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resumo O presente texto trata, de uma perspetiva inédita, das festas de beatifi‑

cação de Francisco Xavier (1506 ‑1552) (cofundador da Companhia de Jesus) em 

Lisboa, através de uma abordagem analítica e reflexiva das celebrações que as 

antecederam, como as de Roma ou Madrid, mas também de outras que tiveram 

como palco a casa professa de São Roque, designadamente as da receção das relí‑

quias doadas por D. João de Borja (1533 ‑1606) em 1588, as do jubileu da Adoração 

das Quarenta Horas em 1609 e aquelas nunca antes estudadas da beatificação 

de Inácio de Loyola (1491 ‑1556) em 1610. Essas manifestações de apreço foram 

preparatórias daquelas em análise, e justificaram, sobretudo, numa perspetiva 

igualmente inovadora, a realização de outras no colégio do Porto, também elas 

inéditas, e no de Luanda, conhecidas, mas nunca alvo de atenção da história da 

arte, que não só refletiram o modus operandi dos jesuítas, mas também de outros 

agentes culturais ativos.

palavras ‑chave São Francisco Xavier, Beatificação, Festas, Lisboa, Porto, 

Luanda
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1. nota prévia

Francisco Xavier (1506 ‑1552) foi reconhecido beato a 25 de outubro de 1619, quando o 

papa Paulo V (1550 ‑1621) lhe conferiu essa distinção, e canonizado, juntamente com Inácio 

de Loyola (1491 ‑1556), pela mão do papa Gregório XV (1554 ‑1623), em 1622. Foram, con‑

tudo, as festas da sua beatificação em Lisboa que projetaram primeiramente o cofundador da 

Companhia de Jesus, abundantemente exploradas pela historiografia nacional e internacio‑

nal, e que serviram de ponto de partida a uma análise que nos obrigou a recuar cronologica‑

mente, mas também a avançar para outras geografias, a fim de melhor entender os intentos 

da Companhia e a modelação deste tipo de manifestações efémeras. 

Assim, importa sublinhar que a sua beatificação celebrou ‑se em várias cidades, como 

Roma ou Madrid, mas também no reino de Portugal, recorrendo ‑se aos habituais esquemas 

de pirotecnia, às solenidades no interior das igrejas dos colégios, com a sua respetiva arma‑

ção e a complexas representações cenográficas, nos quais a forte erudição dos jesuítas e os 

feitos heroicos do beato Francisco Xavier se aliaram, em eventos teatrais, literários e musi‑

cais, nos quais os desfiles e as danças marcaram o ritmo do evento. 

Importa igualmente compreender que estas festividades de Lisboa, já por nós e outros 

autores estudadas, foram levadas a cabo pela casa professa de São Roque e pelo colégio de 

Santo Antão‑o‑Novo, e promoveram durante uma semana espetáculos visuais e sonoros ine‑

briantes. 

O principal ponto de chegada deste texto são as festas que se fizeram pela mesma oca‑

sião no Porto e em Luanda, constantes em dois relatos, o primeiro, inédito, e o segundo, já 

publicado, mas nunca alvo de estudo circunstanciado no âmbito da história da arte1.

1 Este texto resulta da comunicação apresentada a 25 de outubro de 2019, no encontro «Missão, Espiritualidade 
e Arte em São Francisco Xavier – IV Centenário da Beatificação e do Ciclo Pictórico da Sacristia da Igreja de 
São Roque». As autoras agradecem a colaboração de Susana Varela Flor, João Miguel Simões e Vítor Serrão. Para 
um mais amplo entendimento das festas de beatificação de São Francisco Xavier ou outras ocorridas na igreja de 
São Roque de Lisboa, vejam ‑se, entre outros autores, os nossos anteriores trabalhos: «Lisbon’s Processions and 
Festivities Reinvented by the Society of Jesus at the Time of the Habsburgs». In AA.VV. — Portuguese and Inter
national Religious Orders and ongregations. A Contemporary Approach. Lisboa: Theya Editores, 2018, pp. 1 ‑68. 
«As Festas de Beatificação de São Francisco Xavier na Igreja de São Roque de Lisboa: Magnificência, Erudição e 
Arte ao Serviço da Fé». In AA.VV. — Para a História das Ordens e Congregações Religiosas em Portugal, na Europa 
e no Mundo. Prior Velho: Paulinas, 2014, pp. 855 ‑871. «Devoção e Recreação: celebrações na igreja inaciana de 
São Roque». In Teresa Leonor M. Vale; Maria João Pacheco Ferreira; Sílvia Ferreira — Lisboa e a Festa. Celebra
ções Religiosas e Civis na Cidade Medieval e Moderna, Actas. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 2008, pp. 269‑
‑291. «As Procissões na Lisboa Barroca. Alguns Exemplos de Celebração ao Divino». Actas do Colóquio Formas e 
Espaços de Sociabilidade. Lisboa: Universidade Aberta, 2008, pp. 1 ‑17. «As Irmandades da Igreja de São Roque: 
Tempo. Propósito. Legado». Revista Lusófona de Ciências das Religiões, n.os 5/6, 2004, pp. 201 ‑215. 
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O presente texto propõe ‑se, portanto, analisar e problematizar em estudo compa‑ 

rativo, as relações de festas alusivas a celebrações no seio da comunidade jesuíta, e intro‑ 

duzir a interpretação dos relatos do Porto e de São Paulo da Assunção de Luanda. Textos 

coligidos com diferentes propósitos, o primeiro como um relato interno da Companhia  

e o segundo como texto para um público mais alargado, que festejando a beatificação do  

Apóstolo das Índias colocou em evidência a ação do governador Luís Mendes de Vasconcelos 

(1542/3 ‑1623), como se confirmará ao longo do texto, o que justifica abordagens distintas 

ao tema.
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2. das festas que se viram em lisboa  
em 1588, 1609 e 1610: os antecedentes

Com a beatificação de Francisco Xavier, como foi acima dito, iniciaram ‑se festas nos 

espaços mais significativos da Companhia de Jesus. Roma, Madrid e Lisboa foram assim os 

lugares que, reconhecidamente, comemoraram estas festas de forma magnificente como 

pedia o evento. No entanto, outras houve, certamente, que também o fizeram, mas das quais 

não chegou até nós notícia. Todavia, para uma mais ampla compreensão dessas festas em 

Lisboa, na igreja de São Roque, não só se deve atender ao que se passou na casa ‑mãe em Roma, 

e em Madrid, mas também a um outro conjunto de celebrações ligadas a figuras da Companhia 

de Jesus, bem como ao jubileu da Adoração das Quarenta Horas, que tiveram lugar na capital 

portuguesa. Essas celebrações, a par de outras do calendário litúrgico, adaptaram fórmulas 

romanas e adequaram ‑nas às especificidades da cidade de Lisboa e dos templos jesuítas e 

mobilizaram atores da Companhia, criando dinâmicas de atuação próprias, que viriam a ser 

replicadas por outras ordens religiosas. Tais eventos foram, igualmente, responsáveis pela 

introdução de iconografias e vocábulos ornamentais singulares, e, mais ainda, pela consoli‑

dação de um modelo festivo, que recorreu a esquemas da Antiguidade, como os «teatros» e 

os «triunfos». É, portanto, das relações entre a festa de beatificação de Francisco Xavier, que 

teve lugar em São Roque e aquelas que a antecederam que este capítulo trata.

1588 · a festa da chegada das relíquias doadas por d. joão de borja
A conhecida festa da receção das relíquias doadas por D. João de Borja (1533 ‑1606) 

em janeiro de 1588 desenrolou ‑se ao longo de oito dias e teve como principal palco a casa 

professa de São Roque2. Com um propósito diferente do das beatificações, o do acolhimento 

2 Acerca deste assunto consulte ‑se o manuscrito da Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda — Ms. Avulso, 54 ‑XI‑
‑38 (a): Carta e relação do recebimento que se fes as santas reliquias que deu Dom Joam de Borja em Janeiro de 
88, referido pela primeira vez por Nuno Vassallo e Silva — «Aspectos da arte da prata na Companhia de Jesus 
(Séculos XVI a XVII)». In Nuno Vassallo e Silva (coord.) — O Púlpito e a Imagem. Os Jesuítas e a Arte. Lisboa: Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, 1996, p. 58. Atente ‑se ainda às seguintes fontes impressas e estudos: Manuel de 
Campos — Relaçam do Solenne Recebimento que se fez em Lisboa às Santas Reliquias que se levaram à igreja de 
S. Roque da Companhia de Iesu aos 25 de Ianeiro de 1588. Lisboa: António Ribeiro, 1588. Alvaro de Veancos (trad. 
de) — Relacion del Solene Recebimientos que se hizo en Lisboa a las Santas Reliquias que se lleuarõ a la Yglesia 
de San Roque, de la Compañia de Iesus a veynte y cinco de Enero 1588. Alcala: Casa de Juan Yñiguez de Lequerica, 
1589. Pêro Roíz Soares — Memorial, (ed. por M. Lopes de Almeida). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1953, 
pp. 243 ‑245. José Adriano de Freitas Carvalho — «Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa 1588) e em 
Santa Cruz (Coimbra 1595). Relíquias e espiritualidade e alguma ideologia». Via Spiritus, n.º 8, 2001, pp. 95 ‑155, 
Liam M. Brockey — «Jesuit Pastoral Theater on a Urban Stage: Lisbon, 1588 ‑1593». Journal of Early Modern 
History, vol. 9: 1, 2005, pp. 1 ‑50. Idem — «O Alcázar do Ceo: The Professed house at Lisbon in 1588». Archivum 
Historicum Societatis Iesu, vol. 75, fasc. 149, jan. ‑jun. 2006, pp. 89 ‑135.
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de um significativo legado de objetos pertencentes a veneráveis, luxuosamente montados em 

peças de grande aparato, inscreveu ‑se numa das ações mais dinâmicas que a cidade de Lisboa 

conheceu no final da centúria de Quinhentos.

Tal como menciona pormenorizadamente o manuscrito que narra este acontecimento, 

a simples inserção desse conjunto no espólio da casa professa não foi o suficiente para a 

comunidade, tendo ‑se para esse fim preparado sumptuosamente o local de acolhimento des‑

ses objetos: 

«Primeiramente se armou a Igreja de panos de rás muito ricos, de sedas, damas

cos, veludos, e brocados, os estejos se cobrirão de alcatifas da India de muito 

preço. De esteio a esteio decião volantes de cuios remates estauão dependura

das coroas, e açafates de prata entresachados com palmas e flores que fazião 

a armação grande e aprazivel aos olhos, a frontaria da igreja estaua tambem 

armada de sedas ornadas com uerdura e lata: sobre a porta principal se armou 

hum tabernaculo ornado de seda no qual estaua São Roque esperando pelos 

nouos hospedes para os reçeber em sua casa»3. 

O exterior da igreja de São Roque também foi palco de exuberantes decorações, tendo‑

‑se armado uma cruz, no terreiro em frente à igreja, que, simbolicamente, assinalou o ponto 

de chegada do conjunto. Essa cruz estava abundantemente carregada de frutos de cera, e, 

como prova da erudição de quem organizara esse aparato, tinha letreiros com inscrições da 

«Sagrada Escritura». Os espaços envolventes recorreram a arcos com hieroglíficos e outras 

empresas, o que comprova o conhecimento que existia da «muda poesia», tão em voga a 

partir de finais do século xv. A inclusão desses programas, que viriam a ser identitários da 

Companhia de Jesus, tinham sido, curiosamente, já matéria de atenção por parte de D. João 

de Borja, autor das afamadas Empresas Morales (1581), pelo que se pode considerar que o 

recurso à sua utilização não terá sido por acaso, mas sim pelo conhecimento da obra de D. João 

de Borja e, provavelmente, também pela vontade de homenagear este autor4. 

Tirou ‑se, igualmente, partido da especificidade de Lisboa, por esta ser cidade virada 

para o rio, decorando ‑se as suas principais portas que davam para essa frente com arcos 

triunfais, bem como os pontos mais marcantes da sua rede viária. Este tipo de ornamentação 

3 Carta e relação do recebimento que se fes as santas reliquias que deu Dom Joam de Borja em Janeiro de 88, op. cit.
4 Acerca deste assunto veja ‑se o artigo de Alejandro Martínez Sobrino, Cirilo García Róman — «Las Empresas 

Morales de Juan de Borja, Instrumento de Pedagogía Jesuítica». Imago, n.º 9, 2017, pp. 73 ‑86.
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já era bem conhecido dos lisboetas por ter sido utilizado em diversas ocasiões régias, nome‑

adamente, na entrada em 1581 de Filipe I de Portugal e II de Espanha (1527 ‑1598). Contudo, 

nessas ocasiões o cruzamento de conteúdos iconográficos, como o das Virtudes Morais, com 

aqueles da Virgem ou de Cristo, plasmadas em diversas portas do percurso, ainda não se afir‑

mara tão sistematicamente quanto nesta ocasião, como se pode testemunhar pela seguinte 

passagem: 

«Defronte da porta trauessa de Nossa Senhora do Loreto, onde se aiuntão a rua 

Direita E a rua que uai para o Corpo Santo, E a que vem para São Roque, estaua a 

uirtude da temperança uestida de ricos uestidos, em huma mão tinha hum freio 

dourado E com a outra estaua encostada a huma taboa na qual estaua Christo 

a rua por onde auião de tomar para São Roque: porque como naquelle lugar se 

encontrão muitas ruas; não errassem os da procissão quando ali chegassem, o 

que se fez em quatro partes pelo caminho por onde auia de uir a procissão nas 

quais por se encontrarem muitas ruas se poserão as quatro virtudes cardeaes 

encima de humas bases com suas insignias nas mãos»5. 

Sobre as festividades levadas a cabo aquando da chegada das relíquias doadas por 

D. João de Borja à igreja de São Roque, importa sublinhar que foi determinante a organização 

de várias procissões, respetivamente organizadas pelos estudantes de Santo Antão ‑o ‑Novo e 

por irmãos de diversas confrarias, que almejavam a bem ‑aventurança e a intercessão divina 

de tão grande quantidade de santos. Com essa prática criou ‑se um código de precedências, 

que se foi ajustando à particularidade de cada festa, como se constatará nas procissões dos 

jubileus das Quarenta Horas, que seguidamente sistematizaremos, ou no que sabemos ter 

ocorrido nas festas de Corpus Christi, cuja organização passava pela relevância social que 

cada irmandade e bandeira de ofício tinham num determinado momento6.

