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Pobres frades, ilustres patronos: algumas considerações 
em torno do convento de Santo António da Castanheira

João Luís Inglês Fontes1

Maria Filomena Andrade2

Resumo - O convento de Santo António de Castanheira é o objecto do nosso 

estudo que será apresentado em duas partes. A primeira trata do franciscanismo 

e dos movimentos da observância, enquadrando nesta os primeiros tempos 

do oratório/convento de Santo António da Castanheira. Numa segunda parte, 

analisaremos o cenóbio tornado objeto de um patronato muito especial de 

uma família nobre portuguesa: os Ataíde, apresentando as formas que revestiu 

a sua proteção e, simultaneamente, a vida conventual dos «pobres frades», até 

ao ocaso da comunidade.

Palavras-chave - Franciscanismo; Monaquismo; Observância; Patronato; 

Convento de Santo António de Castanheira.

Introdução
O convento franciscano de Santo António de Castanheira emerge, nos nossos dias, 

como um dos monumentos mais emblemáticos do concelho de Vila Franca de Xira. 

Fundado em 1402, no âmbito da renovação proposta pela corrente da observância de 

regresso ao ermo e à vivência mais radical da pobreza proposta por S. Francisco, o 

convento viria a passar, já no século XVI, para a Província capucha de Santo António. 

Colocado então sob o patrocínio de D. António de Ataíde, 5º Senhor da Castanheira, 

Povos e Cheleiros, seria alvo de um importante investimento artístico, condigno do 

papel que doravante assumiria como panteão de tão ilustre família.

Contudo, tentar reconstruir a sua história está longe de ser empresa fácil. Como 

acontece para com muitas outras casas de franciscanos, também aqui se perdeu o 

paradeiro do respetivo cartório.3 Aos dados facultados pelos cronistas modernos da 

1  Membro do Instituto de Estudos Medievais (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa) e do 
Centro de Estudos de História Religiosa (Universidade Católica Portuguesa). Bolseiro de Pós-Doutoramento pela Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (SFRH/BPD/85739/2012); mail: joaolfontes@hotmail.com.

2 Professora Auxiliar da Universidade Aberta; Diretora-Adjunta do Centro de Estudos de História Religiosa (Universidade Católica 
Portuguesa); mail: lumena324@hotmail.com.

3 Cf. SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir), PINA, Isabel Castro, ANDRADE, Maria Filomena, SANTOS, Maria Leonor Ferraz 
de Oliveira Silva, Ordens religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico, Lisboa, Livros Horizonte, 2005, p. 353. O que se 
conserva do processo oitocentista de extinção do convento não apresenta qualquer inventário do cartório da casa, ao contrário do que acontece 
para a biblioteca conventual. Cf. Torre do Tombo (doravante TT), Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, cx. 2204, nº 87 (Convento

de Santo António, Ordem de S. Francisco, Castanheira). Apenas por uma informação posterior sabemos que, em 1838, o arquivo conventual, 
ao abandono no convento, compreendia 74 livros e 39 maços (cf. MACEDO, Lino de, Antiguidades do Moderno Concelho de Vila Franca de 

Xira, 2ª ed., Vila Franca de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1992, p. 131).
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Ordem dos Frades Menores, em particular Fr. Manuel da Esperança4 e Fr. Martinho do 

Amor de Deus,5 juntam-se as informações, mais parcelares mas ainda assim inéditas, 

conservadas entre o acervo da Província de Santo António depositado na Torre do 

Tombo6 e algumas indicações importantes deixadas por Fr. João da Póvoa nas memórias 

que redige entre finais do século XV e inícios da centúria seguinte.7 Uma história que 

aqui apenas se entreabre, ajudados ainda por alguns estudos já desenvolvidos sobre 

a observância franciscana em Portugal, a província de Santo António e o convento da 

Castanheira, bem como sobre a família patronal, os Ataíde.8 

1. O franciscanismo e a observância: a fundação do convento 

de Santo António da Castanheira 

A compreensão da história do convento de Santo António da Castanheira, da sua 

fundação à reforma que integraria no século XVI, implica a percepção do dinamismo 

da história da Ordem Franciscana a que pertence, fundada por S. Francisco de Assis 

(1182-1226). A sua figura escapa a definições e o seu projecto de vida, bem afastado de 

quaisquer pretensões de fundar uma Ordem, debateu-se sempre com o seu desejo de 

viver como penitente, o seu ímpeto apostólico e a sua incondicional fidelidade a uma 

pobreza e a uma humildade que eram vistas sobretudo como uma recusa de poder, um 

despojamento de qualquer sentido de posse, em ordem a uma radical fraternidade, 

sem excluir ninguém. Descrito por muitos historiadores como um «louco de Deus,» 

Francisco é uma figura singular, que tanto se sente atraído pelo ermo e pelo seu desejo 

de viver só para Deus no silêncio e na oração, como se lança num apostolado urbano, 

sem temer o recurso a técnicas de pregação mais heterodoxas, muitas vezes inspiradas 

na cultura profana dos mimos e cantos jogralescos.9

5 AMOR DE DEUS, Fr. Martinho do, Escola de Penitencia, Caminho de Perfeição, Estrada Segura para a Vida Eterna. Chronica 

Livro I, cap. XVIII, pp. 120-153).

6  Para o respetivo inventário, cf. Inventário – Ordens Monástico/Conventuais: Ordem de S. Bento, Ordem do Carmo, Ordem dos 
Carmelitas Descalços, Ordem dos Frades Menores, Ordem da Conceição de Maria, coord. José MATTOSO e Maria do Carlo Jasmins Dias 
FARINHA, Lisboa, IAN/TT, 2002, pp. 362-367. Sobre as memórias (manuscritas e impressas) ligadas a esta Província, cf. LOPES, Fernando 
Félix, «Fontes narrativas e textos legais para a História da Ordem Franciscana em Portugal», in Colectânea de Estudos de História e Literatura, 
vol. I, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1997, pp. 89-97.

7 «Memórias soltas e inventários do Oratório de S. Clemente das Penhas e do Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Matozi-
nhos, dos séculos XIV e XV, por Fr. João da Póvoa e outros (Ms. quinhentista do Arquivo Distrital do Porto)», ed. A. de Magalhães BASTO, 
in Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, vol. III, fasc. 1, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1940, pp. 5-87.

8  Citaremos estes estudos ao longo do texto.

S. Francisco de Assis, Lisboa, Teorema, 2000; e VAUCHEZ, André, Francisco

de Assis. Entre História e Memória, Lisboa, Instituto Piaget, 2013. 
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O seu carisma depressa atrai seguidores. Assim acontece logo em 1208, levando-o, um 

ano depois, a redigir a primeira Formula vitae, que sujeita à aprovação do papa Inocêncio 

III. Mas o seu carisma também se revela muito maior do que os textos normativos que 

urge redigir para uma fraternidade que cresce muito rapidamente, ao ponto de Francisco, 

no Capítulo das Esteiras de 1219, se deparar com uma multidão de frades cujos rostos 

são, para ele, desconhecidos. Sobretudo, torna-se difícil equilibrar as tensões que 

marcam a vida de Francisco e enquadrar normativamente o modo de vida que deseja 

propor para os seus Irmãos, nomeadamente quanto à vivência estrita da pobreza e à 

recusa fundamental, a ela subjacente, da posse e do poder que cria desigualdades e faz 

perigar a radical fraternidade que deveria existir entre todos os frades e a humildade 

que, perante o mundo, justificava a opção pelo título de Frades Menores.10

O crescimento da Ordem, o seu sucesso junto dos públicos de vilas e cidades e o 

desejo pontifício de a utilizar como um instrumento de evangelização ao seu serviço 

levam muitos conventos a aproximarem-se cada vez mais das cidades, a albergar um 

crescente número de frades e a investir na sua formação letrada. Não tardaria muito para 

que os Franciscanos invadissem as Universidades europeias. Mas este inurbamento dos 

conventos e a valorização crescente da formação letrada dos frades levam também ao 

enriquecimento das suas casas, ao avolumar de património e à procura ou aceitação de 

um número crescente de privilégios e isenções, mitigando os rigores originais da Regra.

As reações no interior da fraternidade far-se-ão sentir ainda em vida de S. Francisco, 

que se retira do governo da Ordem poucos anos antes de morrer (1226). As cisões, sempre 

em torno da questão da vivência da pobreza e do entendimento da mesma no âmbito da 

proposta de vida de S. Francisco, levarão muitos a recusar essa aproximação às cidades 

e esse engrandecimento das comunidades e dos conventos. Por oposição, proporão um 

regresso ao ermo, a comunidades pequenas – tal como Francisco propusera para os que 

no interior da Ordem quisessem levar vida eremítica -, vivendo do trabalho das suas 

mãos e da providência, moderando ou mesmo recusando toda a preparação letrada e 

toda a actividade pastoral.11

Os movimentos de reforma, no interior do mundo franciscano, desenvolver-se-ão 

sempre em função deste movimento pendular entre a cidade e o ermo. Reformar é, 

sempre de novo, um regresso às origens, entendido como um regresso a uma obediência 

mais estreita à pobreza pugnada por Francisco.12

10  Sobre a mensagem espiritual associada ao franciscanismo, veja-se a excelente síntese proposta por VAUCHEZ, André, A espiritu-

alidade da Idade Média Ocidental (séc. VIII-XIII), Lisboa, Ed. Estampa, 1995, pp. 143-151.

