenas capelas com estatuária, ao longo do caminho de acesso
ao templo principal representando sete passos da Paixão de Cristo no monte Calvário.
No final do século XVIII, procede-se à construção dos passos da vida de Nossa Senhora
– oito capelas de planta octogonal e cobertura em forma de pirâmide, tendo no interior
grupos escultóricos (Araújo, 1962); o Santuário da Franqueira, Barcelos, iniciado a partir
de ermida de fundação medieval dedicada a Nossa Senhora. Em finais do século XV
assiste-se à fundação do mosteiro habitado por frades franciscanos e, no início do século
XVIII, principia-se a construção de seis capelas dos passos da Paixão de Cristo, desde a
base do monte até à igreja do convento da Franqueira; o Santuário da Senhora do Pilar,
em Lanhoso, cuja igreja ainda estaria em construção em 1712. Ao longo de um caminho
íngreme, desde o sopé do grande batólito até ao terreiro da igreja, foram construídas
capelas de planta quadrada e cúpula piramidal e duas capelas de planta hexagonal,
possivelmente edificadas posteriormente, uma no alto do monte e outra na base deste
(ibid.). No total, são onze capelas das quais nove representam Passos da Paixão (Dinis,
2005); o Santuário da Falperra, em Braga, na proximidade do Bom Jesus do Monte.
Do século X existe a referência à ermida de invocação de Santa Marta, edificada no
“alto das cortiças” que viria a ser reedificada, entre 1505 e 1532, pelo arcebispo de
Braga, D. Diogo de Sousa, e remodelada no séc. XVII. No século XVI existia também,
na mesma linha de cumeada mas mais a norte, uma ermida com a invocação a Santa
Maria Madalena. A partir de finais do século XVII, procede-se à construção de um
templo maior, terreiro e alameda para procissões e em 1758 dá-se início à construção

de um escadório seguindo o alinhamento da igreja com a cidade de Braga (Araújo,
1962); o Santuário da Senhora do Porto d’Ave, em Lanhoso, na margem direita do
Ave, no pendor sul de um monte, é iniciado em 1744 pelo arcebispo de Braga D. José
de Bragança que tomou a ermida de Nossa Senhora dos Milagres sob sua proteção e
«iniciou a sua transformação num vasto santuário que passou a rivalizar em grandeza
com o do Bom Jesus do Monte. (…) Foi por essa encosta acima, e partindo da igreja
situada na sua falda, que se lançou um extenso escadório ladeado de pequenas ermidas
onde se representam diferentes «passos» da vida da Virgem, desde o seu nascimento até
ao seu passamento» (ibid: 184); Santuário da Senhora da Peneda, Soajo, construído no
local onde terá existido uma ermida de fundação medieval para veneração da imagem
de Nossa Senhora das Neves ou da Peneda. O santuário atual ficou concluído em 1857
(Almeida, 2012) e em 1866 concorria já em monumentalidade com o do Bom Jesus do
Monte (Araújo, 1962). É constituído por escadaria, pórtico, terreiro octogonal com as
seis primeiras capelas com os passos da vida de Cristo, sucessivos lanços de escadas ao
longo do monte com capelas de planta quadrada (mais antigas) e de planta hexagonal
(estas já do séc. XIX) que terminam no pórtico dos profetas e terreiro. Mais acima,
outro terreiro com quartéis e casas da confraria, chegando-se ao templo, erigido na
base da grandiosa penedia granítica, subindo uma escadaria composta segundo os
modelos barrocos, semelhante ao escadório dos cinco sentidos do Bom Jesus do Monte;
Santuário do Couto de Cambeses, de pequena dimensão, com calvário com escadório
em ziguezague que remata, superiormente, no adro da capela do Bom Jesus, datada
de 1678, sendo acompanhado por sete capelas quadrangulares com imaginária no
interior. Obra de 1871, é claramente inspirada no Bom Jesus do Monte tendo mesmo
acolhido, nas suas capelas, alguma da estatuária proveniente do Bom Jesus de Braga
(Almeida, 2012); e ainda o Santuário do Senhor do Socorro, em Labruja, Ponte de Lima,
o Santuário do Monte do Faro, em Valença, ou o Monte do Calvário em Vila Praia de
Âncora.
Fora da região do Minho, importa referir sacro-montes como o Santuário de
Santa Maria do Castelo em Mangualde, o de São Salvador do Mundo em S. João
da Pesqueira, o de Nossa Senhora das Preces, em Oliveira do Hospital, o de Nossa
Senhora de Montalto, em Arganil, o de Santa Quitéria, em Felgueiras e, naturalmente,
o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, que, construído a partir da
capela seiscentista dedicada a esta devoção, é de todos o que mais se aproxima do
modelo formal do Bom Jesus do Monte. Com escadório monumental de feição barroca,
acompanhando a vertente do monte, ricamente adornado com estatuária, fontes e
balaustradas em granito, culminando no Pátio dos Reis que antecede o adro da igreja:
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«As similitudes estruturais são mais que notórias, a proximidade temporal também, pelo
que será legítimo afirmar que o escadório do Santuário de Nossa Senhora dos Remédios
é uma réplica do escadório do Bom Jesus do Monte, em Braga, como também será o
escadório do santuário de Nossa Senhora da Peneda» (Pinto, 1997) embora apenas
tenha sido construída uma capela de entre o conjunto que se planeou edificar.
O Bom Jesus do Monte apresenta-se, assim, como uma obra maior do culto da
Santa Cruz e da Paixão de Cristo, como tantos calvários construídos no mundo cristão e,
em particular, dos que tiraram partido das encostas de montes para recriarem a penosa
ascensão até ao Monte Gólgota. Pela sua invulgar complexidade arquitetónica, decorativa
e iconográfica, pela sua grandiosidade, valor alegórico e cenográfico, constitui-se como
uma realização ideal do barroco, sem paralelo ao nível dos sacro-montes europeus. O
seu interesse artístico e religioso e o seu papel doutrinário fazem dele um expoente da
Contra-Reforma e, naturalmente, um modelo para a construção posterior, no país, de
santuários com o mesmo sentido evangelizador e similar organização e composição
formal reservando-se, contudo, para o Bom Jesus, o lugar de eleição no contexto dos
sacro-montes portugueses.
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