5 Carta e relação do recebimento que se fes as santas reliquias que deu Dom Joam de Borja em Janeiro de 88, op. cit.
6 Continua a ser incontornável para este assunto a consulta da obra de Ignacio Barbosa Machado — História critico

chronologica da instituiçam da festa, procissam, e officio do Corpo Santíssimo de Christo. Lisboa: Officina 
Patriarcal de Francisco Luiz Ameno, 1759 e o estudo de José Manuel Tedim — «A Procissão das Procissões. 
A Festa do Corpo de Deus». In João Castel ‑Branco Pereira (coord.) — Arte Efémera em Portugal. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2000, pp. 216 ‑223. 
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1609 · a festa da adoração das quarenta horas
Outra celebração importante para o enquadramento histórico dos preparativos da 

comemoração da beatificação de Francisco Xavier foi a Adoração das Quarenta Horas, por ter 

sido realizada pela primeira vez em Portugal na igreja de São Roque, em 1609. Provinda de 

uma tradição medieval, essa nova forma de exposição e adoração do Santíssimo Sacramento 

foi particularmente dinamizada pela Companhia de Jesus, em Itália na Época Moderna7. 

A comemoração, promovida pelo Sacrossanto Concílio Tridentino (1545 ‑1563), onde se fixou 

a concessão de indulgências a quem visitasse os locais sagrados nesse período, foi divulgada 

a partir da publicação das Avvertenze per l'oratione delle quarente hore (1575) de Carlos 

Borromeu (1538 ‑1584). Em Portugal teve ecos nas diretrizes promulgadas em um dos capítu‑

los das Constituições Sinodais do Arcebispado de Lisboa, de 1588, sobre o local onde se devia 

expor o Santíssimo Sacramento numa igreja8. E, embora essa legislação eclesiástica não men‑

cione especificamente esta celebração, confirma, no entanto, a importância que o Santíssimo 

Sacramento ocupava, à data em Portugal, e, particularmente, no arcebispado de Lisboa9. 

Segundo as palavras de Baltazar Teles (1596 ‑1675), na Chronica da Companhia de Iesv 

na Provincia de Portvgal, a comunidade que residia em São Roque foi a primeira a iniciar essa 

celebração, sendo, posteriormente a essa data, apropriada por outras casas da Companhia e 

por outras ordens religiosas10. Já o autor da obra História dos Mosteiros, Conventos e Casas 

Religiosas de Lisboa menciona que, com o sucesso desse jubileu, a festa foi tendo cada vez 

maior animação, tendo ‑se decorado também a igreja da casa professa com «huma pyramede 

bem composta com degraos estofados todos de ouro e pintura»11. A máquina estava encimada 

por uma peanha, que sustentava a custódia que, por sua vez, também era rematada por um 

serafim, que ao abrir e fechar as asas descobria o Santíssimo12. Para além dessa manifesta‑

ção mais erudita, a solenidade também alcançou o espaço público, recorrendo ‑se a estruturas 

7 Veja ‑se Fausto Sanches Martins — «Trono eucarístico do retábulo barroco português: origem, função, forma e 
simbolismo». In AA.VV. — Actas do Congresso Internacional do Barroco, vol. 2. Porto: Universidade do Porto, 
1991, p. 17 ‑58, principalmente, o subcapítulo «As Quarenta Horas, o lausperene e o Trono Eucarístico» (pp. 564‑
‑568), João Francisco Marques — «Rituais e manifestações de culto». In Carlos Moreira Azevedo — História 
Religiosa de Portugal, vol. 2, Humanismos e Reformas. Lisboa: Círculo dos Leitores, 2000, pp. 517 ‑601 e, mais 
recentemente, Mia M. Mochizuki — «Jesuit Visual Culture in a Machine Age». In Ines G. Županov (coord.) — The 
Oxford Handbook of the Jesuits. Nova Iorque: Oxford University Press, 2019, p. 464.

8 Constituições do arcebispado de Lisboa assi as antigas como as extrauagantes primeyras e segundas. Lisboa: 
Belchior Rodrigues, 1588.

9 Ibidem.
10 Baltazar Teles — Chronica da Companhia de Iesv na Provincia de Portvgal, t. 1, 2.ª parte. Lisboa: Paulo Craesbeeck, 

1645, pp. 188 ‑190.
11 Durval Pires de Lima — História dos Mosteiros, Conventos e Casas Religiosas de Lisboa, t. 1. Lisboa: Câmara 

Municipal de Lisboa, 1948, pp. 281 ‑284.
12 Ibidem.
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ornamentais, como expressão maior da fé. Fizeram ‑se três procissões, respetivamente orga‑

nizadas pelos meninos que frequentavam as «escolas de ler e escrever», pelos estudantes do 

colégio de Santo Antão ‑o ‑Novo e pelos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Doutrina13. 

Estas procissões, onde as charolas e outras estruturas ornamentais já se afirmavam, foram 

aglutinadas e, no início do século xviii, tiveram como principais intervenientes: os irmãos 

de Nossa Senhora da Piedade, os de Nossa Senhora dos Agonizantes, os nobres da confraria 

de Jesus, Maria e José, os irmãos de Nossa Senhora da Doutrina e, por fim, os religiosos da 

Companhia. Assistiram também ao evento, o rei, a nobreza da corte e cinco «senhores dos 

principaes»14. E, apesar de esta manifestação cultual ter tido menor impacto que a anterior 

cerimónia, bem como durar menos dias, marcou seguramente a vivência religiosa da época e 

acentuou a iniciativa da Companhia de Jesus no que às celebrações refere, permitindo ainda 

ensaiar máquinas e cenários, que abrilhantaram a componente visual deste teatro sacro e 

deram sugestões para outros futuros.

1610 · a festa da beatificação de inácio de loyola 
Uma festa quase desconhecida, mas com grande significado para o entendimento da 

comemoração da beatificação de Francisco Xavier, foi a da beatificação de Inácio de Loyola, 

em 1610, que também ocorreu durante uma semana, entre sábado 30 de janeiro e domingo 

7 de fevereiro15. Nessa celebração, para além dos padres da casa professa, a que nos iremos 

reportar detalhadamente mais adiante, mobilizaram ‑se os jesuítas do colégio de Santo Antão‑

‑o ‑Novo e os da casa da Provação. A cidade foi dividida em cinco partidas, repartidas por cinco 

padres, que iam da torre e mosteiro de Belém até São Bento de Xabregas, e compreendiam 

oitenta e seis templos e as principais freguesias. Na igreja de São Roque não se descurou a 

decoração, e o retábulo ‑mor foi revestido com dosséis de brocado antigo. Nesse espaço, e ao 

pé do dossel principal, levantou ‑se:

«um trono coberto de hum borcado do mesmo tesouro, cujos alcachofres mais 

erão pinhas que cosas d'ouro, disso certo de admiração o que mais tinha que uer 

era quam rica e loucamente e com quanto artificio estaua sobre estas pinhas 

douro laurada huma bordadura, em que dentro de hum palmo se uião todas as 

13 Ibidem.
14 Ibidem.
15 Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT) — Manuscritos da Livraria, n.º 486, fls. 153 ‑164v: Relação do que se fez 

em Lisboa na festa da beatificação do Patriarcha Santo Ignacio na Casa de São Roque.
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coris juntas, uerde, azul, branca, amarela, roxa, vermelha (…).»16. Nos seis arcos 

das capelas, no cruzeiro e no arco do altar mor penduraram se «uolantes de 

telilha de prata muy airosos. Sete tarjas de grande beleza todas feitas de cera 

aluissima sobre madeira, cada huma com quatro serafins d'ouro, semeadas de 

boninas brancas da mesma sera, o que soo o ouro de que matizauão daua sua 

distinção retocadas com poucas cores»17.

A dinamização da cidade adquiriu ainda uma feição diferente daquela conseguida nas 

anteriores festividades. Jogou ‑se com a orografia e com fogo, posto junto às igrejas das prin‑

cipais colinas: na Penha de França, na Senhora do Monte, na Graça, no Castelo, no Carmo, em 

São Francisco, em Santa Catarina, nas Chagas e em São Roque. O ponto alto da festa foi atin‑

gido no dia em que se fez um teatro, no qual se narrou a guerra e a destruição de Troia, do qual 

saiu uma portentosa máquina com a forma do cavalo, que, para passar pela porta de Santa 

Catarina, causou a destruição e subsequente arranjo de uma parte do panejamento murário. 

Esse evento foi complementado por outra encenação em frente a São Roque, onde se armou 

«huma Cidade toda de madeira pintada com representação de cantaria, larga em oitenta pal‑

mos [c. 1760 cm] com muralha de corenta em alto, torris cunhais, ameas, paço d'El Rey»18.

Por fim, no que reporta a esta celebração, importa sublinhar a realização de uma outra 

representação, versando sobre quatro embaixadores vindos das quatro partes do mundo: 

África, Ásia, América e Europa, para dar graças ao beato Inácio de Loyola. Esses embaixado‑

res entraram em Lisboa por mar, em quatro bergantins ricamente decorados, e, ao desem‑

barcarem foram transportados em quatro carros triunfantes «gentilmente laurados e tam 

perfeitamente guarnecidos que não auia mais que desejar», cuja manufatura importou em 

cerca de quinhentos cruzados19. 

1619 e 1620 · as festas da beatificação de francisco xavier  
em roma, madrid e lisboa
Sendo igualmente importantes as festas realizadas nas capitais das nações de maior 

significado para a Companhia de Jesus, este enquadramento não ficaria completo sem se 

abordarem as solenidades e manifestações de alegria ocorridas em Roma, em Madrid e em 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Esta festa pode ser lida com mais detalhe na publicação de Maria João Pereira Coutinho — Machina Mundi: 

As Festas de Beatificação de Santo Inácio de Loyola (no prelo).
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Lisboa, a fim de encontrar pontos comuns e aspetos recorrentes, que nos permitam afirmar 

com segurança a existência de um modelo, que com pequenas variações foi regularmente 

replicado.

Em Roma, segundo a descrição que o padre Pedro de Guzman introduziu à obra de 

Orazio Torsellini (1544 ‑1599), a celebração começou no dia do Trânsito do Santo Padre 

Xavier, de 2 para 3 de dezembro de 1619, nas oito casas que a Companhia de Jesus tinha nessa 

cidade (a casa professa, o colégio Romano, a casa do noviciado, o colégio Penitenciário, o 

seminário Romano e três outros colégios: um de padres germânicos, outro de padres ingleses 

e outro de padres sírios maronistas, onde se ensinavam jovens habilidosos dessas três nações 

que, depois de bem instruídos, continuavam a intentar a conversão de indivíduos das suas 

nacionalidades)20. O evento decorreu maioritariamente na casa professa e envolveu cerca 

de quinhentos religiosos, reis e príncipes, a maior parte da nobreza romana, embaixadores 

e dezassete cardeais. O espaço foi sumptuosamente ornado e foi exposta, em altar próprio, 

uma relíquia do recém beato em recetáculo em forma de meio corpo de prata, com um viril de 

cristal no peito. Exibiu ‑se ainda o braço direito do mesmo santo, que Torsellini caracterizou 

como sendo «aquela mão sagrada, operária de tantas maravilhas e que deu vida a tantos mor‑

tos através dos Santos Sacramentos do batismo e da penitência»21. Esse grandioso aparato de 

exposição foi complementado com ofícios divinos, com coros e música de órgãos, numa ence‑

nação que remetia para as hierarquias celestiais. A pregação ficou a cargo do padre Mucio 

Vitelleschi (1563 ‑1645), geral da Companhia, que aludiu às glórias do Apóstolo do Oriente22.

Em Madrid, as festas tiveram lugar nas três casas que a Companhia de Jesus tinha 

nessa cidade (o colégio Imperial, a casa professa e o noviciado) e muitas foram as circunstân‑

cias que ajudaram à magnificência da celebração que durou 10 dias, também no ano de 1619. 

A primeira delas foi a participação e mecenato dos príncipes, grandes do reino e outros senho‑

res, que acorreram diariamente aos espaços cultuais, a fim de demonstraram o seu afeto e 

devoção. Nos três locais anteriormente mencionados, pregaram os mais conhecidos padres 

desse instituto religioso, bem como padres de outras ordens, como dominicanos, mercedá‑

rios, trinitários e ainda confessores da Casa Real. As solenidades compreenderam o adorno 

da igreja do colégio, onde se exibiram três grandes pinturas, um tabernáculo com uma escul‑

tura encarnada e estofada do santo, para além de uma multiplicidade de relicários e outras 

decorações. Fez ‑se procissão e, num dos dias, armou ‑se uma árvore de cinquenta pés de alto 

20 Orazio Torsellini — Vida de S. Francisco Xavier de La Compania de Iesvs primero Apostol del Iapon, y segundo de 
la India, y de otras Prouincias del Oriente (Trad. por P. Pedro de Guzman). Pamplona: [n.d.], 1620, pp. 310 e ss.

21 Ibidem.
22 Ibidem.
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(c. de 1750 cm) na praça em frente ao colégio, com uma imagem do beato Xavier vestida de 

sotaina, sobrepeliz e estola, e ladeada por outras quatro imagens, alegóricas aos males que o 

beato havia combatido em vida, possivelmente à semelhança daquela erigida em frente a São 

Roque em 1588, na já mencionada festa da chegada das relíquias. Já nos aparatos que foram 

empreendidos na casa da Provação, exibiu ‑se, à semelhança do que se fez em Roma, um busto 

de Francisco Xavier, com sobrepeliz, estola e sotaina «estrelada de ouro», numa armação de 

tela com lavores da China. Ao longo destes dias promoveram ‑se diálogos, concursos e deco‑

rações que recorreram a epigramas e poemas latinos. Fizeram ‑se ainda teatros, versando o 

mais significativo deles sobre as quatro partes do mundo e os mares23. 

Em Lisboa, as festividades tiveram início no dia 1 de dezembro de 1620 para coincidi‑

rem com a data do Trânsito do beato, e duraram 9 dias. Tal como as de Roma e as de Madrid, 

desenrolaram ‑se em vários espaços: na casa professa de São Roque, no colégio de Santo 

Antão ‑o ‑Novo e no seminário de São Patrício24. São Roque foi o principal palco de atuação e 

o espaço da igreja recebeu no ano de 1619 várias beneficiações, de que nos dá conta o relato 

do padre António Franco, na sua obra Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitania25, mas 

também o relator do Catálogo da Província de Portugal no ano de 1619, em passagem inédita, 

sobre o que se reporta à casa professa: «(…) acrecentou se o sanctuario com algumas muy 

insignes Reliquias que de nouo mandou a esta Casa a Senhora Dona Francisca d'Aragão26. 