11 Uma síntese em SENSI, Mário, Le Osservanze Francescane nell’Italia Centrale (Secoli XIV-XV), Roma, Collegio San Lorenzo da 
Brindisi – Istituto Storico dei Cappuccini, 1985.

12  Cf. MERLO, Giovanni Grado, Tra ermo e città. Studi sur Francesco d’Assisi e sul francescanesimo medievale, Assisi, Edizioni
Porziuncola, 1991.
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É certo que muitos destes grupos acabariam por, num primeiro momento, fracturar 

a própria Ordem e criar inúmeras tensões, tanto mais que não poucos desenvolvem 

uma faceta particularmente contestatária e mesmo heterodoxa em termos doutrinais, 

mesclando com o seu desejo de reforma e de radical igualdade entre todos expectativas 

milenaristas e apocalíticas, ou de contestação às autoridades civis ou eclesiásticas, ou 

mesmo à função mediadora da Igreja e dos seus ministros. A incompreensão face à 

diversidade dos movimentos que, desde finais do século XIII, advogam este pauperismo 

radical, leva por vezes a confusões e a integrar num mesmo universo grupos distintos. 

A perseguição que lhes é movida pela Ordem Franciscana, apoiada abertamente pelo 

papado a partir de 1317, leva à sua dispersão e à procura da proteção de importantes 

patronos leigos e eclesiásticos. 

Será necessário esperar pelo pontificado de Gregório XI, o último dos papas anteriores 

ao Cisma do Ocidente, para que a política pontifícia face a estes grupos se altere. Assim, 

Gregório XI coloca sob a sua proteção diversos destes grupos de frades da pobre vida 

que, em Itália, florescem em torno da figura de Frei Paoluccio Trinci, próximo de Foligno, 

em Itália, logo em 1374.13 A concessão posterior de diversos privilégios pontifícios 

permitiria uma maior institucionalização do movimento e a sua expansão para fora 

da Península Itálica. Nascia assim o que seria conhecido por observância franciscana. 

O mesmo papa não temeria, aliás, proteger outros grupos de cariz eremítico surgidos 

na Península Ibérica, igualmente influenciados pelo pauperismo voluntário, como os 

Jerónimos, ainda em 1373,14 e os eremitas portugueses da pobre vida, colocados sob 

protecção pontifícia em 1376.15

No fundo, este período é marcado por diversas iniciativas, diversas observâncias, que 

partilham este desejo de regresso à pobreza e que reforçam a dimensão mais eremítica 

e menos institucionalizada da sua forma de vida. O irradiar do movimento observante 

franciscano atingiria também o território português em finais do século XV, a partir de 

um grupo de frades oriundos da Galiza.16 Volvidos catorze anos sobre o despoletar do 

Cisma do Ocidente, que dividiu os reinos peninsulares entre duas obediências – ao papa 

13 Cf. SENSI, Mário, ob. cit.

14 Cf. REVUELTA SOMALO, Josemaría, Los Jerónimos. Una orden religiosa nacida en Guadalajara, Guadalajara, Institución Pro-
vincial de Cultura «Marqués de Santillana», 1982; COUSSEMACKER, Sophie, L’Ordre de Saint Jerôme en Espagne (1373-1516), tomos I-IV, 
Paris, Thèse de Doctorat en Histoire Médiévale, Université de Paris X – Nanterrre, policop., 1994; SÁNCHEZ HERRERO, José, «Fundación y 
desarrollo de la Orden de los Jeronimos, 1360-1561», in Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación de Santa María La Real, nº 10, Dez. 
1994, pp. 63-94. 

15 Cf. FONTES, João Luís Inglês, Da «pobre vida» à Congregação da Serra de Ossa: génese e institucionalização de uma experiência 

eremítica (1366-1510). Lisboa, Dissertação de Doutoramento em História, especialidade em História Medieval, apresentada à Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, policop., 2012. 

16 Sobre a entrada da observância franciscana em Portugal e a sua expansão, cf. REMA, Henrique Pinto, «A Observância Franciscana 
na Península Ibérica (nos séculos XIV, XV e XVI)», in Itinerarium, tomo XLIX, 2003, pp. 61-96; GARCÍA ORO, José, «Los “frades da prove 
vida”. Un nuevo franciscanismo en Galicia y Portugal», in Los Franciscanos Conventuales en España. Actas del II Congreso Internacional 
sobre el Franciscanismo en la Península Ibérica (Barcelona, 30 de marzo – 1 de abril de 2005), ed. Gonzalo FERNÁNDEZ.GALHARDO JI-
MÉNEZ, Madrid, Franciscanos Conventuales – Asociación Hispánica de Estudios Franciscanos, 2006, pp. 245-274; TEIXEIRA, Vítor Gomes, 
O movimento da Observância Franciscana em Portugal (1392-1517). História, Património e Cultura de uma Experiência Religiosa, Porto, 
Centro de Estudos Franciscanos, 2010.
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de Avinhão e ao papa de Roma – os «frades da pobre vida» vindos da Galiza chegam ao 

território português, aparentemente motivados pela obediência do rei João I ao papa 

de Roma e pelo bom acolhimento deste monarca ao seu propósito de estenderem a 

observância franciscana ao reino português. Com efeito, a sua entrada em Portugal é 

autorizada por bula do papa de Roma, Bonifácio IX, de 13 de Abril de 1392, e o apoio 

do monarca português a estes frades e ao seu entendimento austero e pobre da vida 

franciscana não tardará em fazer-se sentir.

  As primeiras fundações acontecem ainda na estreita proximidade com terras 

galegas: logo em 1392, Fr. Gonzalo Mariño, Fr. Diogo Arias e o leigo Fr. Pedro Dias 

fundam eremitérios nos lugares de Santa Maria da Ínsua, em Caminha; Santa Maria de 

Mosteiró, em Valença do Minho; S. Francisco de Viana; S. Paio do Monte, em Cerveira; e 

S. Clemente das Penhas, junto a Matosinhos.17 A estes fundadores as crónicas da Ordem 

acrescentam outros nomes de galegos: Fr. Afonso Saco, Fr. Pedro Gonçalves, e os leigos 

Fr. Garcia de Montãos e Fr. Pedro de Alamancos.18 

O próprio D. João I estimulará a reforma na observância dos antigos conventos 

franciscanos de Alenquer e de Leiria e não temerá em favorecer os frades com privilégios 

e escolher entre eles alguns dos seus conselheiros e confessores, como Fr. João de Xira, 

responsável pela reforma do convento de Leiria.19

As comunidades entretanto fundadas eram certamente pequenas, muito pobres e 

austeras, com graus de organização ainda rudimentares. Em muitos casos, a instalação 

de pequenos grupos de frades só mais tarde resultaria numa efetiva fundação 

conventual, ratificada pelas autoridades eclesiásticas. Estas primeiras implantações 

aproximar-se-iam, muitas delas, dos eremitérios que se espalhavam nessa mesma 

época pelo sul de Portugal, vivendo de forma pobre e austera, em zonas mais ermas 

mas não excessivamente afastadas dos povoados, conciliando a oração e a atividade 

contemplativa com o trabalho manual e eventualmente algumas saídas para pedir 

esmolas. 

É o que se deve ter passado na Castanheira, onde um pequeno grupo de frades se 

instala, cerca de 1402, sob a liderança do galego Fr. Pedro de Alamancos, reforçado e 

apoiado por alguns frades vindos de Alenquer, convento entretanto reformado nos 

17 -
concelos e (dir), PINA, Isabel Castro, ANDRADE, Maria Filomena, SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva, Ordens religiosas em 

Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico, Lisboa, Livros Horizonte, 2005, pp. 352 (Ínsua de Caminha), 352-353 (Mosteiró de Valença), 
282 (S. Francisco de Viana), 282-283 (S. Paio do Monte, Cerveira), 281-282 (S. Clemente das Penhas, Matosinhos, depois convento de Nossa 
Senhora da Conceição).