A igreia se acrecentou com peças, ornamentos de tella, e bordadura, castiçães e alampa‑

das de prata, cortinas ricas, pauilhões, caixões de pao fino com pregadura dourada, e com 

se dourar toda a abobada da sacristia; no que tudo se gastarão noue mil quinhentos e cinco‑

enta cruzados»27. Na ocasião solene os arcos das capelas e cruzeiro da igreja foram armados 

com panos com o santo pintado e respetivas insígnias. A primeira procissão que se fez saiu 

na quarta ‑feira, do colégio de Santo Antão. O senado da câmara também fez procissão até 

São Roque, recorrendo às invenções usadas na celebração de Corpus Christi. O ponto alto das 

23 Relación de Las Fiestas que se han hecho en esta Villa y Corte de Madrid, en la beatificación de San Francisco 
Xavier Apostol de la India, y segundo Patriarca de la Compañia de Iesus despues de su primer fundador y cabeça 
San Ignacio de Loyola. Madrid: n.d., 1619.

24 Diogo Marques Salgueiro — Relaçam das Festas que a religiam da Companhia de Jesu fez em a cidade de Lisboa, 
na beatificaçam do beato P. Francisco de Xavier… Em deze[m]bro de 1620. Lisboa: João Rodrigues, 1620.

25 Padre Antonio Franco — Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitania Ab Anno 1540. usque ad annum 1725, 
Sumptibus Philippi, Martini et Joannis Veith Haeredum, 1726, p. 226.

26 D. Francisca de Aragão, 1.ª condessa de Ficalho, morreu em 1615, pelo que esta doação em 1619 deverá ter sido 
a concretização póstuma de um seu desejo; cf. J. M. de Queiroz Velloso — D. Francisca de Aragão. Condessa de 
Mayalde e de Ficalho. Uma alta figura feminina de Portugal, e de Espanha, nos Séculos XVI e XVII. Barcelos: 
Portucalense Editora, 1931.

27 Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI) — Lusitania 44 II, fl. 2: Catálogo da Província de Portugal no ano de 
1619. 
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cerimónias foi o cortejo de oito quadrilhas, que passaram pela rua Larga do Loreto, pela porta 

de Santa Catarina, pela Cordoaria Velha, calçada de São Francisco, Tanoaria, terreiro do Paço, 

rua Nova, rua da Ourivesaria, rua dos Escudeiros, Rossio, rua da Graça, terminando no colégio 

de Santo Antão ‑o ‑Novo, e que, apesar de não incidirem diretamente sobre as quatro partes 

do mundo, fixaram uma narrativa em torno dos vários locais e povos por onde o Apóstolo do 

Oriente passara e com quem contactara28. 

Não é propósito deste texto apresentar apenas descrição destas celebrações, embora 

algumas destas sejam inéditas, mas também colocar em perspectiva traços comuns, que 

ainda não foram abordados. Esse cruzamento de informações permite ‑nos, assim, ter uma 

visão mais alargada sobre múltiplos campos, dos quais emergem, com maior interesse para a 

história da arte, os seguintes: os atores da Companhia de Jesus e os agentes culturais exter‑

nos a esse instituto religioso, os palcos dos triunfos e a cidade e a materialização da imagem 

de Francisco Xavier em tempo de festa. 

jesuítas e outros agentes culturais 
No que à ação dos membros da Companhia em festas refere, destacamos a velha 

máxima que diz: «As cousas em que os da Companhia metem a mão sempre saem a seu 

ponto de perfeição»29. Com efeito, todas as solenidades que os padres jesuítas organizavam 

resultavam admiráveis e tinham grande impacto nas mais diversas comunidades das suas 

Assistências e Províncias. 

Quanto às festas em estudo, são vários os relatos que as destacam, elaborados por 

vários padres. Em 1588 é referido o padre Simão Cardoso, na qualidade de narrador da sole‑

nidade da chegada das relíquias doadas por D. João de Borja e os padres Francisco António, 

português, e Martim Escudero, navarro, por acompanharem o trajeto do legado30. Figuram 

também neste teatro litúrgico, com maior peso, o padre Inácio Martins, que acompanhou toda 

a procissão em Lisboa e o padre Francisco Cardoso, que foi o principal pregador de uma das 

solenidades. Acerca destes, note ‑se que Inácio Martins (1531 ‑1598) era natural de Gouveia e 

ingressou na Companhia de Jesus em Coimbra em 1547. A sua formação conimbricense levou 

a que desempenhasse um papel significativo no ensino, sendo expressão disso os acrescentos 

28 Ibidem.
29 Relação do que se fez em Lisboa na festa da beatificação do Patriarcha Santo Ignacio na Casa de São Roque, op. 

cit., fl. 162v.
30 O padre Francisco António era natural de Lisboa e entrou para o colégio de Coimbra em 1558, tendo passado uma 

boa parte da sua vida em Espanha; cf. Padre António Franco — Ano Santo da Companhia de Jesus em Portugal. 
Porto: Apostolado da Imprensa Editora, 1930, p. 82. Já o sobre o padre Martim Escudero existem grandes lacunas 
biográficas.
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FIG. 2 Folha de rosto do Trivnfo com qve o Collegio de S. Antam da Companhia 
de Iesv da cidade de Lisboa, celebrou a beatificação do Santo Padre 
Francisco Xauier da mesma Companhia: celebrou se este triunfo sesta 
feira 4. Do mez de dezembro de 1620. Annos.  
Lisboa: Impressas por Ioão Rodriguez a S. Antão, [c. 1620].  
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, inv. H.G. 1857‑2‑V.

FIG. 1 Frontispício da obra de Diogo Marques Salgueiro – Relaçam das 
Festas que a religiam da Companhia de Jesu fez em a cidade de 
Lisboa, na beatificaçam do beato P. Francisco de Xavier...  
Em deze[m]bro de 1620. Lisboa: Impressas por João Rodriguez,  
1620.  
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, inv. H.G. 3571 P.
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que fez na afamada obra Doutrina Cristã, do padre Marcos Jorge (1524 ‑1571)31. Já o padre 

Francisco Cardoso (1544 ‑1604) era natural de Fornos (Viseu) e morreu em 1604. Também 

entrou para o colégio de Coimbra em 1562, tendo 18 anos de idade, e foi um orador exímio, 

acerca do qual o padre António Franco afirmou: «No ensino da santa doutrina em tudo seguiu 

os passos do santo P. Inácio Martins»32. 

No que às festas da beatificação de Inácio de Loyola diz respeito, o padre Jerónimo Dias 

(1547 ‑1624) também parece ter tido protagonismo no âmbito da pregação em São Roque, 

não só por ser o então provincial, mas também por ter reconhecidos dotes na arte da oratória. 

Iniciara o seu percurso dentro da Companhia aos 14 anos, em Coimbra, e fora o responsável 

pela implementação do jubileu das Quarenta Horas na Província de Portugal33. Nas festas de 

beatificação de São Francisco Xavier foi a vez dos padres Luís de Morais (? ‑1622), nascido no 

Funchal e falecido em Lisboa, em 162234 e Jorge de Almeida (1569 ‑1643), nascido em Águeda 

em 1569 e falecido em Lisboa em 1643, tomarem sobre eles a responsabilidade de pregarem 

nas várias missas. O primeiro num ato litúrgico que ficou perenizado no folheto Festas da 

beatificação. Pregaçam que fez o Padre Luis de Moraes, da Companhia de Iesu na Festa de 

S. Francisco Xauier, em a casa de S. Roque da mesma Companhia35, e o segundo na missa 

pontifical36, celebrada por D. Fr. Tomé de Faria (? ‑1628), bispo de Targa, cuja homilia tam‑

bém ficou fixada no opúsculo Pregaçao de fez o P. Jorge D’Almeida da Companhia de Iesu na 

casa de S. Roque na Beatificação de S. Francisco Xavier37. Apesar de nenhum deles ter o peso 

hierárquico do padre Mucio Vitelleschi, conseguiram igualmente abrilhantar a celebração, 

mercê do conhecimento e da muita devoção que nutriam pelo recém beato.

No que a outros intervenientes refere, esta leitura mais distanciada das primeiras que 

fizemos sobre este tema, permite ‑nos um outro olhar sobre a sua ação. A alusão ao vedor 

Francisco Barreto, responsável pelo empréstimo de um cavalo, que lhe tinha sido oferecido 

por D. Sebastião (1554 ‑1578), na festa de 1588, assume particular relevo por ser o primeiro 

31 Padre António Franco — op. cit., 1930, pp. 110 ‑114 e Francisco António Lourenço Vaz — «Os Jesuítas e o Ensino 
do Catecismo. A Doutrina Cristã do P. Marcos Jorge e de Mestre Inácio». Revista Teoria e Prática da Educação, 
vol. 20, n.º 1, jan. ‑abr. 2017, pp. 23 ‑34.

32 Padre António Franco — op. cit., 1930, pp. 524 ‑525.
33 Ibidem, pp. 451 ‑453.
34 Ibidem, p. 23.
35 O seu discurso foi perenizado no impresso: Festas da Beatificação. Pregaçam que fez o Padre Luis de Moraes, da 

Companhia de Iesu na Festa de S. Francisco Xauier, em a casa de S. Roque da mesma Companhia. Lisboa: João 
Rodriguez, 1621, fls. 62 ‑79. 

36 ARSI — Lusitania 44 II, fl. 4: Catálogo da Província de Portugal no ano de 1619, e Joaquim Augusto d'Oliveira 
Mascarenhas — Portugal: Diccionario Chorographico, Historico, Heraldico, Ethologico Biographico, Estatistico, 
Archeologico e Bibliographico, vol. 1. Lisboa: Typografia Gutierres, 1879, p. 208.

37 As suas palavras foram fixadas no testemunho: Pregaçao de fez o P. Jorge D’Almeida da Companhia de Iesu na 
casa de S. Roque na Beatificação de S. Francisco Xavier. Lisboa: João Rodriguez, 1621. 
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exemplo de um contributo fora da Companhia, onde se reforça simbolicamente a estreita 

relação que se sabe ter existido entre o rei «desejado» e os jesuítas. A mesma aproximação 

pode ser também aferida nos empréstimos dos monarcas da Casa de Áustria, que cederam 

para a mesma ocasião os mais ricos ornamentos do tesouro. A que se somaram: um toucado  

«à antiga», com muitas perolas e um resplendor de ouro, com fios de perolas grossas, e um 

silhão de prata lavrada e uns arreios, que pertenceram à infanta D. Maria (1521 ‑1577)38.

Nas festas de Inácio de Loyola são igualmente de destacar as ações de D. Miguel de Castro 

(1536 ‑1625), arcebispo de Lisboa, de D. Cristóvão de Moura (1538 ‑1613), marquês de Castelo‑

‑Rodrigo e vice ‑rei de Portugal, de D. Manuel de Moura Corte Real (1590 ‑1651), conde de 

Lumiares e filho do anterior, para além daquelas de um conjunto bastante significativo de outros 

titulares e de membros da administração pública, assim como de vários corregedores com seus 

meirinhos e alcaides. D. Miguel de Castro celebrou missa na Sé, ordenando que «uiesse tudo o 

que auia rico, e de mor pezo, no thesouro de sua Sancristia»39 e D. Cristóvão de Moura impressio‑

nou a assistência desta celebração por ordenar que se abrisse o Tesouro Real, a fim de se retirar 

o melhor dele, situação, que nem quando Filipe II de Espanha veio a Portugal, em 1581, ocor‑

rera. Desse Tesouro saíram para engalanar as festas de 1610 um conjunto de dosséis de brocado 

antigo, provindos do mesmo Tesouro Real, e, complementarmente, outros tecidos, presentes da 

já mencionada infanta D. Maria a «El Rey Dom Sebastião de boa memoria» (1554 ‑1578). Dentro 

da lógica de empréstimos da Casa Real acresce ainda, na festa da beatificação do principal fun‑

dador, em 1610, a saída das tapeçarias de Tunes, que foram armadas no pátio da capela real: 

«Fermosos são os panos que chamão de Tunes por nelles estar lavrada a histo‑

ria da batalha, e tomada daquela antiga Cartago e mula de Roma em que foi o 

Inffante Dom Luis emcompanhado o Emperador Carlos quinto seu cunhado, 

bem cheos são e carregados douro, e que quando no dia da Santa Ressurreição 

do Senhor per fazer a festa mais celebre e ostentação ao pouo se armão no pateo 

da Capella Real, assy os naturaes de Lisboa como os estrangeiros que de todas as 

partes concorrem a seu comercio com curiosidade as uão uer como cousa rara 

naquella arte. Mas sendo estes tais he certo que ficarão no ultimo lugar, de todos 

os mais, e ualendo oje cincoenta mil cruzados forão os de menos preço que entra‑

rão era armação que foy estimado em seiscentos mil»40. 

38 Carta e relação do recebimento que se fes as santas reliquias que deu Dom Joam de Borja em Janeiro de 88, op. cit.
39 Relação do que se fez em Lisboa na festa da beatificação do Patriarcha Santo Ignacio na Casa de São Roque, op. 

cit., fl. 158.
40 Ibidem, fls. 153 ‑164v.
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Tal atitude é fundamental neste quadro, pois terá aberto um precedente para que em 

1620 se voltasse a retirar o mesmo conjunto de Tunes, assim conhecido «por terem debuxada 

a celebre batalha, com que o grande Emperador Carlos V, sogeitou, & rendeo esta famosa 

Cidade: nos quaes o primor da arte, vinesa, & propriedade das figuras, vence tanto a riqueza 

do ouro, & seda com que são laurados, quanto o mesmo ouro uence o mais baixo dos metaes»41.

aparatos triunfais e as quatro partes do mundo 
Outro aspeto que merece ser equacionado neste quadro de comparações, para melhor 

se compreender a génese destes modelos, são as encenações que tiveram maior impacto na 

comunidade. Trata ‑se, portanto, das procissões e dos triunfos, que fizeram uso das redes viá‑

rias nestas festividades, e que se adequaram e tiraram partido das estruturas pré ‑existentes 

e de fórmulas organizacionais devedoras de ideias globais, como as várias partes do mundo42. 

Não querendo sobrecarregar esta análise com analogias entre estas formas de representação 

da Época Moderna e as matrizes da Antiguidade, não podemos deixar de referir a sua impor‑

tância. A ideia globalizadora e multilateral de contactos com a cultura material de outras par‑

tes do mundo, explanada nestas festas, advém, certamente, da publicação de obras como o 

Theatrum Orbis Terrarum {fig. 3}, de Abraham Ortelius (1527 ‑1598), de 157043, mas também 

das alusões constantes na obra Vita Gasparis Barzaei Belgae E Societate Jesv B. Xaverii In 

India Socij, de Nicolas Trigault (1577 ‑1628), que esse autor redigiu ao passar pela Índia, a 

caminho da China, em edição de 161044. 