18  Cf. nota 16.

19  Sobre o convento de Leiria, cf. GOMES, Saul António, «O convento de S. Francisco de Leiria na Idade Média», Itinerarium, tomo 
XL, 1994, pp. 399-502. Sobre a presença dos franciscanos observantes junto da corte de Avis, cf. MARQUES, João Francisco, «Franciscanos e 
dominicanos confessores dos reis portugueses das duas primeiras dinastias: espiritualidade e política», in Espiritualidade e Corte em Portugal, 
séculos XVI a XVIII. Actas, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1993, pp. 53-60; MORENO, Humberto Baquero, «O poder 
real e o franciscanismo no Portugal medievo», in I-II Seminário “O Franciscanismo em Portugal” – Actas, Lisboa, Fundação Oriente, 1994, pp. 
87-96; GOMES, Rita Costa, , Carnaxide, Difel, 1995, pp. 114-120.
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costumes da observância.20 Segundo o testemunho do cronista Fr. Manuel da Esperança, 

o grupo instala-se junto a uma ermida já existente, dedicada a Santo António, no lugar 

de Fonte do Bispo, do termo de Povos, afastado, portanto, do povoado, junto a uma fonte 

de água. O lugar é-lhes doado por um casal, Domingos Simões e sua mulher, moradores 

em Vila Franca, que aí possuíam uma quinta. Esperança descreve os primeiros edifícios 

como estruturas muito precárias e pobres, certamente ligados a uma fase inicial menos 

institucionalizada ou com contornos mais próximos do eremitismo.21

Tal ilação é reforçada pelo facto de, só volvidas mais de duas décadas, os franciscanos 

da Castanheira terem procurado obter junto do papa a ratificação da mesma doação 

e verem reconhecida a fundação conventual aí realizada. A súplica, datada de 10 

de Setembro de 1427, refere como se haviam entretanto desenvolvido diversas 

dependências em torno da primitiva igreja (claustro, torre sineira, cemitério e outras 

oficinas), passando já mais de 20 anos sobre a data em que o lugar lhes havia sido 

entregue pelos ditos benfeitores.22 Contudo, a comunidade mantinha-se pobre, vendo-

se obrigada, um mês depois, a pedir que as letras apostólicas entretanto solicitadas 

sobre o seu oratório fossem expedidas gratuitamente, dada a manifesta precariedade 

em que viviam.23 A casa é, aliás, referida como oratório, pressupondo ainda um grupo 

pequeno. 

A data do pedido poderá não ser inocente, dado que se sucede à morte do doador, 

Domingos Simões, segundo Esperança24 ocorrida dois anos antes, e numa fase de 

maior vigor da observância em Portugal, que possivelmente já contaria, desde 1420, 

com um vigário próprio, Fr. João de Xira, o famoso confessor de D. João I.25 Haveria 

todo o interesse em garantir que nada obstava à fundação e que esta era efetivamente 

reconhecida pelas autoridades eclesiásticas.

O desenvolvimento da casa parece ser mais sólido na segunda metade do século XV, 

coincidindo com a fase da definitiva institucionalização da observância, a sua opção 

pelo centro e sul do país e a sua autonomização face aos claustrais, consagrada, em 

1446, pela possibilidade de eleição de um vigário próprio, sujeito, neste caso, não ao 

provincial de Portugal mas a um vigário-geral próprio. Este é também o período de 

20 Cf. TEIXEIRA, Vítor Gomes, O movimento da Observância…, pp. 187-188, demonstrando a plausabilidade da data proposta por 
Fr. Manuel da Esperança. Alenquer fora reformado nos novos costumes observantes em 1400.

21
II, Livro XI, cap. II, pp. 518-520.

22
8 a 14), Braga, Editorial Franciscana, 1970, nº 1169, p. 252 (1427.09.10).

23 Ibidem, vol. IV, nº 1184, p. 263 (1427.10.23).

24
arco da capela-mor.

25 Cf. SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir), PINA, Isabel Castro, ANDRADE, Maria Filomena, SANTOS, Maria Leonor Ferraz de 
Oliveira Silva, Ordens religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico, p. 257. A hipótese é já levantada por António Domin-
gues de Sousa Costa, a partir de Fr. Manuel da Esperança (cf. Monumenta Portugaliae Vaticana, tomo III/1, Braga, Editorial Franciscana, 1982, 
p. 753 e nota 556).
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uma maior abertura das casas à formação letrada, ao seu engrandecimento material e 

patrimonial e ao patrocínio da realeza e da grande nobreza do reino.26

Embora nos faltem os documentos, é desta fase o aumento de doações, também 

à casa de Santo António da Castanheira, protagonizado sobretudo pela realeza. Os 

diversos cronistas franciscanos, de Fr. Manuel da Esperança a Fr. Martinho do Amor 

de Deus, são unânimes nas informações que atestam a crescente intervenção dos 

monarcas portugueses e das suas consortes, desde o reinado de D. Afonso V ao de D. 

Manuel, no sentido de promoverem uma maior autonomia patrimonial do convento, 

um reforço dos seus privilégios e o próprio engrandecimento do edificado. Assim se 

relatam as doações feitas pelo rei Manuel de uma vinha, em ordem a ampliar a cerca 

conventual, cujo resguardo a sua segunda mulher, a rainha D. Maria, procuraria 

assegurar, patrocinando a construção de um novo muro que a separava do bulício do 

mundo. D. Afonso V confirmaria aos frades a posse de toda a propriedade da Fonte 

do Bispo e assegurar-lhes-ia o indispensável acesso às fontes de água aí existentes. 

Por seu lado, os mesmos cronistas referem diversas campanhas de obras, em grande 

parte realizadas nos reinados de D. João II e D. Manuel, com o apoio das respetivas 

consortes: obras na igreja e celas do convento, patrocinadas por D. Leonor; obras na 

fonte do convento com D. João II; melhoramentos nas oficinas e igreja durante o reinado  

de D. Manuel, bem como no respectivo claustro.27 

A chancelaria régia e alguns diplomas que permaneceram no fundo da Província 

acrescentam diversas outras mercês outorgadas por estes monarcas ao convento 

de Santo António da Castanheira. Sabemos que, pelo menos desde 1467, os frades 

tinham carta de privilégio para um homem que os servisse continuadamente,28 a qual 

é consecutivamente renovada por D. João II em 1482,29 148430 e 1493;31 em 1519, D. 

Manuel concede diversas esmolas em especiarias ao cenóbio, o que seria renovado e 

alargado nos reinados seguintes.32

Sabemos, além disso, da presença de pelo menos um monarca, o rei D. João II, no 

convento, em virtude do cumprimento de um voto pela cura de uma enfermidade. A 

deslocação ao cenóbio ocorre em 1493, afirmando o cronista Garcia de Resende que o 

rei a fez a pé, a partir de Torres Vedras.33 A proximidade do monarca com estes círculos 

26 Cf. TEIXEIRA, Vítor Gomes, O movimento da Observância Franciscana…, pp. 237-249.

27
520-524; AMOR DE DEUS, FR. Martinho do, Escola de Penitencia…, Livro I, cap. XVIII, pp. 128-131.

28

29  Cf. nota anterior.

30 -

31

32
Província, maço 9, nº 205).

33  RESENDE, Garcia de, Crónica de D. João I e Miscelânea, reimpressão fac-similada da nova edição conforme a de 1798, prefácio 
de Joaquim Veríssimo Serrão, Lisboa, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1973, cap. CLXXI, pp. 246-247.
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da observância não é, aliás, de estranhar, dado que tinha como confessor um célebre 

franciscano observante, Frei João da Póvoa, por diversas vezes vigário provincial dos 

observantes portugueses e guardião de diversas das suas casas.34 É precisamente pelas 

memórias manuscritas que lhe são atribuídas que sabemos ter o convento da Castanheira 

acolhido a realização de um capítulo dos observantes em 1474, o que pressuporia já a 

existência de estruturas capazes de albergar acolher um grupo numeroso de frades.35 

Do mesmo modo, sabemos que em 1470 era guardião da casa um certo Fr. António 

da Ribeira, encarregue de terminar a tradução para português da Crónica dos 24 Gerais 

da Ordem dos Frades Menores.36 Os elementos compilados por José Adriano Freitas de 

Carvalho sobre as bibliotecas dos mosteiros franciscanos da Observância permitiram-

lhe ainda comprovar o claro investimento que Frei João da Póvoa fez neste convento da 

Castanheira, procurando enriquecê-lo com diversos incunábulos, da Bíblia às Florzinhas 

de S. Francisco e a obras no âmbito do Direito Canónico e da espiritualidade.37 

Todos estes elementos convergem no sentido de comprovar a crescente importância 

do convento de Santo António da Castanheira no conjunto das casas observantes por-

tuguesas e como ele acompanha esse movimento mais geral de institucionalização da 

própria observância e de abandono gradual dos seus traços mais eremíticos, com um 

crescente investimento na componente letrada da vida conventual e com um desenvol-

vimento e engrandecimento das estruturas edificadas, em larga medida suportados no 

apoio régio e na grande nobreza. 

Aliás, este movimento acompanhava o que acontecia em muitas outras províncias da 

Ordem, com o fortalecimento da observância, quer pelo aumento das novas fundações, 

quer pela adesão aos seus costumes de mais antigas casas franciscanas. Tal facto justifi-

caria a decisão, tomada pelo papa Leão X em 1517, de dividir a Ordem dos Frades Meno-

res em dois ramos: por um lado a dos Frades Menores da Regular Observância e, por ou-

tro, a dos Frades Menores Conventuais, ou claustrais. Isso traduzir-se-ia, em Portugal, na 

criação de duas províncias distintas, a da Regular Observância sedeada no Convento de 

S. Francisco de Lisboa, na qual se incluía o Convento da Castanheira, e a dos Conventuais 

com sede em S. Francisco do Porto. A Província da Regular Observância seria dividida em 

34  Sobre Fr. João da Póvoa, cf. CARVALHO, José Adriano Freitas de, «Nobres Leteras… Formosos Volumes». Inventário de Bibliote-

cas dos Franciscanos Observantes em Portugal no Século XV. Os traços de união das reformas peninsulares, Porto, Centro Inter-Universitário 
de História da Espiritualidade – Instituto de Cultura Portuguesa – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1995; idem, «Benfeitores 
dos franciscanos portugueses em tempos de Fr. João da Póvoa», Via Spiritus, nº 6, 1999, pp. 227-231; TEIXEIRA, Vítor Gomes, «Frei João da 
Póvoa e o movimento da Observância Franciscana Portuguesa entre 1447 e 1517», Lusitania Sacra, 2ª série, tomo XVII, 2005, pp. 227-254; 
idem, O movimento da Observância Franciscana…, pp. 421-440.

35  BASTO, A. de Magalhães (ed.), «Memórias soltas e inventários do Oratório de S. Clemente das Penhas e do Mosteiro de Nossa 
Senhora da Conceição de Matozinhos…», p. 45. O capítulo realizou-se a 2 de Fevereiro desse ano, tendo sido eleito o próprio Fr. João da Póvoa 
como provincial.

36  Cf. CARVALHO, José Adriano Freitas de, «Nobres Leteras… Formosos Volumes». Inventário de Bibliotecas dos Franciscanos 

Observantes em Portugal no Século XV…, p. 50.

37 Veja-se a respectiva lista em ibidem, pp. 51-52, 122, 126.
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duas logo em 1532, por pedido de D. João III: a Província de Portugal e a dos Algarves.38

Contudo, por esta época, já outros movimentos no interior da Ordem Franciscana, 

descontentes com as cedências da observância à dimensão letrada, ao engrandecimento 

dos conventos e à relação com as cidades, propunham de novo uma reforma que 

encontrava de novo na vivência rigorosa da pobreza e na valorização do ermo os 

seus pontos fundamentais. Muitos destes movimentos haviam nascido em território 

castelhano, no âmbito de casas observantes, passando a distinguir-se da primeira 

observância pelo seu maior rigorismo – dizem-se da «estreitíssima observância» ou 

«da mais estreita e regular observância» – e, exteriormente, pelo seu hábito pobre, por 

andarem descalços e pelo feitio pontiagudo dos capelos, que lhes mereceu o epíteto 

de «capuchos».

A influência destes movimentos faz-se sentir desde cedo em Portugal. Com efeito, a 

reforma de Fr. João de Guadalupe lograria obter uma primeira fundação, tutelada por 

D. Jaime, duque de Bragança, nas proximidades de Vila Viçosa, logo em 1500, dedicada 

a Nossa Senhora da Piedade; a multiplicação das fundações daria origem à custódia da 

Piedade, logo em 1509, elevada a Província em 1517. Em 1539, Fr. Martinho de Santa 

Maria inicia vida eremítica no convento de Santa Maria da Arrábida, tutelado pela Casa 

de Aveiro; em 1542 são redigidas os seus primeiros estatutos, com o apoio de Frei Pedro 

de Alcântara e Frei João de Áquila; depressa obtêm um número de conventos suficiente 

para se autonomizarem como custódia, logo em 1552, e em Província oito anos depois. 

Por último, a Província de Santo António, resultante da reforma de diversos conventos da 

Província de Portugal da Regular Observância iniciada em 1424 pelo Geral Fr. Francisco 

dos Anjos, onde se integraria o convento da Castanheira. Com um número suficiente 

para constituir uma custódia, logo em 1565, foi autonomizada como Província em 1568, 

por meio das letras apostólicas Sacrae religionis sinceritas de 8 de Agosto. O seu orago 

justificaria que estes frades ficassem também conhecidos por antoninos.39 

Todos estes movimentos da «estrita observância» pugnavam, como se disse, por 

uma defesa intransigente da pobreza proposta por S. Francisco, demitindo-se assim, 

quer pessoal quer comunitariamente, de qualquer forma de propriedade. Por isso, não 

aceitavam qualquer fundação sem que esta fosse suportada por um poderoso padroeiro 

que era, efetivamente, o proprietário do convento, permitindo aos frades nada ter 

38  Para uma panorâmica sobre a história da Ordem, cf. MOREIRA, António Montes, «Franciscanos», in Dicionário de História 

Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo, tomo II, Lisboa, CEHR da UCP – Círculo de Leitores, 2000, pp. 273-280; ANDRADE, 

Mourão e Ana Cristina da Costa Gomes, Lisboa, Gradiva, 2010, pp. 158-169.

39
Félix, «Fontes narrativas e textos legais para a História da Ordem Franciscana em Portugal», in Colectânea de Estudos de História e Litera-

tura, vol. I, Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1997, pp. 34, 72, 89-90; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir), PINA, Isabel Castro, 
ANDRADE, Maria Filomena, SANTOS, Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva, Ordens religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia 
Histórico, pp. 257-258.
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de seu e, em simultâneo, poder usufruir do essencial para que a vida comunitária se 

mantivesse.40 

Percebe-se assim que, mesmo nos conventos mais antigos que aderiam à estrita 

observância, se registe, nesta fase, uma abertura a este patrocínio – régio ou 

nobiliárquico –, que depressa faria das igrejas conventuais verdadeiros panteões das 

respetivas famílias patronais. O mesmo vai acontecer com Santo António da Castanheira, 

que integra o grupo de casas da reforma que Frei Francisco dos Anjos desenvolve 

desde 1524 e cujo padroado passará, volvidos poucos anos, para a casa dos Condes da 

Castanheira. Com este ato, inicia-se uma nova fase na vida do convento, que se junta 

a um importante grupo de casas religiosas e igrejas patrocinados por esta família e 

sujeitas, nas décadas centrais do século XVI, a importantes campanhas de obras, em 

larga medida coincidentes com o período posterior ao terramoto de 1531, que parece 

ter afetado gravemente a região estremenha. 

2. Ilustres patronos

É neste contexto que os pobres frades, com o apanágio régio, começam a ser protegidos 

e patrocinados por um homem de uma família nobre portuguesa, do círculo da corte. 

Esse homem é António de Ataíde.41 

Os avós paternos são os condes de Atouguia (Álvaro Gonçalves de Ataíde, 1º Conde 

de Atouguia e Guiomar de Castro, condessa de Ourém) e os maternos os senhores do 

Prado (Pedro de Sousa de Seabra e Maria Pinheira). O seu pai, D. Álvaro de Ataíde, é o filho 

segundo e por isso, é o seu irmão mais velho, D. Martinho de Ataíde, quem herda o título 

de 2º conde de Atouguia. D. Álvaro, apesar de ser filho segundo, recebe consideráveis 

bens do seu pai e de sua mãe (entre eles, a Quinta do Judeu, em Porto de Mós, e a quinta 

da Foz, em Benavente). Casa, em primeiras núpcias, com D. Leonor de Noronha, de quem 

teve Pedro de Ataíde (cujo único filho, Fernando de Ataíde, morreu sem deixar geração). 

Mas este casamento revela-se muito importante a nível do património da família, pois 

por morte do seu sogro, D. Pedro Vaz de Melo, Senhor da Castanheira, Povos e Cheleiros 

(também conde da Atalaia e regedor da Casa do Cível de D. Afonso V), D. Álvaro e D. Leonor 

passam a ser os 5os Senhores da Castanheira, Povos e Cheleiros, devido ao facto do seu 

cunhado ser considerado inapto para neles suceder e a sua mulher reunir as condições de 

se habilitar na sucessão das terras.42 

40  Cf. FONTES, João Luís Inglês (coord.), O Convento dos Capuchos. Vida, Memória, Identidade, Almada, Câmara Municipal de 
Almada, 2013, p. 57.