No que aos antecedentes deste tipo de teatralizações refere, no espaço em análise, 

deve ‑se atender à representação que se fez na ocasião da beatificação de Inácio de Loyola, 

de quatro embaixadores, que vieram em seus bergantins das quatro partes do mundo: África, 

Ásia, América e Europa. Esses embaixadores, desfilaram pela cidade, em quatro carros triun‑

fantes, como foi acima mencionado. Os cavaleiros iam «rica e loucamente uestidos que se 

pode com rezão dizer que trazião o mais rico, e lustroso de Lisboa, tellas sedas, borcados ren‑

das d'ouro colares fauos, cintas pedraria todos trajados segundo o costume dos imperios, e 

41 Diogo Marques Salgueiro — op. cit., p. 1v.
42 Sobre o impacto do exemplo de santidade de Francisco Xavier no novo mundo, veja ‑se Luís Filipe Silvério Lima 

e Bianca Carolina Pereira da Silva — «A presença do Novo Mundo na iconografia da morte e dos sonhos de São 
Francisco Xavier: a missão jesuítica e as partes e gentes do Império Português». Varia História, vol. 30, n.º 53, 
mai. ‑ago. 2014, s/n.º pp. disponível aqui: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010487752
014000200005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt [consult. 20 ‑01 ‑2020].

43 Abraham Ortelius — Theatrum Orbis Terrarum. Antuérpia: Apud Aegid, Coppenium Diesth, 1570.
44 Nicolas Trigault — Vita Gasparis Barzaei Belgae E Societate Jesv B. Xaverii In India Socij. Antuérpia: Ex Officina 

Ioach. Trognaesij, 1610.

FIG. 3 Frontispício do atlas geográfico de Abraham Ortelius  
– Theatrum Orbis Terrarum. Antuérpia: Aegid  
Coppenium Diesth, 1570, gravura sobre papel, 1574.  
State Library Victoria, inv. RARESEF 912 Or8T.
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terras que representauão com as diuisas, e insignias proprias de cada hum»45, no que deve ter 

constituído uma primeira abordagem ao tema, em solo lisboeta.

Em Madrid, nas festas de 1619, recorreu ‑se igualmente a esta temática, ao construir‑

‑se um estrado com um globo com três varas de diâmetro [440 cms], com várias terras e mares 

pintados, que era acompanhado de figuras alegóricas à Matemática e à História. A explicação 

para a inclusão deste aparato baseou ‑se, segundo o anónimo que redigiu esta cerimónia, no 

facto de Francisco Xavier ter «andado doze mil y mas leguas en sus peregrinaciones: y que 

auia estado y predicado en las tres partes del Mundo, Asia, Europa, y Africa, y neuagado sus 

Mares Atlantico, Etiopico, Indico: y que aunque no auia puesto los pies en el America, tal vez 

nauegò sus Mares, costeando al Brasil: al qual a su ruego, y por su orden sembiò la primera 

gente de la Compañia»46.

Em Lisboa, na beatificação de Francisco Xavier, a solução encontrada para o Triunfo, 

organizado pelos estudantes do colégio de Santo Antão‑o‑Novo, foi a de um cortejo, que mime‑

tizou as entradas romanas, com a ostentação de bens provindos de vários territórios e de per‑

sonagens alegóricos47. Constituído por oito quadrilhas, passou pela rua Larga do Loreto, pela 

porta de Santa Catarina, pela Cordoaria Velha, calçada de São Francisco, Tanoaria, terreiro do 

Paço, rua Nova, Ourivesaria, rua dos Escudeiros, Rossio, rua da Graça e terminou no colégio de 

Santo Antão‑o‑Novo. As oito quadrilhas, de acordo com a história de vida do beato, discorriam 

sobre os locais por onde este tinha estado em vida, com alegorias à cultura e à religião desses 

povos. A primeira quadrilha versava sobre os reinos de Portugal e Navarra; a segunda sobre 

os reinos do mar; a terceira sobre os reinos de mouros; a quarta sobre os reinos de gentios,  

a quinta sobre os «Japões», a sexta sobre as Virtudes; a sétima sobre o Amor Divino e Anjos e, 

finalmente, a oitava sobre os «Chinas»48. 

45 Relação do que se fez em Lisboa na festa da beatificação do Patriarcha Santo Ignacio na Casa de São Roque,  
op. cit., fl. 162.

46 Relación de Las Fiestas que se han hecho en esta Villa y Corte de Madrid, en la beatificación de San Francisco 
Xavier Apostol de la India, y segundo Patriarca de la Compañia de Iesus despues de su primer fundador y cabeça 
San Ignacio de Loyola, op. cit., p. 8v.

47 Trivnfo com qve o Collegio de S. Antam da Companhia de Iesv da cidade de Lisboa, celebrou a beatificação do 
Santo Padre Francisco Xauier da mesma Companhia: celebrou se este triunfo sesta feira 4. Do mez de dezembro 
de 1620. Annos. Lisboa: Impressas por Ioão Rodriguez a S. Antão, [c. 1620], e, para além da informação que consta 
no impresso do P. Diogo Marques Salgueiro, considere ‑se a cópia manuscrita desta parte do relato, existente 
na BA — Jesuítas na Ásia, 49 ‑VI ‑8, fls. 168v ‑174v: Triumpho com que o Collegio de Santo Antão da Companhia 
de JESUS da Cidade de Lixboa celebrou a Beatificação do Padre São Francisco Xauier da mesma Companhia. 
Celebrou se este triunfo sexta feira quatro de Dezembro de 1620.

48 Ao longo das mesmas destacam ‑se as alusões aos reinos de Moçambique e Melinde, Ternate e Tidore das ilhas de 
Maluco, Cocotorá e Cambaia, Pérsia e Ormuz, Idalcão e Nizamaluco, Mogor e Bengala, Arracão e Pacém, Amboíno 
e Geilolo. Aos anteriores acrescentaram ‑se ainda alusões à província da Pescaria, aos reinos do Malabar e 
Travancor, Ceilão e Manar, Nagapatão e Canara, Maldiva e Tanor, Coulão e Cranganor, Satsuma e Meaco, Arima 
e Omura, Figêm e Firando, Sacai e Amanguche, e as cidades de Goa e Malaca, de Cochim e Diu. Por fim, figurava a 
Província da China, com representações de Pequim, Nanquim, Cantão e Quiansi.
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FIG. 4 Julius Goltzius (?– c.1595),  
Os Quatro Continentes: Ásia, América,  
Europa e África, gravura sobre papel, 
finais do século xvi.  
Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, Prints,  
inv. 49.95.1523, 49.95.1524, 49.95.1525 e 49.95.1526. 
Scala Archives.
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as imagens de são francisco xavier 
Outro ponto de vista que não convém ser ignorado nestas festas é a dimensão da exal‑

tação do beato Francisco Xavier materializada na imagem escultórica e na sua exposição.  

Se observarmos atentamente as várias descrições, e tendo em atenção a relatividade das 

mesmas e a desigualdade das narrativas, constatamos em todas a importância da compo‑

nente escultórica, quer ao nível de relicários, quer pela presença de imagens de vulto, tam‑

bém como forma de promover a iconografia da Companhia. Assim, e entroncando logo na 

festa da beatificação de Inácio de Loyola, importa desde já destacar o facto da casa professa 

de São Roque ter inaugurado esse registo devocional com a exibição de uma imagem de 

vulto e um braço relicário. E embora a narrativa seja extensa, a sua riqueza é merecedora da 

nossa atenção: 

«a imagem do Santo Patriarcha que se fez em sete para oito palmos dalto [entre 

154 e 176 cm], tam fermosa tam deuota, e de tanta magestade que com não 

aparecer no altar outra, so parece enchia o templo, conuidaua, agasalhaua, e 

fazia festa aos que o uisitauão. Toda se reuestio douro, e se estofou com lauo

res, e de alcachofres muy fermosos ficando todo o uestido raxado douro e preto. 

Na mão esquerda tinha o liuro de nossas constituições com a letra de S. Paulo 

(…). Na direita huma cruz de prata de dous dedos pera tres, e de grandesa que 

se podera bem leuar aruorada em qualquer procissão que la demandaua a pro

porção do Santo. No entalho e encontro da cruz estaua grauada huma lamina de 

prata redonda, e sobredourada com rayos douro talhados na mesma prata nella 

o Santissimo nome de Jesvs com letras brancas com releuo tam alto que auul

tauão, e se deixauão ler de bem longe. Na cabeça hum fermoso diadema tambem 

de prata sobre dourado rayado do mesmo ouro tam lustrosamente que parece 

chamejauão os Rayos e cahia (como oleo de Arão) Resplendor da cabeça do Santo 

ao rosto, peito e vestido abaixo desta imagem se colocou hum braço de muito 

lauor e feitio d'ouro sobre prata dentro do qual estaua hum osso do Santo que 

se cobrio com huma lamina d'ouro macisso quase de hum palmo de comprido // 

pella cana do braço aberta toda ao martello, e entalhada a modo de grade, para 

que podendo se uer, não se podesse tocar a Reliquia»49. 

49 Relação do que se fez em Lisboa na festa da beatificação do Patriarcha Santo Ignacio na Casa de São Roque, op. 
cit., fls. 154v ‑155.
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Já nas efemérides da beatificação de Francisco Xavier em Roma, como foi acima dito, 

só temos notícia da presença desse venerável através da exposição de duas relíquias: um 

meio corpo de prata e um braço50. Contudo, em Madrid, foi exibida uma imagem «grande de 

talla de San Francisco Xauier de la estatura natural de un hombre, que la escultura, encarna‑

cion, y estofado salio muy acertada»51 e na praça em frente ao colégio, também foi colocada 

uma imagem do beato Xavier, vestida de sotaina, sobrepeliz e estola, também ela no cimo de 

uma árvore, cujo modelo arbóreo já se tinha visto nas festas de Lisboa, 1588, aquando da che‑

gada das relíquias doadas por Francisco de Borja. Para além dessas tentativas de humanizar 

esse venerável, através de representações à escala humana, também foi realizado um busto 

de Francisco Xavier, com sobrepeliz, estola e sotaina, desta vez à semelhança do que se tinha 

feito em Roma, que se expôs na Casa da Provação52. Em Lisboa foi colocada uma imagem no 

retábulo ‑mor da igreja de São Roque, com «estatura natural de hum homem bem apessoado», 

enquadrada por dossel, «todo cozido em ouro, & broslado de aljofres grossos», que se desco‑

nhece se era uma figura escultórica de vulto, ou de roca53. Na igreja esteve ainda uma outra 

imagem «vestida com roupeta, & loba de gorgorão de seda, & com rica sobrepeliz por sima», 

em tudo semelhante àquela descrita nas festas de Madrid54. 

50 Orazio Torsellini — op. cit., pp. 310 e ss.
51 Relación de Las Fiestas que se han hecho en esta Villa y Corte de Madrid, en la beatificación de San Francisco 

Xavier Apostol de la India, y segundo Patriarca de la Compañia de Iesus despues de su primer fundador y cabeça 
San Ignacio de Loyola, op. cit., p. 3v.

52 Ibidem, p. 5.
53 Ibidem, p. 2.
54 Diogo Marques Salgueiro — op. cit., p. 54.
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3. das festas que se fizeram no porto  
e em luanda em 1620

Para além da multiplicação dos aparatos de júbilo que ocorreram em Lisboa, Roma e 

Madrid em homenagem à beatificação de Francisco Xavier, existiram outros espaços, tais 

como os colégios de São Lourenço no Porto e do Santíssimo Nome de Jesus de São Paulo da 

Assunção de Luanda que, à semelhança da capital do reino, organizaram celebrações no inte‑

rior dos seus templos, mas também no exterior, percorrendo as ruas das cidades. Aí, como se 

pode ver na síntese comparativa que se apresenta (Vide Quadro), os estudantes, os mecenas, 

outros agentes do reino e religiosos seculares e regulares contribuíram para as diversas for‑

mas de manifestação de alegria, que compuseram as festas dedicadas ao beato, como foram 

os casos dos espetáculos pirotécnicos de luz e som, que dinamizaram as noites em todas 

estas cidades, o ornamento dos templos, a organização das procissões e do Triunfo (no caso 

de Angola) e ainda os jogos e outras ações celebrativas. Não obstante o esforço para tornar 

essas festas igualmente magnificentes quanto as de Lisboa, compreende ‑se, que só no caso 

de Luanda é que se reuniram condições económicas e políticas para festejar o beato Francisco 

de forma sumptuosa, e que no Porto, essencialmente, por ser «Collegio onde não há mestres 

nem estudantes como nos outros»55, as manifestações de reverência e festa para como o 

recém beato fossem mais contidas e menos aparatosas. 

1620 · desgraça foi que quebraram o relogio com tanto repicar:  
as festas que se realizaram no porto
A relação das festas que a cidade do Porto consagrou ao recém beatificado Francisco 

Xavier foi redigida por um membro da Companhia de Jesus, de nome Manuel de Matos56, a 

pedido do reitor do colégio do Porto, com destino ao provincial dos jesuítas. A versão por nós 

localizada é uma cópia da relação original e está datada de 29 de outubro de 1621. O referido 

inaciano elabora ‑a com o objetivo de a fazer chegar ao padre Gonçalo Simões57, igualmente 

55 ANTT — Armário Jesuítico. Maço 69. Doc. 211, s/n.º fls.: Relato das festividades que se fizeram no Porto pela 
beatificação de S. Francisco Xavier, escritas por Manuel de Matos.

56 Manuel de Matos (1559 ‑?) nasceu em Montemor ‑o ‑Novo, e em 1619 contava 60 anos de idade e 44 de Companhia; 
cf. ARSI — Lusitania 44 II, fl. 39: Catálogo da Província de Portugal no ano de 1619, Colégio do Porto.

57 Gonçalo Simões (1550 ‑?) figura como residente no colégio de Coimbra em 1622. Era natural de Setúbal e tinha 72 
anos de idade e 56 anos de Companhia. Foi reitor dos colégios da Terceira e São Miguel, e visitador das mesmas 
ilhas; cf. ARSI — Lusitania 44 II, fl. 17: Catálogo da Província de Portugal no ano de 1622, Colégio de Coimbra.
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jesuíta, estante no seu colégio de Coimbra58. Na relação, pede ainda, que a narrativa possa 

chegar aos irmãos Lourenço Fernandes59, Estêvão do Couto60 e António de Magalhães61.

As festividades devem ter começado, tal como em Lisboa, nos últimos dias de novem‑

bro e cumprido o oitavário, como era cânone. Apesar da sua relativa modéstia comparativa‑

mente com as de outras cidades, que contavam com «mestres e estudantes» nos seus colégios, 

os festejos foram bem assegurados pela Companhia, por outras ordens religiosas e eclesiásti‑

cos, assim como pela câmara e pelos nobres da cidade.

As celebrações começaram na intimidade da casa inaciana, com sermões dedicados 

às virtudes e feitos de Xavier e ainda com alguns sacrifícios realizados pelos religiosos: no 

refeitório «todos fizeram disciplinas, comer no chão, beyar pes». Também a prática do jejum 

considerada «mui espiritual e deuota» foi incentivada pelo padre Gonçalo Luís62, a qual insti‑

gava os seus companheiros a seguir.

Na véspera do dia dedicado ao beato Xavier, pela tarde, houve missa pontifical cele‑

brada pelo bispo do Porto, D. Rodrigo da Cunha63, em meio de «huma mui custosa, e linda 

armação de toda a igreia, e tecto e Collegio embandeirado». A pregação ficou a cargo do padre 

Diogo de Arede64, que foi descrita por Manuel de Matos como «esmerada», «bem recebida, e 

louada».

58 Relato das festividades que se fizeram no Porto pela beatificação de S. Francisco Xavier, escritas por Manuel de 
Matos, op. cit.

59 Lourenço Fernandes (1555 ‑1623). A sua biografia pode ser consultada em Padre António Franco — op. cit., 1930, 
pp. 664 ‑665 e em ARSI — Lusitania 44 II, fl. 38: Catálogo da Província de Portugal no ano de 1614, Colégio do 
Porto. À data teria o padre 64 anos e de Companhia de Jesus, 44.

60 Padre Estêvão do Couto (1555 ‑1638). Sobre a sua biografia veja ‑se novamente Padre António Franco — op. cit., 
1930, pp. 521 ‑522.

61 Sobre este jesuíta não se logrou apurar informações.
62 Padre Gonçalo Luís (1565 ‑1627). A sua resenha biográfica é fornecida pelo Padre António Franco — op. cit., 1930, 

p. 20. Cf. igualmente ARSI — Lusitania 44 II, fl. 39: Catálogo da Província de Portugal no ano de 1619, no qual se 
refere que era natural de Lisboa, de 54 anos de idade e 38 de Companhia.

63 Sobre a geneologia e cargos desempenhados por de D. Rodrigo da Cunha; cf. António Caetano de Sousa — Historia 
Genealogica da Casa Real Portugueza, t. 1. Lisboa Occidental: Na Officina de Joseph Antonio da Sylva, 1735, 
pp. 87 ‑89. Uma História dos Bispos do Porto é escrita, precisamente, por D. Rodrigo da Cunha — Catálogo e 
Historia dos Bispos do Porto oferecida a Diogo Lopes de Sousa, conde de Miranda & Gouernador da Relaçam,  
& caza do Porto, & seu Distrito: do Conselho de Sua Magestade. Porto: Joam Rodrigues impressor de Sua Senhoria, 
1623.

64 Sobre o padre jesuíta Diogo de Arede, da casa de S. Roque, traça Vítor Serrão uma breve, mas muito informativa 
biografia, caracterizando ‑o como «culto ideólogo» e «um dos maiores oradores evangélicos da sua época», 
atribuindo ‑lhe, ainda, a orientação de vários programas de iconografia artística, não só nos painéis que 
André Reinoso pintou na sacristia da igreja de São Roque, alusivos à vida e milagres de São Francisco Xavier, 
mas também a outros em diversas igrejas de Lisboa; cf. Vítor Serrão — «A iconografia de S. Francisco Xavier 
na pintura portuguesa do século xvii». In Natália Correia Guedes (coord.) — São Francisco Xavier: a sua vida 
e o seu tempo (1506 1552). Lisboa: Comissariado Geral das Comemorações do V Centenário do Nascimento de  
São Francisco Xavier, 2006, especialmente as pp. 163 ‑165. A biografia deste jesuíta também pode ser vista em 
Padre António Franco — op. cit., 1930, pp. 737 ‑738.
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FIG. 5 Triunfo de Santo Inácio e de São Francisco Xavier,  
gravura sobre papel, século xvii.  
Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, Prints, inv. 61.622.30. 

Scala Archives.
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A narrativa das celebrações que decorreram na cidade por esses dias é livre e não 

aponta com segurança uma cronologia precisa. O padre Manuel de Matos ocupa ‑se em des‑

crever as várias manifestações de júbilo pela cidade e destaca alguns dos eventos pelas suas 

qualidades, no que respeita essencialmente ao impacto, à grandiosidade e riqueza e ao génio 

artístico. Assim, não faltaram os já usuais fogos de artifício, caracterizados pelo autor como 

«cousa poucas uezes uista no Porto». À semelhança do que ocorreu nas festividades de bea‑

tificação de Francisco Xavier, em Lisboa, também no Porto armaram: «huma cidade feita de 

madeira e papel, obra do Padre Antonio de Oliveira bem conhecido na mecânica, e habili‑

dade65 // para semelhantes cousas, mui fermosa, e bem feita que foi abrasada».

As guerras de navios simuladas no rio Douro, com recorrência a disparos e múltiplos 

fogos de artifício «com tanta artelharia grossa que retumbando por entre estes montes metia 

medo e espanto» concorreram com as costumeiras árvores de fogo, «Machinas, girandolas, 

rodas, grande copia e mui bem feitas: ia foguetes, buscapés, bombas, tiros de diuersos modos, 

não lhe sei conto». Tudo acompanhado com charamelas, trombetas, bastardas, repiques de 

sinos, tambores «que não auia quem se ouui se; finalmente parecia hum diluuio de fogo e huma 

batalha naual: não se conta a poluora que se gastou na festa por arrobas, mas aos quintaes».

Realça ainda o cronista, a participação da melhor nobreza do reino na encenação de 

uma encamisada66, que percorreu as ruas da cidade, com seus cavaleiros «todos mui bem 

traiados, e uestidos com suas marlotas bem ricas» e «caualos bem aiezados, e acobertados 

com toda a variedade de sedas». Percorreram com tochas as ruas da cidade, entrando e saindo 

pelos portões do colégio, dando vivas e acompanhando as suas ações com «hum terno de cha‑

ramellas, roncos tambores que na quietação da noite alegrauam a todos despertando a curio‑

sidade para que não ficase porta, nem ianella pora abrir». 

O momento solene, mas também aquele mais jubiloso no decurso das cerimónias 

foi guardado para a procissão em homenagem à beatificação do Apóstolo das Índias. O seu 

percurso foi semelhante àquele que aconteceu em outras festividades e, também, naquela 

homónima de Lisboa: Saiu o beato Francisco Xavier da Sé, em carro próprio, acompanhado 

por «danças, folias, bandeiras, confrarias». O percurso desenvolveu ‑se, pelas ruas principais 

da cidade, tal como em outras manifestações solenes, que estavam decoradas e armadas, com 

o seu chão alcatifado (possivelmente de folhas e flores), até chegar à igreja de São Lourenço. 

Também no Porto, a imagem de São Francisco Xavier vinha colocada num andor «ricamente 

65 Apesar de termos tentado localizar este religioso na Companhia de Jesus, as diligências foram infrutíferas. Seria 
de muito interesse conhecer as origens, o percurso no seio da Companhia e as obras que executou.

66 Encamisada reporta ‑se a uma tática de guerra, na qual os militares atacam de noite e de surpresa as hostes 
inimigas, reconhecendo ‑se entre si pelo uso de uma camisa branca.
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ornado de ouro, e pedraria, trazendo na mão direita um liuro, na esquerda huma náo de prata 

dourada com hum sol». Acabada a solenidade, a imagem ficou colocada em lugar de honra no 

altar ‑mor, do lado da Epístola67, acompanhada por São Lourenço, «titular da igreia e Collegio».

Rematou as festividades do Porto, no que a manifestações de alegria e recreação diz 

respeito, uma explosão pirotécnica de «hum grande e bem contrafeito Elefante, e duas agueas 

reas, do mesmo autor da cidade [o padre António de Oliveira], que desentranhando se com 

muitos tiros, e uarios foguetes se abrazarão e desfizerão com fogo». O apoteótico final das 

festividades lúdicas deu ensejo à alegria e serenidade com que no dia seguinte o padre reitor 

do colégio organizou o banquete, do dia dedicado a Francisco Xavier. Estavam presentes ao 

evento, o bispo do Porto, D. Rodrigo da Cunha, o governador da mesma cidade, Diogo Lopes 

de Sousa (1613 ‑1640)68 e ainda, no círculo dos ilustres, o visconde de Ponte de Lima com seus 

filhos e outros fidalgos. A participação de grande parte dos religiosos das diversas ordens 

com casas no Porto e arredores foi decisiva para a abastança e sucesso do dito banquete, que 

tudo foi «para mor gloria de Deos e louuor do Santo».

1620 · teue a obra muito bom sucesso: as festas de luanda  
e o governador luís mendes de vasconcelos
A notícia da elevação a beato do padre Francisco Xavier chegou em tempos muito dis‑

tintos a cada um dos territórios portugueses. No caso de Luanda, a nova chegou a 22 de julho 

de 1620, quase nove meses depois de o jesuíta ter sido beatificado, a 25 de outubro de 1619. 

A relação das festas que em Luanda se organizaram para celebrar o novo estatuto de Francisco 

Xavier, escritas por um anónimo membro da Companhia de Jesus, são um rico repositório de 

informações da mais variada ordem69. Se neste âmbito nos interessa a sua abordagem na pers‑

petiva da história da arte, colocando o enfoque na leitura e interpretação das festividades e 

na relevância dos intervenientes na mesma, certo é que outras facetas da narrativa fornecem 

67 Ao tempo da extinção da Companhia de Jesus, em Portugal, o retábulo de São Francisco Xavier situava ‑se 
na segunda capela do lado do Evangelho; cf. Igreja e Colégio de São Lourenço / Igreja e Convento dos Grilos / 
Seminário Maior de Nossa Senhora da Conceição. In http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/
SIPA.aspx?id=5476 (consultado a 10/02/2020).

68 2.º conde de Miranda e pai de D. Luís de Sousa, que viria a ser arcebispo de Lisboa (1675 ‑1702); cf. António Caetano 
de Sousa — Historia Genealogica da Casa Real Portugueza, t. 12, 1.ª parte. Lisboa: Na Regia Officina Sylviana, e da 
Academia Real, 1747, pp. 529 ‑536 (Diogo de Sousa) e 537 ‑544 (D. Luís de Sousa). Sobre a família de Diogo Lopes de 
Sousa; cf. também Jerónimo da Sylva Pereira — Repertório das Ordenações & Leys do Reino de Portugal. Lisboa: 
No mosteiro de S. Vicente de Fóra, Camara Real de Sua Magestade, 1754, p. 294, e ainda Manoel Severim de Faria 
— Notícias de Portugal, 2.ª ed. Lisboa Occidental: Oficina de António Isidoro da Fonseca, 1740, pp. 269 ‑273.

69 Adriano Parreira (transc. e anot.) — Procissam: relação das festas que a Residencia de Amgolla fez na beatificação 
do beato padre Francisco de Xauier da Companhia de Jesus. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, 
1994.



188

informações e indícios para estudos em âmbitos tão diversos como a conjuntura económica 

e social do território70, as suas condições climatéricas, a literatura, e uma das mais relevan‑

tes, em nosso entender, a sua organização política e social sob o governo de Luís Mendes de 

Vasconcelos (1617 ‑1620). De facto, é também centrado na figura do governador de Luanda 

que se desenvolve o relato das festas em honra de Francisco Xavier, em Angola. Celebrava‑

‑se o prodígio da beatificação de um irmão da Companhia, júbilo maior para uma recém‑

‑constituída instituição, ainda carente de figuras tutelares no seu panteão, obrigatoriamente 

sancionadas por Roma. A figura que proporcionou o aparato, a riqueza e a indispensável eru‑

dição associadas às celebrações foi a mais destacada daquele território, precisamente o seu 

governador. Deveu ‑se àquele funcionário régio os frutos do empenho, não só financeiro, mas 

também pessoal, que durante os quase nove meses que duraram os preparativos elevaram as 

festas de Luanda a um patamar condigno com a ocasião. Estas ações do governador Mendes 

de Vasconcelos são compreensíveis à luz de uma tradição já enraizada em Portugal, de par‑

ticipação intensa nos preparativos e nos vários momentos das festividades, das mais altas 

figuras da nobreza, como já foi assinalado para as várias festas religiosas de Lisboa referentes 

à Companhia de Jesus. Em Luanda, dada a sua especial situação de carência de gradas figuras 

do reino, que poderiam contribuir com os aparatos de suas casas para as festas, e a generali‑

zada escassez de materiais e recursos humanos qualificados, compreende ‑se que tenha sido 

o governador a tomar a seu cargo a tarefa de solenizar, da melhor forma possível, o evento.

A análise e compreensão das múltiplas facetas de que se revestiram as celebrações 

levadas a cabo no contexto político de Luanda ao tempo, não pode dispensar o reconheci‑

mento da figura do seu governador e principal mentor.

Luís Mendes de Vasconcelos era filho segundo de D. João Mendes de Vasconcelos, mor‑

gado do Esporão – membro do conselho de D. Sebastião e D. Henrique e cavaleiro da Ordem 

de Cristo – e de D. Ana de Ataíde, filha do 1.º conde da Castanheira (1500 ‑1563)71. De costados 

70 Uma abordagem a esta temática é ensaiada por Arlindo Manuel Caldeira — «Formação de uma cidade afro‑
‑atlântica: Luanda no século xvii». Revista Tempo, Espaço, Linguagem, vol. 5, n.º 3, 2014, pp. 12 ‑39.