41  Sobre D. António de Ataíde, as informações aqui apresentadas, salvo indicação em contrário, seguem de perto os dados recenseados 
por CARVALHO, Maria Paula Coelho de, A Acção Ultramarina de D. António de Ataíde, 1º Conde da Castanheira, Lisboa, Dissertação de 
Mestrado em História dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, policop., 
2001, para onde remetemos para o devido suporte documental.

42  Ibidem, pp. 15-17.
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Afirmava-se assim, progressivamente, uma linhagem, através de alianças consumadas 

em casamentos «estratégicos» que conduzem ao fortalecimento do poder e correspondem 

a uma presença cada vez maior nos círculos cortesãos. Mas esta situação traz também 

problemas quando o ambiente, como é o caso, não é pacífico, e várias fações entram em 

litígio aberto. É o que acontece no reinado de D. João II, face à conspiração do Duque de 

Viseu. Envolvidos nesta trama, D. Álvaro e o seu filho D. Pedro, logo após o assassinado 

do Duque de Viseu, conseguem fugir, D. Álvaro para Castela e D. Pedro para Setúbal, onde 

é capturado e morto. D. Álvaro é condenado à revelia e os seus bens confiscados (mas 

escapa ileso). D. Leonor permanece no reino e o rei D. João II entrega-lhe os bens do 

traidor exilado.43 

Mas logo após as cortes de Montemor-o-Novo, D. Manuel manda chamar ao reino D. 

Álvaro de Ataíde e reabilita-o, confirmando-lhe os bens, em 1497. Entretanto, membro 

do Conselho Régio e já viúvo, volta a casar, desta vez com Violante de Távora (viúva de 

Rui de Sousa Cide), filha dos senhores do Prado. Deste casamento nasce D. António de 

Ataíde. Este não chega a conhecer o seu «meio-irmão» D. Pedro, cuja memória D. Manuel 

também reabilitou, concedendo-lhe as jurisdições sobre Castanheira e Povos, que passam 

diretamenta para o filho, D. Fernando, que casou com D. Leonor da Silveira, filha dos 

barões de Alvito (são eles os fundadores do mosteiro feminino das clarissas da Subserra 

da Castanheira, onde se fizeram sepultar na capela-mor).44 Por morte de D. Fernando sem 

geração, em 1525, as terras de Castanheira, Povos e Cheleiros passam, de juro e herdade, 

para a posse de D. António de Ataíde, completando assim uma herança familiar que o 

conduz ao topo da nobreza portuguesa de então.45 

D. António é desde tenra idade protegido pelos monarcas, pois vive como criança na 

corte, onde é educado ao lado do infante D. João, com os seus conceituados mestres, e aí 

se foi gerando e cimentando uma estreita amizade e cumplicidade entre os dois. 

A partir de 1521, reinando então D. João III, D. António permanece sempre ao seu 

lado, como amigo, conselheiro e embaixador (num período conturbado com as questões 

do imperador Carlos V). D. João III contará com ele até ao fim dos seus dias. Mas esta 

fidelidade é abundantemente recompensada com privilégios e cargos. Assim, em 19 de 

junho de 1522 são-lhe doados, de juro e herdade para ele e para os seus herdeiros (por 

morte, sem geração, do sobrinho D. Fernando, detentor dos referidos bens), as vilas de 

Castanheira, Povos, Cheleiros e o padroado de Bucelas (ato sucessivamente confirmado 

em 1527 e 1543, para ele e para os seus descendentes). 

43  Ibidem, pp. 17-19.

44  Sobre este mosteiro, cf. BRITO, Nogueira de, O Mosteiro da Sub-Serra da Castanheira. Ligeiras notas sobre a sua fundação. 

Inscripções tumulares. Pormenores históricos. Considerações críticas, separata do Boletim da Associação dos Archeologos Portuguezes, Lis-
boa, Typographia do Commercio, 1912; SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (dir), PINA, Isabel Castro, ANDRADE, Maria Filomena, SANTOS, 
Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva, Ordens religiosas em Portugal. Das Origens a Trento – Guia Histórico, p. 302.

45  Cf. CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., pp. 19-20.
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Em 24 de julho de 1524, o próprio rei D. João III arma cavaleiro D. António de Ataíde e, 

três anos depois (23 de outubro de 1527), doa-lhe a comenda de Longroiva da Ordem de 

Cristo (em substituição da que anteriormente possuía de São Miguel de Angeira). A 15 de 

fevereiro de 1529, é designado como alcaide-mor do Rio Tejo e nesse mesmo ano começa 

a servir o rei como vedor da sua Fazenda, recebendo carta para tal a 11 de abril de 1530. 

Recebe ainda do cardeal D. Afonso, arcebispo de Lisboa e irmão de D. João III, a renda das 

terças das igrejas das vilas de Santa Maria de Povos, Vila Franca e Castanheira, de que é 

comendador em sua vida.  

Em 1531, D. Jaime, duque de Bragança, doa-lhe as dízimas do pescado da Castanheira e 

Povos. E, finalmente, como corolário de toda uma vasta ação ao serviço do monarca, este 

concede-lhe, a 1 de maio de 1532, o título de 1º Conde da Castanheira, transmissível aos 

seus descendentes por nova mercê de 21 de julho de 1541. Como Conde da Castanheira, 

recebe, ainda em 1532, a sua carta de assentamento com a quantia de 102 864 reais, e 

no mesmo ano, é-lhe ainda atribuída a alcaidaria-mor do castelo e fortaleza do Alegrete 

(Coruche). Dois anos volvidos, juntaria ao património da família os padroados das igrejas 

de Castanheira e Povos, de juro e herdade.  

É ainda agraciado com mais privilégios e benesses relacionados com o seu ofício e 

ligados à expansão portuguesa (a este propósito recebe em 1556, as ilhas de Itaparica e 

de Itamarandiba, no Brasil, junto à Baía, a partir do morgado que D. Violante mãe de D. 

António tinha constituído em favor do filho e relativas a encargos da Casa da Mina e da 

Índia). Continuará sempre a servir como bom diplomata (e fiel amigo), as causas em que 

o seu rei se empenha, trocando com ele abundante correspondência.46 

Quanto à vida familar, volta a casar, em 1532, com Ana de Távora, filha dos condes do 

Mogadouro, D. Álvaro Pires de Távora e Joana da Silva. Deste casamento surgem vários 

filhos, alguns falecidos precocemente (D. João, em 1533, uma filha em 1535, e outra, D. 

Violante, em 1548…). Para os seus descendentes, procura casamentos prestigiantes: D. 

Maria de Ataíde casa, em 1547, com D. Vasco da Gama; D. Ana de Ataíde virá a consorciar-

-se com João Mendes de Vasconcelos, 5º senhor do morgado do Esporão, D. Joana de 

Ataíde casa com D. Nuno Manuel e D. Violante de Ataíde com D. Luís de Castro, senhor de 

Cascais e da Casa de Monsanto. Outros, ainda, seguem a vida eclesiástica: frei Bernardo 

da Cruz, que ingressa nas fileiras cistercienses e viria a ser sepultado em Santo António da 

Castanheira; a madre Madalena da Ressurreição, que professou no mosteiro da Subserra; 

e D. Jorge de Ataíde que, tendo assistido (com assento e voto) à terceira fase do Concílio 

de Trento (1545-1563), é escolhido para diversos cargos importantes, entre eles o de 

bispo de Viseu.47  

46  Sobre o conjunto de mercês, bens e privilégios que lhe são outorgados pelo monarca, e o seu percurso ao serviço da Coroa, cf. 
ibidem, pp. 27-51.

47  Sobre a sua descendência, cf. ibidem, pp. 93-101, e a árvore genealógica apresentada pela autora e aqui adaptada. Sobre Fr. Ber-
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Em 1550, recebe nova doação do direito de nomear o ofício dos juízes dos órfãos e no 

dia 1 de outubro de 1554, D. António, com a sua esposa, apresentam, para confirmação e 

aprovação régia, o compromisso do morgado da Quinta da Foz, no termo de Benavente, 

que o monarca confirmou, bem como o morgado em terras brasileiras. E, no mesmo 

ano, o monarca faz-lhe uma doação de vinte arrobas de açúcar, quantia que crescerá, 

em 1557, para 50 arrobas, por ano. 

Começando a ser criticado na corte, o que lhe deve ter causada áspera tristeza, elabora 

em 1557, o seu «testamento moral», com o título de Copia de hum papel que Dom Antonio 

d ataide Primeiro conde da Castanheira deu Rezão de si a seus filhos e descendentes.48 

Desiludido com a corte, a morte do seu monarca e patrono, ocorrida em 11 de junho 

de 1557, marca definitivamente uma viragem na vida de D. António, que se afasta da 

corte para a sua residência na Castanheira, nas proximidades do convento que apoiou, 

Santo António da Castanheira. Manteve-se, contudo, como conselheiro, mas discreto, 

da rainha D. Catarina e do Cardeal D. Henrique. Morre em 1563, deixando ao filho mais 

velho, seu homónimo (D. António), os seus bens e morgado. Nessa altura, ainda é viva 

a sua esposa, que se recolhe ao convento feminino da Subserra da Castanheira, onde 

acaba por falecer, em 1580.