71 Para uma aproximação à vida e obra de Luís Mendes de Vasconcelos; cf. Moisés Amzalak — «Luís Mendes 
de Vasconcelos e o seu livro Do Sitio de Lisboa». Anais das Bibliotecas, Arquivo e Museus Municipais, a. 2, 
n.os 3/4, 1932, pp. 5 ‑18. Neste artigo, o autor indica as fontes primárias por si utilizadas, nomeadamente, 
algumas daquelas produzidas no reinado de D. Filipe II e à guarda do ANTT, para além de outras setecentistas 
e oitocentistas. Uma abordagem contemporânea é efetuada por Luís da Costa e Sousa — Escrita e prática da 
guerra em Portugal (1573 1612). Tese de Doutoramento em História dos Descobrimentos e Expansão. Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, 2013, especialmente nas pp. 564 ‑591, que consideramos a mais completa e 
atualizada investigação sobre a figura do referido governador de Angola. Resta salientar, que tanto a sua família 
paterna como a materna moviam ‑se nas mais altas esferas do poder político, o que justifica, em certa medida, 
a sua educação superior e a rápida ascensão a cargos públicos. Despiciendo não é também o facto de ter casado 
com D. Beatriz Caldeira, cerca de 1583, filha de Manuel Caldeira, abastado homem de negócios, envolvido no 
comércio transatlântico de escravos e com relações comerciais e políticas em Lisboa e Madrid.
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nobres e politicamente comprometidos, detentor de educação superior, constatável nos seus 

escritos literários e políticos72, Mendes de Vasconcelos foi cavaleiro da Ordem de Malta e 

prosseguiu carreira militar sob os auspícios da mesma Ordem, tendo comandado entre 1572 

e 1583 navios daquela frota. Participou em várias campanhas militares pelo partido da União 

Ibérica, nomeadamente aquela da conquista da Ilha Terceira ‑Açores. De 1586 a 1588 volta 

ao serviço da Ordem de Malta como capitão do navio Esperança, tendo participado, nesses 

anos, em outras tantas ações. Sabe ‑se que estava em Portugal em 1608, ano da publicação do 

seu livro Do Sitio de Lisboa. É, igualmente, identificado em 1610 a capitanear três naus do 

rei D. Filipe II (1578 ‑1621), que regressaram a Portugal em 1611, com paragem em Angola. 

Em 1612 publicou a sua obra maior A Arte Militar, na qual explana o seu vasto conhecimento 

sobre o tema que, segundo Luís da Costa e Sousa, aprendeu na prática da guerra e na litera‑

tura clássica greco ‑romana, linha, aliás, seguida pelos tratadistas italianos do século xvi, que 

cita continuamente. Vasconcelos preferiu os autores italianos aos espanhóis na construção 

do seu tratado, facto que é notório na opção pela intensa ilustração da obra, na qual recorre a 

diagramas resultantes de cálculos matemáticos e geométricos, prática a que os seus contem‑

porâneos espanhóis não se dedicavam, mas à qual os tratadistas italianos recorriam abun‑

dantemente73. A necessidade de se expressar graficamente, o cuidado posto na citação dos 

clássicos teóricos da «arte da guerra» e dos autores italianos mais relevantes da sua época 

e a vincada noção de harmonia adotada, por exemplo, na organização dos esquadrões, equi‑

parada àquela desejável na construção arquitetónica, ajudam a construir a imagem de um 

homem erudito nas ciências das letras e das matemáticas e um mestre na arte militar74.

Trilhando ainda o caminho da sua carreira militar, reconhecemo ‑lo, em 1613, a receber 

o título de general da armada da Ordem de Malta. Reencontramo ‑lo, três anos depois, em 

1616, a escrever um requerimento a D. Filipe II, depois de saber que aquele monarca pen‑

sava indigitá ‑lo para exercer o cargo de governador de Angola. Nesse documento, Mendes 

de Vasconcelos coloca ‑se ao serviço do seu rei, não antes de fazer um estado de questão da 

situação geopolítica de Angola e das provisões humanas e materiais que necessitaria para o 

governo do território, bem assim como as suas ideias de gestão e ampliação das conquistas 

72 De que se destacam as obras: Do Sitio de Lisboa. Lisboa: Officina Luiz Estupinhan, 1608 e Arte Militar. Alenquer: 
Vicente Alvarez, 1612. Esta última é objeto de estudo minucioso por parte de Luis da Costa e Sousa — op. cit. 
Saliente ‑se, neste contexto, o projeto de investigação a decorrer no CHAM — Centro de Humanidades/FCSH/
universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, que tem este arquiteto e historiador como co‑
‑investigador, a par de Ana Paula Avelar, designado: De Re Militari: da escrita da guerra à imagem do campo de 
batalha no espaço português (1521 1621) (PTDC/ART ‑HIS/32459/2017).

73 Cf. Luís da Costa e Sousa — op. cit., pp. 570 ‑589.
74 Cf. Ibidem, pp. 586 ‑587. Sobre a relevância da imagem no contexto dos tratados militares, consulte ‑se ainda na 

mesma obra as pp. 163 ‑199.
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portuguesas naquele local e seus confluentes territoriais. O futuro governador depois de 

apontar as condições de aprovisionamento necessárias para bem exercer a administração 

e o aumento daquelas terras, enumera uma série de exigências pessoais, entre as quais se 

elencam, por mais expressivas: título de vice ‑rei da Etiópia, com jurisdição sobre tudo o 

que existia no Congo e Cabo da Boa Esperança até ao Mar Vermelho; mercê do lugar de Tete 

em Manotapa; que se considerasse como seus bens patrimoniais, os lugares que povoasse 

a expensas suas; a atribuição da faculdade de explorar as minas que encontrasse, pagando 

o quinto ao rei; a obtenção de doze alvarás de fidalgos para «poder repartir com as pessoas 

que pelos seus bons serviços merecerem»75. Esta longa exposição a D. Filipe II é sintomática 

do reconhecimento próprio que Luís Mendes Vasconcelos tinha sobre a relevância da sua já 

consagrada carreira militar, mas também da sua condição de herdeiro de uma linhagem de 

antepassados que serviram a coroa, favorecendo ‑a e aumentando ‑a em prestígio e «fazenda». 

Vasconcelos, já em fim de carreira (faleceu em 1623, pouco depois de ter cumprido o seu 

mandato como governador de Angola), esperava do rei o reconhecimento e corolário dos seus 

serviços, traduzidos em graças e benesses, à altura do seu percurso pessoal e profissional. 

A frase com que encerra o requerimento ao rei: «E ò que elle suplicante pede não requer mais 

informação que a que tem o mesmo conselho [de Estado], pois a elle todo he notorio, o estado 

da fazenda Real, o grande serviço que o suplicante oferece, e sua qualidade capaz de Vossa 

Magestade o honrar como pede», enfatiza a justeza do exposto, sancionada já pelo conselho 

designado pelo rei e a capacidade do requerente em a cumprir cabalmente76.

A prova de que D. Filipe II aceita as condições impostas por Mendes de Vasconcelos 

surge numa carta régia datada de 19 de janeiro de 1616, na qual o monarca ordena que fos‑

sem dadas todas as provisões solicitadas pelo governador de Angola, para que pudesse seguir 

viagem77. Passados quase nove meses, nova carta de D. Filipe II é emitida, no sentido de que 

o Conselheiro de Estado e Vedor da Fazenda, Luís da Silva, se encarregue de reunir e despa‑

char tudo o que o capitão Luís Mendes de Vasconcelos solicitou, a fim de se agilizar a sua par‑

tida para aquele território ultramarino78. A 15 de dezembro de 1616, o rei compõe carta na 

qual faz saber que, depois de auscultado o Conselho da Fazenda, decidiu atender à pretensão 

de Luís Mendes de Vasconcelos de antecipação de um ano do seu ordenado de governador79. 

Finalmente, a onze de janeiro de 1617, o rei assina alvará, estipulando que o navio Nossa 

75 Cf. AHU, Conselho Ultramarino, Angola, caixa. 1, doc. 53, cit. por António Brásio — Monumenta Missionária 
Africana [África Ocidental (1611 1621)], vol. 6. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1955, p. 265 ‑269.

76 Ibidem, Doc. 53.
77 Ibidem, Doc. 56.
78 Ibidem, Doc. 65.
79 Ibidem, Doc. 76.
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Senhora da Esperança navegue para Angola, levando a bordo o seu governador e os soldados 

e munições requisitados80.

A atuação de Vasconcelos, enquanto governador de Angola, está envolta em contro‑

vérsia, pois se alguns acentuam a sua excessiva vertente bélica, que subverteu relações de 

alguma convivialidade entre as populações de Angola e do Congo, transtornando, nomeada‑

mente, aquelas comerciais entre os vários povos daqueles territórios81, outros acentuam a 

justeza do seu governo e a capacidade de trazer ordem àquelas terras82.

No que concerne à situação da Companhia de Jesus em terras de Angola e do Congo, as 

notícias mais consistentes são ainda as compiladas e fornecidas pelo padre António Brásio, 

S.J. Segundo documentação do Cartório dos Jesuítas localizado na Torre do Tombo, Brásio 

apresenta o Estado da Residência dos Jesuítas em Angola, a sete de janeiro de 1612. Os religio‑

sos possuíam alguns terrenos doados pelo capitão e governador Paulo Dias de Novaes (1575‑

‑1589), destinados à sua habitação e à construção de uma «igreja, oficinas e dormitórios», 

que iam lentamente edificando à custa de esmolas83. Aliás, a situação precária dos jesuítas 

em Luanda constata ‑se facilmente pelo rol das «Ordinarias que se pagão na villa de Loanda 

à igreja» de 1 de março de 1612, no qual se elencam os gastos com os padres da Companhia: 

«A oito padres da Companhia, a corenta e dous mil reis cada hum, uem a ser ao todo cada anno 

tresentos e corenta mil reis…»84. Esta situação de fracos proventos comprova ‑se melhor pela 

petição que enviam de Angola ao rei, para que este lhes conceda aumento do auxílio mone‑

tário da coroa, pois viviam em situação aflitiva. Em resposta a essa missiva, D. Filipe II emite 

alvará a 14 de janeiro de 1615, ordenando que se pague aos padres jesuítas estantes no reino 

de Angola (cerca de 10) 80.000 réis anuais: «dezejando que os ditos Rellegiozos se empreguem 

80 Ibidem, Doc. 81.
81 Luís da Costa e Sousa — op. cit., p. 568 e Miguel Geraldes Rodrigues — Do reino a Angola. Agentes, arbítrios 

e negócios na rede familiar de João Salgado de Araújo. Dissertação de Mestrado em História Moderna e 
dos Descobrimentos. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2012, 
especialmente as pp. 89 e 90, nas quais o autor analisa as queixas do bispo do Congo e Angola, Manuel Baptista 
(1609 ‑1619), relativamente às ações de Luís Mendes de Vasconcelos e seus filhos, João e Francisco, acusando ‑os 
de grande carnificina, pilhagem e captura de escravos. É, contudo, verdade que o referido bispo se intrometia 
assiduamente nos assuntos políticos e militares do território, enviando cartas ao rei com múltiplas queixas sobre 
os procedimentos dos titulares dos cargos públicos, o que lhe granjeou vários inimigos e fama de conflituoso.

82 Como é o caso de João Salgado de Araújo, arbitrista em Angola e familiar do bispo do Congo e Angola, Manuel 
Baptista, que depois de sair daquele território, publica uma obra dedicada à família dos Vasconcelos, intitulada: 
Sumario de la família ilustrissima de Vasconcelos, historiada, y com elogios, Madrid: Juan Sanchez, 1638, 
na qual, e segundo Miguel Geraldes, o governador Mendes de Vasconcelos é referido como «cavallero muy 
entendido», «muy pratico y experimentado» ou «excelente capitan», epítetos que se entendem em razão da 
natureza laudatória da obra; cf. João Salgado de Araújo — op. cit., fls. 42v ‑43; cit. por Miguel Geraldes Rodrigues 
— op. cit., p. 92. 

83 ANTT — Cartório Jesuítico. Maço 57. Docs. 7, 13, 22 e 35, cit. por António Brásio — op. cit., p. 57.
84 Cf. António Brásio — op. cit., p. 74.
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somente nos efeitos do servico de nosso Senhor…sem que por falta do nessessario lhes seja 

forsado uzar de meios fora do seu abito…»85.

Numa relação enviada de Angola para Lisboa, elenca ‑se os bens de raiz detidos pelos 

jesuítas em 1612. Para além dos terrenos de que lhes fez mercê o primeiro governador de 

Angola Paulo Dias de Novaes: «tem mais o sítio do Collegio uelho, que hoje nam serue de mais 

que de pedreira pera tirar pedra pera o Collegio nouo que se vaj fazendo…», várias terras 

junto ao mar, nas quais construíram umas casas térreas de suporte ao Porto da vila e junto 

ao rio Bengo e para o interior terras de pasto, que nada rendiam, pois, apesar de terem algu‑

mas léguas, eram tão inférteis, que apenas serviam para rotação na alimentação do gado. 

Quanto ao colégio que iam fazendo de novo, referem «Este Collegio que os padres fundarão 

em Angola, que ainda não está acabado, se vaj fazendo com esmolas e com muito custo e tra‑

balho dos ditos Padres, sem sua Magestade lhes dar ajuda pera isso alguma ategora»86.

Apesar das dificuldades sentidas numa terra de clima áspero, reconhecidamente difícil 

em termos de convivência das populações locais com os colonizadores e precária de con‑

fortos, os jesuítas foram a força motriz evangelizadora mais constante e atuante na região 

desde os primórdios da colonização87. Com uma população muito heterogénea, constituída 

pela mescla das populações locais com aquelas dos colonizadores residentes e dos comer‑

ciantes que aportavam de outras partes do mundo, como da Índia e do Brasil, a tarefa de levar 

o Evangelho e de o difundir na prática quotidiana das gentes apresentava ‑se árdua.

No relato das festividades que a cidade de Luanda consagrou a Francisco Xavier per‑

passam os temas que vimos elencando e analisando neste ponto. Começando pelo documento 

da descrição destas festas, sabe ‑se que pertenceu ao cartório dos jesuítas de Luanda e que 

terá passado para as mãos de Manuel Severim de Faria88, chantre da sé de Évora. Severim 

de Faria recebia frequentemente documentação de religiosos, estantes em seus colégios e 

casas religiosas, ou em missões fora do reino. O documento seguiu o seu percurso e sabe ‑se 

85 ANTT — Chancelaria de D. Filipe II. Livro 31, fl. 151v, cit. por António Brásio — op. cit., p. 187.
86 Cf. António Brásio — op. cit., pp. 99 ‑102.
87 Sobre a ação evangelizadora dos jesuítas e outras instituições religiosas no Congo e em Angola, veja ‑se: Barnabé 

Lelo Tubi — «A história da evangelização de Angola durante cinco séculos (1491 ‑1991): síntese dos principais 
acontecimentos». In Jerónimo Kahinga (et al.) (coord.) — V Centenário da Evangelização de Angola: o simpósio 
vinte e um ano depois. Huambo: CERETEC, 2012. Eduardo André Muaca — Breve história da evangelização 
de Angola: 1491 1991. Lisboa: Secretariado Nacional das Comemorações dos 5 Séculos de Evangelização e 
Encontro de Culturas, 1991 e ainda sobre a primeira evangelização de Angola e o papel dos jesuítas na mesma, 
Manuel Nunes Gabriel — Os Jesuítas na primeira evangelização de Angola. Lisboa: Secretariado Nacional das 
Comemorações dos 5 Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas, 1993 e José Leitão — «A missão do 
Padre Baltasar Barreira no reino de Angola (1580 ‑1592)». Lusitania Sacra. Jesuítas na Cultura e na Sociedade 
Portuguesa, s. 2, t. 5, 1993, pp. 43 ‑91.