Mas este homem, com uma ação tão diversificada e virada para os assuntos profanos, 

como todo e qualquer senhor da sua época e à semelhança de tantas famílias nobres 

48  Publicado por CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice Documental, nº 22, pp. 292-298.

Fig. 1 -  Árvore Genealógica dos Ataíde. Reproduzida a partir de CARVALHO, Maria Paula Coelho de, A Acção 

Ultramarina de D. António de Ataíde, 1º Conde da Castanheira, Lisboa, Dissertação de Mestrado em História 
dos Descobrimentos e da Expansão Portuguesa apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lis-
boa, policop., 2001. Este motivo aparece em alguns altares de talha do Estilo Nacional da Escola Portuense. 
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(que têm o rei como modelo), protege de forma mecenática, à boa maneira de um 

princípe renascentista, a Igreja e até o povo, por meio de avultados investimentos 

que revelam a sua piedade e caridade para com os mais desfavorecidos. Assim, o 

seu interesse pela Castanheira, à época uma vila importante, levou-o, na sequência 

do violento terramoto de 1531, que destruiu muitos dos principais edifícios da vila, a 

assumir um papel fortemente interventivo. Assim, em 1532, inicia a construção de um 

castelo ou paço em Castanheira49 e, dois anos depois, manda reedificar a matriz da vila, 

dedicada a São Bartolomeu.50 Em 1544, é a vez do Hospital do Espírito Santo e da igreja 

da Misericórdia, também construídos sob o seu patrocínio.51 Na vizinha localidade de 

Povos, manda erguer um novo pelourinho e uma fonte.

Também os mosteiros e ermidas são objeto da sua magnanimidade. O seu apoio 

é atestado nas ermidas de São João Batista e de Nossa Senhora do Tejo, no termo da 

Castanheira, e o cenóbio que nos ocupa é por ele protegido.52 D. António edifica, no 

convento de Santo António da Castanheira, a capela sepulcral (mandada fazer por sua 

mãe) e destinada a servir de jazigo da família.53 Aí faz enterrar o seu corpo, «abaixo da 

sepultura de meu pai e que ponham em cima do meu corpo uma campa como a de meu 

pai e no mesmo direito dela da propria grandura feição e lauor de que a sua he. E na dita 

campa não porão maior letreiro do que bastar pera se saber quem jaz ali».54 Tal foi o seu 

empenho que os frades antoninos, a crer no testemunho de Fr. Manuel da Esperança, o 

fazem seu padroeiro,55 uma vez que a obra que levou a cabo (possivelmente entre 1531 

e 1563) deve ter sido acompanhada de largas benesses. Estas estão presentes no seu 

testamento, com a encomenda de inúmeras missas e sufrágios por sua alma. Contudo, 

talvez seja de matizar as expressões de Fr. Manuel da Esperança, dado que em nenhum 

passo D. Álvaro refere o mosteiro como seu ou se intitula padroeiro da igreja, facto que 

só será explicitamente assumido pelo seu filho D. Jorge… 

49 Assim o atesta carta régia dada nesse ano, transcrita no seu testamento (publ. por CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., 
Apêndice Documental, nº 29, p. 311). As obras ainda continuavam em 1563, segundo referido na mesma manda (ibidem, p. 313)

50  O ato é atestado por inscrição ainda hoje existente nessa igreja, produzida no ano imediato à morte do Conde (transcrita em ibidem, 
p. 87).

51  O Hospital, dedicado ao Espírito Santo, remontaria, segundo Isaías da Rosa Pereira, a meados do século XV (cf. PEREIRA, Isaías 
da Rosa, «O Hospital do Espírito Santo da vila da Castanheira», Do Tempo e da História, Lisboa, tomo IV, 1971, pp. 53-95); cedida a respetiva 

reconstruído em lugar distinto do primitivo, em ordem a disponibilizar o antigo terreno onde se encontrava para o castelo que o Conde trazia 
em construção (carta régia publicada por MACEDO, Lino de, Antiguidades do Moderno Concelho de Vila Franca de Xira, 2ª ed., Vila Franca 
de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1992, pp. 258-262; CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice Documental, nº 

D. António de Ataíde deixa 100.000 reais da sua terça para a confraria da Misericórdia e para as obras que aí continuavam em 1563 (CARVA-
LHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice Documental, nº 29, p. 319).

52  Cf. MACEDO, Lino de, ob. cit., pp. 334-335; CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., p. 90.

53 Aí jazem, com efeito, D. Álvaro de Ataide e as suas duas esposas Leonor de Noronha e Violante de Távora e o próprio D. António 
e a sua esposa Ana de Távora, bem como o 2º conde da Castanheira e as suas duas esposas Maria de Vilhena e Bárbara de Lara; D. Manuel 

CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., pp. 91-92. 

54 Testamento de 13 de janeiro de 1563, publicado por CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice Documental, nº 29, 
pp. 308-323 (p. 309 para o excerto citado).

55  Cf. ESPERANÇA, Fr. Manuel da, …, lv. XI, cap. II, p. 520.
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Também foi da família o mosteiro feminino de clarissas de Nossa Senhora da 

Anuncição da Subserra da Castanheira, fundado por D. Fernando de Ataíde em 1520, 

como já anteriormente se referiu. Após a morte de D: Fernando (sem geração), fica 

igualmente a cargo do casal António de Ataíde e Ana de Távora o patrocínio do mosteiro 

e o acrescentamento de rendas e benefícios, necessários à sua manutenção (até porque 

pelo menos três da suas filhas e netas nele irão professar).56 

No que concerne ao convento de Santo António, D. Jorge de Ataíde, filho segundo 

de D. António, é, sem dúvida um dos mais interessados patronos, confirmando e 

reconstruindo a obra do pai. 

D. Jorge estudou cânones na Universidade de Coimbra e participou, como já 

anteriormente se disse, no Concílio de Trento, na sua terceira fase, indo depois a Roma, 

onde o papa Pio V lhe encomendou a reforma do Breviário e do Missal Romano. Após a 

morte do pai, em 1563, regressou a Lisboa, onde o sabemos à frente da igreja paroquial 

de Bucelas, que reorganiza profundamente e engrandece artisticamente. Em 1568, foi 

eleito bispo de Viseu, vindo a ser sagrado em Lisboa, na igreja de Nossa Senhora da 

Graça, na presença de D. Sebastião e D. Catarina, pelo capelão-mor. Na sua diocese, 

empreendeu obras vultuosas na sacristia da Sé, na igreja da Misericórdia e no Paço 

episcopal, entre outras. O cardeal D. Henrique concede-lhe a dignidade de esmoler- 

-mor e Filipe I a de conselheiro de Estado e presidente da Mesa da Consciência e Ordens. 

Forçado a renunciar à diocese de Viseu em 1578, em função da sua oposição à política 

africana de D. Sebastião, viria a ser nomeado como capelão-mor por D. Henrique nesse 

mesmo ano, funções a que Filipe I o reconduziria dois anos depois. Cerca de 1600, seria 

nomeado para o cargo de inquisidor-mor, embora as suas ambições se dirigissem para 

o cardinalato, sonho que nunca chegaria a concretizar-se.57

O seu testamento, de 1607, fornece-nos os mais importantes e determinantes dados 

sobre a sua ação mecenática no convento da Castanheira. É o próprio D. Jorge, ao referir 

o seu intuito de manter as sepulturas dos seus familiares existentes no cenóbio, quem 

testemunha como, «vendo que a capella-mor com o coro estava muito danificada e 

pouco decente, e que não tinha padroeiro particular», pedira autorização ao Ministro 

Provincial de Santo António para efetuar as obras necessárias. Vale a pena ler o elenco 

que faz da intervenção então realizada sob o seu patrocínio: 

56  Cf. nota 44.

57 Sobre o seu percurso, cf. PAIVA, José Pedro, Os Bispos de Portugal e do Império (1495-1777), Coimbra, imprensa da Universidade 
de Coimbra, 2006, pp. 48, 84, 99, 176, 232, 238, 247-248, 283, 321, 341-342, 354, 365, 370-371, 373-374, 381-382, 391, 402-405; BASTOS, 
Celina e SOROMENHO, Miguel, «Materia muito do meu humor. Portugal, Espanha e a Contra-Reforma na encomenda artística de D. Jorge de 
Ataíde», Artis. Revista de História da Arte, e Ciências do Património, nº 3, 2015, pp. 14-23, onde se apresenta uma síntese sobre o seu percurso 
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«ha nossa custa, mandamos reedificar a dita capella e os dois altares colaterales, coro, 

sachristia com corredor que do claustro vai para ella, e o que d’ella vae para a capella 

da Conceição, e a escada por que se sobe ao alto da casa e a livraria e que esta sobre a 

sachristia, e cella do sachristão sobre o poyo e os campanarios do sino e do relógio se 

fizeram de novo e se ladrilharam e forraram as quatro galerias da sobre claustra baixa, 

se reformou o travejamento e reforrou de novo, e se fez, forrou e ladrilhou o portico, ou 

alpendre a que se vai da casa de Profundis. Na capella mor se fez o altar com o sacrario e 

os dois retabulos (…) e a grade de metal no arco cruzeiro; e se fizeram os dois retabulos 

dos altares colaterales de Santo António e de S. Bernardino, e no coro as cadeiras, e na 

sachristia os caixões dos ornamentos e o almario dos calix com os caixões que estão 

debaixo d’elle para as bolsas dos corporais e veos, no que tudo gastámos muito da 

nossa fazenda».58 

Acrescenta ainda que nas duas paredes colatareais da capela-mor fez as duas 

sepulturas para onde trasladou os ossos dos seus pais e diante do altar-mor, entre eles, 

no chão, pede para ficar a sua sepultura, em campa rasa. Afirma ainda que, nas paredes 

colaterais do coro, estão sepultados outros membros da sua família: o primo, bispo de 

Viseu, D. Frei António de Sousa; o irmão, Frei Bernardo da Cruz, e mais quatro irmãos e 

duas irmãs que morreram de tenra idade (além de outras sepulturas).59 

58 Testamento redigido em Lisboa a 1 de Junho de 1607. Publicado por CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice 
Documental, nº 32, pp. 334-337.

59  Entre outras pessoas sepultadas no coro, menciona D. João de Albuquerque, conde de Penamacor, e a condessa sua mulher e dois 

pp. 335-336). A intervenção na capela estava concluída em 1606, segundo carta do próprio Jorge de Ataíde ao Geral da Ordem, sabendo-se 
pela mesma que despendera mais de dez mil cruzados nesta empresa (BASTOS, Celina e SOROMENHO, Miguel, «Materia muito do meu 
humor. Portugal, Espanha e a Contra-Reforma na encomenda artística de D. Jorge de Ataíde», Artis. Revista de História da Arte, e Ciências do 

Património, nº 3, 2015, p. 18 e nota 19). Sobre esta capela, cf. RIBEIRO, José Alberto, «A capela sepulcral dos Ataíde no convento de Santo 
António da Castanheira», Cira – Boletim Cultural, nº 6, Vila Franca de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1993-1994, pp. 31-48; 
idem, «A capela sepulcral dos Ataíde no convento de Santo António da Castanheira», Cira – Boletim Cultural, nº 8, Vila Franca de Xira, Câma-
ra Municipal de Vila Franca de Xira, 1998-1999, pp. 7-18; ANDRADE, Sara Morais Saraiva de, O panteão familiar e a adoção do vocabulário 
clássico-renascentista no panorama da escultura tumular portuguesa: o exemplo da capela dos Ataídes no antigo convento de Santo António da 
Castanheira, Lisboa, Dissertação de Doutoramento em História apresentada à Universidade Lusíada de Lisboa, policop., 2014. 
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Fig. 2 -  Convento de Santo António da Castanheira, fachada principal. Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira.

Fig. 3 -  Convento de Santo António da Castanheira, aspeto exterior da nave da igreja. Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira.
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Fig. 4 -  Convento de Santo António da Castanheira, galeria do claustro. Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira.

Fig. 5 -  Convento de Santo António da Castanheira, abóboda estrelada da capela dos Ataíde. 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira.
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Fig. 6 - Convento de Santo António da Castanheira, capela panteão dos Ataíde. Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira.
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A ação mecenática de D. Jorge decorre já num novo contexto, dado que, pelo breve 

Sacre religionis sinceritas, de 8 de agosto de 1568, os conventos outrora observantes e 

entretanto reformados da estrita pobreza, são reunidos e autonomizados pelo Papa Pio 

V, em província, com o título de Santo António no reino de Portugal.60 É possivelmente 

este novo contexto que permite a D. Jorge solicitar o padroado da igreja conventual, que 

lhe é concedido.61 No seu testamento, age efetivamente como padroeiro, determinando 

as pessoas que se devem sepultar nos corredores que ligavam o claustro à sacristia e 

esta à igreja, deixando alfaias litúrgicas e paramentos para o serviço exclusivo da capela 

e definindo regras para que os bens para tal doados não pudessem vir a ser alienados.62

3. Pobres frades?

A partir de 1610, com a morte de D. Jorge, o mosteiro perde o seu patrono e, de 

acordo com os seus cronistas, parte da sua importância. No entanto, a documentação 

que possuímos no que ao convento respeita parece indicar, ao contrário do referido, 

que o cenóbio prossegue o seu caminho e goza de alguma importância no interior da 

província de Santo António. 

Assim, nos Estatutos da Provincia de Santo Antonio do Reino de Portugal de 1645, 

o convento da Castanheira é um dos quatro que tem noviciado (os outros são Santo 

António de Lisboa, São Francisco de Lamego e Santo António de Ponte de Lima).63 Não 

regulamentando o número de frades e de noviços que cada casa pode ter, obriga a que 

cada uma tenha o suficiente para sustentar os que alberga.64 Quanto aos edifícios e 

obras, diz o mesmo regulamento, «reluza sempre a santa pobreza» e avisa que não se 

devem aceitar obras que sejam supérfluas.65 

Em data anterior a 1683 e de acordo com o memorial enviado ao Capitulo Geral, em 

Roma, e elaborado em resposta às determinações do ministro geral, Frei José Ximenes 

Samaniego, numa carta de 1678, na Província «descalça»  de Santo António o convento 

da Castanheira era o convento onde se realizavam a grande parte dos Capítulos 

provinciais, albergava vinte e quatro frades, e tinha ilustríssimos patronos.66

60  Conservada em TT, OFM, Província de Santo António, Província, Maço 4, sem nº (antigo mç. 1, nº 1).

61  Conforme atesta no seu testamento, em 1607. José Pedro Paiva realça os estreitos laços que uniam Jorge de Ataíde a Fr. Marcos 
de Lisboa, guardião do convento franciscano de Viseu, eleito provincial da província reformada de Santo António em 1568 e bispo do Porto 

Os Bispos de Portugal e do Império…, pp. 370-371), facto que 
certamente não será alheio aos favores que, pouco depois, lograria dessa Província.

62  CARVALHO, Maria Paula Coelho de, ob. cit., Apêndice Documental, nº 32, pp. 336-337

63 -
tos da Ordem, & da Prouincia, acrescentando nelles o que seruia para mais reformação do instituto da vida Capucha: feitos, & ordenados com 

64

65  Cf. ibídem

66
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Conhecemos um outro memorial da Província de Santo António (que resume o 

anterior) enviado ao Capítulo Geral de Roma e assinado em Lisboa a 10 de março de 

1688 pelo ministro provincial, Frei João da Salvação e pelo Definitório, e autenticado 

com o selo da Província. Neste mesmo ano, a Província «capucha» de Santo António 

contava com 434 religiososo e tinha 22 conventos, 3 oratórios ou eremitérios, uma 

enfermaria, e dois conventos no Brasil (num total de 28 casas); destas, quatro tinham 

noviciado, entre elas a Castanheira (as restantes eram Lamego, Ponte de Lima e Viseu). 

O número de frades do convento de Santo António da Castanheira mantinha-se em 

vinte e quatro frades.67 

Já no século XVIII, os novos Estatutos da Provincia de S. Antonio dos Capuchos do Reyno 

de Portugal, elaborados por ordem do Capítulo Provincial celebrado precisamente na 

Castanheira a 22 de agosto de 1733, e aprovados noutro capítulo provincial realizado 

no mesmo mosteiro a 29 de setembro de 1736, definem que as Casas de noviciado 

serão apenas duas: Santo António da Castanheira e Santo António de Penela, devendo 

a noviciaria estar apartada da restante comunidade.68

Por volta de 1766, onze anos volvidos sobre o terramoto de 1755, o mosteiro faz 

parte da lista dos 16 conventos que compõem a Província capucha de Santo António. 

Com respeito à Castanheira, diz-se que é Casa Capitular e de Noviços, tem 41 celas, 

além do noviciado (com mestres de latim e ler) e nela residem vinte religiosos. Estando 

capaz de ser habitada e com as suas oficinas a trabalhar, já se nota contudo algum 

decréscimo da população conventual.69 Terá havido também à época uma tentativa de 

criar um Hospital, em Vila Franca, ligado ao convento da Castanheira, mas parece não 

ter surtido efeito, ficando os Terceiros a gerir o referido Hospital.70 

O seu padroeiro, à época, é a Casa de Niza, e diz-se que o cenóbio não tem capelas, 

nem encargos que administre, recebendo, no entanto, bens em dinheiros e géneros de 

outras instituições - das Misericórdias da Castanheira e de Vila Franca e do convento de 

São Romão de Alverca -, bem como de muitos particulares, clérigos e leigos: 

1921, p. 84.