88 Biografia de Manuel Severim de Faria, eclesiástico, erudito e historiador, pode ser consultada em Diogo Barbosa 
de Machado — Bibliotheca Lusitana, t. 3. Lisboa: Na Officina de Ignacio Rodrigues, 1752, pp. 368 ‑374.
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que pertenceu ao espólio do conde de Vimieiro89, e que, posteriormente, passou à Biblioteca 

Nacional de Portugal, local onde se encontra atualmente90. A natureza deste relato é qualifi‑

cada por Adriano Parreira, que o editou e comentou, como «narrativo, muito pormenorizado, 

envolvente e figurativo tão típico dos textos jesuítas do século xvi e xvii e a primeira metade 

do xviii»91. A necessidade de disseminar os feitos da Companhia entre os seus correligioná‑

rios, mas também, e mais intensamente, entre as demais ordens religiosas e eclesiásticos e do 

público culto da época, impulsionou os jesuítas à escrita dos seus feitos de forma eloquente e 

laudatória, forma que certamente, com mais ou menos justeza, oferecia uma imagem das ocor‑

rências, nomeadamente aquelas festivas, como as que são narradas no manuscrito em apreço.

Acerca do impacto da chegada da notícia da beatificação de Francisco Xavier, o narra‑

dor salienta, especialmente, a alegria generalizada sentida no seio dos inacianos e de toda a 

população, incluindo as outras instituições religiosas. No entanto, foi a especial reação dos 

missionários que lhe valeu maior atenção «pois uem com seus olhos acreditadas suas mis‑

sões com tam abalizado sancto»92. As manifestações de júbilo perante a notícia seguem os 

padrões habituais já acima referidos quanto às demais celebrações em Lisboa, Madrid ou 

Roma. Disparos de artilharia das fortalezas e navios, construção de pontos de fogo, coloca‑

ção de luminárias por toda a cidade e disparos de foguetes e buscapés, foram também em 

Luanda resultados do primeiro impacto das boas novas. Naquela região, a iniciativa e a orga‑

nização destes elementos de alegria couberam ao governador Luís Mendes de Vasconcelos e, 

naturalmente, aos jesuítas e demais casas religiosas, colaborando o povo com a iluminação 

das suas janelas, varandas e alpendres. Corrobora esta afirmação o texto da missiva, que o 

padre Jerónimo Vogado remete ao geral da Companhia de Jesus, na qual afirma: «nam cor‑

ria muito bem com nosco [Luís Mendes de Vasconcelos]…agora com a noua da Beatificaçam 

de N. Bemauenturado Padre Francisco Xavier pedio perdam e se mostra muito amigo, e tem 

tomado á sua conta a festa do Santo para o seu dia, para o qual vai preparando varias festas…» 

89 Sobre a Casa de Vimieiro veja ‑se Maria Alice Beaumont — Cartas e alvarás dos Faros da Casa Vimieiro: incluindo 
dezanove cartas do museu biblioteca do Paço Ducal de Vila Viçosa. Cascais: Câmara Municipal / Museu‑
‑Biblioteca Conde de Castro Guimarães, 1968. Certamente por lapso, Adriano Parreira escreve no seu texto, 
«conde de Vimioso», quando deveria escrever conde de Vimieiro. Tendo Barbosa de Machado editado o  
III tomo da sua Bibliotheca Lusitana, em 1752, referindo já que o manuscrito se encontrava em posse do conde 
de Vimieiro, cremos que poderá referir ‑se a D. Sancho de Faro e Sousa (1659 ‑1719) ou ao seu filho D. Diogo de 
Faro e Sousa (1705 ‑1741).

90 Cf. Adriano Parreira — op. cit., p. 13.
91 Questões controversas referentes a acusações de elitismo e excessiva independência relativamente a outras 

instituições e gentes em Angola, bem assim como aquelas alusivas à suposta ingerência no comércio de escravos, 
assiduamente levantadas por historiadores, não serão alvo de análise neste texto, por excederem o seu objetivo.

92 Adriano Parreira — op. cit., p. 25. O cronista das festas destaca ainda que o beato Francisco Xavier tinha  
«o primeiro lugar depois do nosso B. patriarca sancto Ignaçio no liuro e lista dos sanctos de nossa companhia de 
Jesus». Ibidem, p. 26. 
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e acrescenta «…Esta terra hé mui deuota da Companhia…na nossa Igreja há muita frequên‑

cia ás missas, confissões, pregaçois…»93.

A pobreza da terra e a falta de recursos naturais e humanos são constatações presen‑

tes, principalmente no início da narrativa destas festas, mas que se subentendem ao longo da 

descrição dos eventos, o que contrasta com o sucesso e riqueza que o evento alcançou, tornado 

ainda mais magnífico e louvável pelo esforço acrescido, que as parcas condições impunham. 

Para contrariar tão duras circunstâncias, só o empenho do governador e demais beneméritos 

da Companhia tornaram possíveis os festejos à altura da figura que Roma beatificara. 

Uma outra personagem, que emerge no contexto do apoio pessoal e financeiro à 

Companhia, contribuindo, nomeadamente, para estas festas de beatificação, foi Gaspar 

Álvares, homem de negócios tido por muito abastado e bem relacionado na sociedade ango‑

lana do tempo. Brásio, na sua já bastamente referida obra, refere que Álvares contava ‑se 

entre os benfeitores dos jesuítas, e que teria inclusive dado para a armação da igreja desti‑

nada à celebração do beato Francisco Xavier, doze panos de veludo e que ia enviando dinheiro 

conforme as suas possibilidades94. No entanto, se esta é a única menção que localizámos refe‑

rente ao apoio de Gaspar Álvares às festas em honra do recém beato, muito maior foi o seu 

envolvimento e mecenato relativamente à Companhia de Jesus nos reinos de Angola e Congo. 

A fonte mais rica e expressiva é o seu testamento, datado de 23 de fevereiro de 1623, no qual 

declara ser noviço da Companhia de Jesus e enumera as dádivas que fez em vida aos jesuítas 

e tudo o que pretende deixar ‑lhes em testamento. O rol de ofertas é extenso, mencionando 

várias entidades e pessoas a quem lega a sua vasta fortuna, tanto nos reinos de Angola e 

Congo, como em Lisboa, e declara ‑se procurador da Santa Casa da Misericórdia de Luanda e 

benfeitor de várias irmandades tanto naqueles territórios, como em Lisboa95.

93 António Brásio — op. cit., pp. 511 ‑512.
94 Ibidem, p. 512. Numa carta de António Dinis a D. Filipe II, é mencionado Gaspar Álvares fazendo parte do grupo 

mais abastado de residentes em Luanda. Cf. Ibidem, vol. 7, pp. 71 ‑72. Também numa relação intitulada História 
Política de Angola, inserida em texto de Manuel Severim de Faria, denominado Historia Portugueza, à guarda da 
Biblioteca Nacional de Portugal, Ms. 241, fls. 174, 182 ‑183, 189 ‑189v, é mencionado Gaspar Álvares como tendo 
ajudado financeiramente a vinda de padres jesuítas para lecionarem: «cadeiras de Latim, Casos de Consciência 
e outras boas artes aos naturaes da terra». Gaspar Álvares desejava também instituir uma residência da 
Companhia no Congo e um seminário em Luanda «pera nele se criarem os filhos dos Sovaas e de outros Ethiopes 
nobres nos costumes da Igreja, e Letras Sagradas, per o grande effeito que estes taes farão na conuersão de seus 
naturaes», cit. por Ibidem, vol. 7, pp. 79 ‑80.

95 Gaspar Álvares reparte grande parte da sua fortuna em obras pias, das quais escolhemos realçar os donativos 
para várias irmandades, a fim de ornamentarem as suas capelas. A menção à compra de retábulos de talha 
dourada é relevante, já que nos confirma uma vez mais a recorrente aquisição destas peças, em Lisboa, nesta 
cronologia: «deixo á Confraria de Nossa Senhora da Conceyção 100$000 reis para hum retabolo dourado, estes 
se darão em Lisboa…Deixo a Santo Antonio coatro pessas de Indias para que os mordomos mandem vir de Lisboa 
hum retabolo muito fermozo, dourado…declaro que eu mandei dar a Manoel da Sylva 80$000 reis em Lixboa 
para hum retabolo das Almas…». Cf. Ibidem, pp. 89 ‑95.
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o ensigne pintor do governador luís mendes de vasconcelos
Uma referência no conjunto deste relato afigura ‑se por demais relevante, não só para 

a história destas festividades, mas também para a da arte da pintura. Na relação das festas 

é afirmado que: «…no primeiro lugar se tratou de fazer huma bandeira, e retrato do sancto, 

e outras pinturas, para o que ajudou muito, aVer na terra hum ensigne pintor, o gouernador 

Luis mendes de uasconcelos trouxe em sua companhia quando uejo do Reino e sempre o 

teue em sua caza…»96. Sabendo que Vasconcelos chega a Luanda em 1617 e parte em 1621 

para Lisboa, quando termina a sua comissão como governador, fica a pergunta: quem seria o 

«ensigne pintor» que o acompanhava e que, certamente, teve a tarefa de fixação da memória 

da passagem de Vasconcelos e família por aquele território, bem como a execução da pintura 

de cavalete e decorativa alusiva às festividades, entre outras comissões?97.

A intervenção do pintor do governador nas festividades, segundo o relato das mes‑

mas, saldou ‑se na execução de uma bandeira e de um retrato, sendo aquela a primeira a ser 

pintada, «porque primeiro auia de seruir a bandeira que o Retrato», já que esta foi hasteada 

a 27 de setembro de 1619, dando início oficial às festividades em louvor do recém beato. 

Quanto à descrição da bandeira, o relator adianta que a mesma ostentava «as armas de 

nossa companhia o sanctissimo nome de Jezus, sercado por todas as quatro partes de uarios 

romanos»98. Será, no entanto, a partir da explanação do retrato que o dito pintor executou 

para figurar no «altar da ilharga que fica a parte do euangelho» da igreja da Companhia, 

em Luanda, que poderemos construir uma análise mais apurada da sua iconografia. Sobre o 

quadro, refere o autor anónimo da crónica: «obra tam perfeita quanto se pode desejar, nem 

creio que em nenhuma parte se faria milhor» e começa a descrição do tema da mesma:

«o quadro tem outo palmos, e meyo de alto, [cerca de 1,90 m] e seis de largo, 

[cerca de 1,40 m] nelle esta todo o corpo do sancto, com os olhos no ceo como se 

custumão pintar; e com tal arte que iuntamente estão pregados em hum cruci

fixo que tem na mão esquerda suando sangue como o do castelo de xauier que o 

suaua quando o sancto se uia em alguns trabalhos ou perigos, e nas sestas feiras 

96 Adriano Parreira — op. cit., p. 27.
97 Sobre a temática da incorporação de artistas em séquitos reais ou da fidalguia; cf. Susana Varela Flor —Aurum 

Regina or Queen Gold. Retratos de D. Catarina de Bragança entre Portugal e a Inglaterra de Seiscentos. Caxias: 
Fundação da Casa de Bragança, 2012, pp. 58 ‑60.

98 Adriano Parreira — op. cit.
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do anno em que o sancto morreu99… junto ao crucifixo ficauão uareos géneros 

de tormentos e martirios que deus representaua ao sancto, e a uista deles; Non 

sat est Domine, Non Sat est100, as quais palauras estauam escritas com letras de 

ouro, mais abaixo estaua o mar pintado, e nelle huma nao combatida, e quazi 

souertida dos uentos, com o batel que o sancto milagrosamente fez pareser101, 

da outra parte estaua pintado a gloria, gostos, conçolações com que deus enchia 

a alma, e coração102, e com a mão direita aleuantando a loba do peito saindolhe 

da boca com letras de ouro aquelas palauras. Sat est domine Sat est103, ao pe do 

sancto estauão dous anjos cada hum sostenta na cabessa hum rozalo de letras de 

ouro lançado com muito artefisio; no primeiro estão estas palauras B. francisco 

No outro de xauier…»104. 

Se atentarmos na cronologia desta obra, 1620 e, em face do ainda escasso conheci‑

mento sobre a verdadeira dimensão e organização das múltiplas oficinas de pintores da época 

a trabalharem em Lisboa, podemos inscrever talvez o «insigne pintor» na órbita daqueles que 

intervieram na pintura do ciclo da vida do beato Xavier, patente na sacristia da casa professa  

de São Roque, em Lisboa. Sabemos, por exemplo, que Simão Rodrigues (c. 1560 ‑1629), artista 

99 Tal como é descrito em Orazio Torsellini — op. cit., fl. 261: «Esta una capilla en el palacio de xauier, que es la casa 
a do el S. P. Francisco…en la que se guarda um deuotissimo y antiquíssimo crucifixo com quien los naturales 
tienen gran devocion. Sucedio pues en esta capilla un espantoso, y admirable prodígio. Despues que el Santo 
Padre Francisco entro en la Índia, todas las vezes que en el discurso de su vida le sucedia algum trabajo, sudaua 
el CHRISTO por aquel tiempo…pero el mismo año, que el S. Padre murio, todos los viernes sudaua sangre 
começando de um viernes de aquel año. Y dieron a este sucesso este sentido, que como el Sancto Padre Francisco 
auia sido aficionado a la mortificacion, y cruz de CHRISTO, nuestro Señor, era señal aquel sudor de que estaua ja 
cerca su muerte despues de los muchos y largos trabajos, y sudores, que auia padecido por Dios nuestro Señor».

100 Tradução do latim: «não é suficiente, Senhor, não é suficiente». Frase, que neste contexto, poderá representar a 
resiliência, abnegação e vontade, que lhe era reconhecida pelos seus contemporâneos, de servir sempre a Deus, 
mesmo nas mais adversas circunstâncias.