67
vol. LI, 2005, pp. 306-310.

68  Estatutos da Provincia de S. Antonio dos Capuchos do Reyno de Portugal, feitos em virtude de hum Breve do Senhor P. Urbano 
VIII. Concedido à mesma Provincia. Por ordem do Capitulo Provincial celebrado em o Convento de S. Antonio da Castanheyra aos 22 de 
Agosto de 1733 […] e approvados em Capitulo Provincial celebrado em o Convento de S. Antonio da Castanheyra aos 29 de Setembro de 1736 

69 TT, OFM, Província de Santo António, Província, maço 6, macete 1, doc. 2 - «Mappa dos Conventos que formão a Provincia de 
Santo Antonio de Portugal, e do mais que com o numero deles se deve declarar, segundo as Ordens de S. Magestade». Além de Santo António 
da Castanheira, a Província integrava ainda os conventos de N. Sra. da Conceição de Cantanhede, S. António da Pedreira, N. Sra. do Cardal de 
Pombal, Santo António de Penela, S. José de Cernache do Bom Jardim, Santo António da Sertã, N. Sra. do Loreto de Tancos, Santo António do 
Pinheiro, Santo António da Merceana, Santa Catarina da Carnota, Santo António da Castanheira, Nossa Sra. dos Anjos do Sobral, N. Sra. do 
Amparo da Casa Nova, Santo António da Convalescença, Santo António do Pará e Santo António de Lisboa.

70  O hospital aparece associado à capela do Senhor Jesus dos Incuráveis (cf. TT, OFM, Província de Santo António, Província, Maço 
13, doc. 4). O caso é também mencionado por Lino de Macedo (Antiguidades…, p. 101), merecendo estudo mais aturado.
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«Todas estas esmolas, que são certas, juntas com as incertas, que são as merecidas pelos 

Religiozos por meio do exercício das suas ordens, e ministérios, faram a quantia pouco 

mais ou menos de hum Conto de Reis, que em cada anno recebe este Convento: os quais 

ajudados com as outras esmolas tãobem  contingentes, e havidas dos Fieis por diligencia 

dos Religiozos nos peditórios, que fazem em próprias espécies, chegão pêra o socorro das 

precizoens do Convento, e dos Religiozos nelle moradores.»71

Já a 23 de maio de 1812, na «Tábua do Capítulo Provincial» celebrado no convento de 

Santo António da Castanheira, refere-se que o cenóbio tem guardião, presidente, porteiro e 

mestre de noviços (havendo apenas noviciado na Castanheira e em Penela), contando com 

onze padres, dois coristas, quatro leigos e três donatos, num total de vinte e um habitantes.72

Em 1822, um mapa dos religiosos afirmava que o convento de Santo António da 

Castanheira tinha um guardião, Fr. José da Assunção, mais cinco padres, três leigos e quatro 

donatos, num total de treze.73 Conhecemos também o nome de mais alguns dos seus 

guardiães: Frei Manuel das Dores (1812),74 Frei João do Loreto (1816),75 Frei João Evangelista 

(1819).76

Clara se torna a paulatina entrada em declínio desta instituição (à semelhança de muitas 

outras, espalhadas pelo país), motivado por razões internas, com certeza (uma delas será a 

falta de vocações), mas também por motivos externos, alguns dos quais podemos facilmente 

elencar, desde as catástrofes naturais (nomeadamente o efeito dos terramotos de 1531 e 

1755), as depredações decorrentes das invasões francesas,77 o abandono motivado pelos 

novos «interesses» de uma nobreza ultramarina e de uma sociedade mercantilizada, bem 

como os permanentes, e cada vez mais agudos, conflitos com o clero secular.

Destes últimos nos dá nota a documentação sobrevivente, ao atestar as dificuldades 

crescentes movidas aos frades pelos párocos de Povos. Assim, em 1740, um incidente 

por ocasião de uma procissão em honra de Santo António levaria à interdição dos frades 

pregarem e confessarem na igreja de Povos.78 Em 1812, devido às invasões que deixaram 

o hospício de Vila Franca (onde os frades pregavam e assistiam à população, desde pelo 

menos os princípios do século XVIII) praticamente destruído, o monarca concede aos frades 

de Santo António a Ermida do Senhor Jesus dos Incuráveis, do padroado régio, para aí 

poderem confessar e pregar, mas a isto também resiste o pároco de Povos.79 

71

72 TT, OFM, Província de Santo António, Província, maço 7, macete 6, sem nº.

73

74

75 TT, OFM, Província de Santo António, Província, maço 8, 2ª parte, macete 7, sem nº (1816.12.18)

76 TT, OFM, Província de Santo António, Província, maço 8, 2ª parte, macete 7, sem nº (1819.11.27).

77 Atestadas por Lino de Macedo (Antiguidades…, pp. 94-101).

78 TT, OFM, Província de Santo António, Província, Maço 13, doc. 1.

79  Ibidem, doc. 3 e 4.
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Estes e muitos outros acontecimentos podem ser aduzidos para confirmar as 

dificuldades de afirmação de um pequeno convento da estrita observância face 

(possivelmente) à falta de proteção (mecenática) e à perda de vocações, com o 

consequente «abandono» e cerceamento do seu espaço de atuação pastoral (pregação, 

confissão e esmola).
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Conclusão

Extinto o convento pelo Decreto de 1834, os seus bens são arrolados. Do que se 

conserva do respectivo inventário, hoje no Arquivo Histórico do Ministério das Finanças,80 

só parte do seu património é arrolado e avaliado. Assim, dispomos da avaliação da cerca 

conventual (com uma renda anual de 12.000 réis e uma propriedade estimada em 350.000 

réis) e do convento, com exclusão da igreja (renda anual de 24.000 réis e a propriedade, 

no seu conjunto, avaliada em seis contos de réis). São descritas as alfaias litúrgicas, os 

objectos sagrados e não sagrados em metal precioso, o recheio encontrado na cozinha e 

refeitório, os móveis do comum (cómodas, mesas, bancos, roupa de cama), as ferramentas 

da horta e a loiça da adega. Não dispomos, no acervo consultado, de qualquer descrição 

do convento e da igreja, dos respetivos altares e imagens ou do conteúdo de outras 

divisões do convento, como a sacristia ou a sala do capítulo.

A livraria é igualmente descrita, certamente por defeito, dado que se elencam pouco 

mais de 500 volumes, quando sabemos, por outra documentação existente na Biblioteca 

Nacional, que foram incorporados 1853 volumes.81

Esta é já uma outra fase, que marca o fim da presença regular no convento e a sua 

posse sucessiva pela mão de vários particulares após a venda do imóvel em hasta 

pública. Não entraremos nela. Pelo que já dissemos anteriormente, temos de afirmar 

que o conhecimento da história deste convento ainda está a começar. Muito se pode 

ainda saber e estudar sobre ele e a sua importância face ao papel que desempenhou na 

Província de Santo António. 

Procurámos, ao longo deste estudo, não tanto mostrar o esplendor artístico do 

convento da Castanheira mas, acima de tudo, reivindicar a relação profunda que, nos 

finais da Idade Média e no início da modernidade, se estabelece entre este convento de 

pobres frades (da estrita observância) e os seus patronos que, inclusivamente, mantêm 

a posse dos bens que doam aos frades (a fim destes manterem a pobreza), dando-lhes 

apenas o seu usufruto. Na época em estudo, esta é atitude de reis e de muita nobreza 

que assegura assim uma outra forma de afirmação social, criando uma imagem de 

benemerência que faz parte do poder que estes senhores desejam e afirmam.

80  Cf. TT, Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, cx. 2204, nº 87.

81  Cf. BARATA, Paulo J. S., Os livros e o Liberalismo. Da livraria conventual à biblioteca pública: uma alteração de paradigma, 

Lisboa, Biblioteca Nacional, 2003, anexo 4). A riqueza da livraria é também corroborada pelos testemunhos contemporâneos a propósito do 

por José da Silva Mendes Leal Júnior, refere a existência de 1779 livros, a que se juntavam 74 livros e 39 maços pertencentes ao cartório do 
convento (cf. AMARAL, João José Miguel Ferreira da Silva, Ofertas Históricas Relativas à Povoação de Vila Franca de Xira Para Instrução 
dos Vindouros, vol. I, Vila Franca de Xira, Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 1991, pp. 57-59; MACEDO, Lino de, Antiguidades…, 
pp. 130-131, onde transcreve o dito inventário).