101 Episódio dos milagres de São Francisco Xavier, narrado por Torsellini na obra supracitada, no qual o santo salva 
da tempestade um navio e os ocupantes de um batel, fls. 191 ‑191v. João de Lucena na narrativa da morte de 
Francisco Xavier refere que o beato «estava com a imagem de Cristo crucificado na mão e olhava para o céu 
através da mesma», cf. João Lucena — Historia da Vida do Padre Francisco de Xavier. Lisboa: Pedro Crasbeek, 
1600, p. 894. Lorenzo Ortiz, na sua obra El Principe del Mar San Francisco Xauier. Cádiz: Imprensa del Colegio 
de la Compañia de Jesus, 1688, pp. 154 ‑178, também descreve minuciosamente as circunstâncias deste milagre 
afirmando: «restituye com un progioso milagro el vatel a su Nave, y quinze passageiros en èl, perdidos por alguns 
dias».

102 Esta modalidade de representação do santo, ladeado de pequenas reservas onde se inscreviam os seus 
milagres, virtudes e padecimentos reconhecemo ‑la em algumas gravuras de início do século xvii publicadas e 
problematizadas por M. Gabriela Torres Olleta — Redes Iconográficas: San Francisco Javier en la Cultura Visual 
del Barroco. Navarra / Madrid / Frankfurt: Universidad de Navarra / Iberoamericana / Vervuet, 2009. 

103 Tradução do Latim: «Já chega, Senhor, já chega». Expressão que se conecta com a anterior, quando Francisco 
tinha saúde e forças, e a situação presente em que se sente a morrer e pede alívio dos seus tormentos.

104 Adriano Parreira — op. cit., pp. 60 ‑61.
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com intervenção na sacristia de São Roque e em vários espaços religiosos espalhados pelo 

país105, pintou a tela para o altar ‑mor da igreja dos jesuítas de Luanda106, segundo indica‑

ção fornecida por António Cadornega, c. de 1680, o qual coloca Simão Rodrigues na igreja 

do colégio da Companhia de Luanda. Não podemos, contudo, afirmar que o artista esteve 

presencialmente em Luanda, pois poderá ter apenas enviado a sua obra para aquele terri‑

tório. De qualquer forma, esta encomenda reitera ‑o como um dos artistas preferenciais da 

Companhia. Apesar de Simão Rodrigues poder parecer à partida um dos nomes a considerar 

como o «ensigne pintor» das festas de São Francisco Xavier, em Luanda, o facto é que a cro‑

nologia da sua carreira o inibe de tal, pois encontrava ‑se a trabalhar em Portugal em várias 

empreitadas de obra pelos anos de 1617 ‑1621107, tempo que o governador de Angola teve de 

comissão. Neste sentido, e tendo atenção ao ciclo da vida de São Francisco Xavier, da sacris‑

tia de São Roque, pintado maioritariamente por André Reinoso (c. 1590 ‑pós 1650) em 1619, 

segundo defende Vítor Serrão108, também não nos parece viável a consideração de Reinoso 

para o epíteto encontrado pelo narrador das festas de Luanda, como autor daquela tela. 

Não é objetivo deste estudo, a profunda investigação ou reflexão nesta matéria, 

tarefa que delegamos nos especialistas de história da pintura do século xvii. Podemos, no 

entanto, apenas cotejar o tema da pintura e sua organização, executada pelo pintor ao ser‑

viço do governador Mendes de Vasconcelos, com outros conhecidos seus contemporâneos. 

De facto, e percorrendo a iconografia conhecida e publicada de São Francisco Xavier, prévia 

à sua beatificação, a imagem que mais se aproxima dela é, precisamente, a do quadro pintado 

105 Sobre a fortuna profissional deste pintor veja ‑se Vítor Serrão — «Pittura senza tempo em Coimbra, cerca de 
1600. As tábuas de Simão Rodrigues e Domingos Vieira Serrão na sacristia da igreja do Carmo». Monumentos, 
n.º 25, 2006d, pp 92 ‑107 e idem, «Pintor Simão Rodrigues e a posse do Codex Casanatense em 1628. Fortuna, 
atribulações e influências artísticas». Anais de História de Além Mar, vol. 13, 2012, pp. 537 ‑566.

106 Cf. António de Cadornega — História Geral das Guerras Angolanas. 1680, vol. 3. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 
1972, p. 8, cit. por Francisco Lameira e João Canha e Sá — Retábulos nos países africanos de língua oficial portuguesa. 
Faro: Departamento de Artes e Humanidades da Universidade do Algarve / Câmara Municipal de Loulé, 2014, p. 30. 
Vítor Serrão — op. cit., 2006d, pp. 99 ‑100, elenca alguns dos colaboradores conhecidos de Simão Rodrigues.

107 Como atesta Vítor Serrão — op. cit., 2006d, pp. 100, 104.
108 Cf. Vítor Serrão — A Lenda de São Francisco Xavier pelo pintor André Reinoso. Lisboa: Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, 2006b e Idem, op. cit., 2006a, pp. 157 ‑168. Esta cronologia não é, contudo, pacífica entre 
todos os estudiosos do tema. Autores, maioritariamente espanhóis, apresentam outras soluções, que avançam 
a datação para depois de 1622, data da canonização de Francisco Xavier; cf. Maria Gabriela Torres Olleta —  
op. cit., pp. 173 ‑176 e Ismael Gutiérrez Pastor — «La serie de la Vida de San Francisco Javier del Colegio Imperial 
de Madrid (1692) y otras pinturas de Paolo de Matteis en España». Anuario del Departamento de Historia 
y Teoría del Arte, n.º 16, 2004, pp. 102 ‑104. Os argumentos apresentados por estes autores baseiam ‑se na 
recusa da originalidade da série portuguesa da sacristia de São Roque, de André Reinoso, que a datar de 1619 
precederia as representações tornadas universais depois da canonização do discípulo dileto de Santo Inácio.  
Em nosso entender, os citados autores esquecem a fonte mais sólida para esta cronologia proposta por Vítor 
Serrão, o relato do padre António Franco, que coloca este ciclo da vida do santo na sacristia de São Roque, em 
1619, a par do ciclo de Santo Inácio e dos arcazes da sacristia, descritos de forma minuciosa, que aponta para 
aqueles que atualmente lá se encontram; cf. Padre António Franco — op. cit., 1726, p. 226.
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por André Reinoso, que retrata a morte daquele venerável da Companhia. Nesta composição 

pictórica, Reinoso retrata o beato reclinado, com os olhos postos no céu e em um crucifixo. 

Da sua boca saem as palavras «Jezus, Maria», remetendo para as duas figuras, que do céu, 

sobre uma nuvem transportada por anjinhos, assistem ao passamento de Francisco Xavier. 

Em segundo plano visualiza ‑se a nau e o batel que Xavier milagrosamente salvou do naufrá‑

gio. Comparando com a descrição da pintura executada para um altar do lado do Evangelho 

da igreja dos jesuítas de Luanda, descrito pelo autor anónimo das festas de 1620: «os olhos no 

ceo como se custumão pintar; e com tal arte que iuntamente estão pregados em hum cruci‑

fixo… o mar pintado, e nelle huma nao combatida, e quazi souertida dos uentos, com o batel 

que o sancto milagrosamente fez pareser… e com a mão direita aleuantando a loba do peito 

saindolhe da boca com letras de ouro aquelas palauras Sat est domine Sat est», compreende‑

mos como as duas composições se assemelham e se projetam numa linha de representação 

da imagética da morte de Francisco Xavier, que deverá ter tido início no seio da comunidade 

jesuíta de Lisboa antes de 1619 e que não se localiza nem nas gravuras, nem nas composições 

pictóricas imediatamente anteriores ou contemporâneas.

a procissão, o triunfo e outros aparatos festivos 
As celebrações da beatificação do padre Francisco Xavier, em Luanda, seguiram, como 

já acima referido, um esquema em tudo idêntico àquele observado em outras festividades 

similares no seio da Companhia de Jesus e já mencionadas neste texto, mas também no 

âmbito das celebrações maiores dos demais institutos religiosos de Lisboa. Assim, os con‑

cursos literários com o anúncio dos respetivos prémios, a procissão, e no seio dela o Triunfo,  

a armação da igreja do colégio e os sermões e pregações foram elementos obrigatórios.

Dirigidas pelo governador Mendes de Vasconcelos, contando com a colaboração da 

câmara da então vila, a distribuição de tarefas foi essencial para garantir que as mesmas 

durassem pelo oitavário, como era cânone. A procissão sairia antes do dia do santo, a 2 de 

dezembro de manhã, pois o tempo de tarde era normalmente adverso «na tarde não he posi‑

vel pela razão das ordinarias uirações que nesta terra comessão a correr depois de meio dya e 

com tanta vehemençia que não poderiam as figuras andar, nem fallar, alem do muito pó que 

aleuantam»109. Saindo, então, a procissão no dia 2 de manhã, para não coincidir com a prega‑

ção, que seria no dia seguinte pela mesma hora, a mesma é qualificada pelo relator das festas 

como: «a milhor que até agora se fez nesta cidade da loanda, asim pella muita variadade de 

danças como pelos carros treumphantes numqua uistos nestas partes»110.

109 Adriano Parreira — op. cit., p. 28.
110 Ibidem.

FIG. 6 André Reinoso (c. 1590‑pós 1650),  
Morte de São Francisco Xavier na Ilha de Sanchão,  
óleo sobre tela, c. 1619.  
Lisboa, sacristia da igreja de São Roque. Santa Casa da Misericórdia de  
Lisboa / Museu de São Roque, inv. Pin. 110. SCML/MSR/Júlio Marques.



199



200

As ruas foram armadas e arranjadas a mandado da câmara, que prometeu prémio a 

quem melhor o fizesse. Dado o clima da região, que ditava a escassez de árvores e arbustos, os 

populares uniram ‑se e «não faltou pollas ruas, estando em algumas paragens aruores cuber‑

tas de flores da arte que pudião competir com as da natureza»111. Abriam a procissão «tres 

gigantes com seu paj como se custuma fazer em lisboa, e derão muita materia de alegria a 

todos e espanto dos negros, os quais dizião que a casta daqueles não uinha a Amgolla porque 

não cabiam nas naos…o paj hera negro anão de tres palmos que se apanhou nas terras do 

dongo…»112.

O introito da procissão, com a adição destas figuras de carácter profano, seguia uma 

tradição enraizada em Portugal com reminiscências pagãs, que duraria pelo menos até ao 

reinado de D. João V (1689 ‑1750). A seguir às danças e imprecações destas personagens que 

interagiam, surgiram danças executadas por naturais de São Tomé, considerados exímios 

nessa arte. O desfile das irmandades, constituídas ao tempo naquele território, encerradas 

pela do Santíssimo Sacramento antecedeu um carro transformado numa nau bem guarne‑

cida e adornada, que representava aquela em que o santo viajou até à Índia. Era seguida por 

uma dança de espadas «como as milhores de purtugal» e por uma de pastores levada a cabo 

pelos filhos «dos principais homens desta cidade, todos exercitados na arte de dansar»113. 

Quanto ao carro triunfal apresentado neste desfile, o mesmo é minuciosamente des‑

crito quanto à complexidade da sua feição e das figuras que o compunham. O carro, denomi‑

nado de São Francisco, apresentava a imagem do beato triunfando do mundo, do diabo e da 

idolatria, e era puxado pela Europa, Índia, Japão, China e Neptuno. 

O relator das festas, reafirmando sempre a qualidade dos festejos de Angola, comenta 

sobre o carro: «dezião muitos homens que tinhão corrido o mundo, e uisto outros muitos que 

nunca uirão milhor, nem tam bom». A ornamentação do mesmo recorria a têxteis ricos, fitas 

de seda, tafetás com passamanes de brocatel, damasco, entre outras. O santo era de escul‑

tura de vulto «obra mui perfeita e acabada, assim na escultura como na pintura» e ia sen‑

tado em um trono sustentado por duas colunas, sobre as quais repousavam as figuras de dois 

anjos. No topo do trono, em triângulo, inscrevia ‑se o nome de Jesus, encimado pelo globo 

terrestre. Ricas vestes, pérolas, ouro e pedras preciosas recamavam a figura de Francisco 

Xavier {fig. 7}.

111 Ibidem, p. 29. Tal como se fez aquando da chegada das relíquias doadas por D. João de Borja à casa professa de 
São Roque, em 1588. Naquele contexto festivo, como foi acima dito, ergueu ‑se uma cruz no terreiro em frente  
à igreja, que se ornou de vários frutos de cera.

112 Ibidem, p. 29.
113 Ibidem.

FIG. 7 São Francisco Xavier,  
madeira estofada e policromada, c. 1600.  
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa / Museu de São Roque,  
inv. Esc. 92. SCML/MSR/Júlio Marques.
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Dentro do carro e a acompanhar o beato iam as figuras das virtudes: Fé, Esperança, 

Caridade {fig. 8} e Culto Divino, que cantavam versos ao santo, bem assim como os anjos 

custódios das quatro regiões do mundo acima mencionadas114. Para além das figuras que 

iam dentro do carro, havia aquelas que puxavam pelo mesmo, a saber, Europa, Índia, Japão 

e China. Todas são descritas relevando ‑se a qualidade e feição dos seus trajes e acessórios, 

que se reportavam aos seus locais de origem. A prata, o ouro, os diamantes e demais pedras 

preciosas conjugavam ‑se com a riqueza das vestes. Estas partes do mundo mandavam sair 

cada uma, uma dança representando o seu território. Tanto a Europa como o Japão optaram 

por danças executadas por crianças vestidas com seus trajes regionais próprios. Quanto à 

Índia apresentou uma dança de búzios e a China, aquela que mais impacto teve, optou por 

apresentar «monstros siluestres uestidos de pelles de uarias cores, e com borgueis, e masas 

esgremião entre si a pancada da uiolla…»115.

De entre todas as representações que pontuavam no carro de Xavier, aquela que mere‑

ceu maior admiração e aplauso foi a de Neptuno, que puxava pelo carro, montado sobre uma 

baleia, e que é descrito de forma eloquente: 

«E porque o Sancto padre francisco de xavier obrou no mar, não menores maraui

lhas que na terra…neptuno pera se mostrar agradesido hia diante destas, quatro 

figuras puxando também pello carro em sima de huma baleia, feita ao natural, e 

com grande arteficio; da cabessa ao rabo tinha mais de sento, e dos palmos; sobre 

as costas sostentaua hum tabernáculo, de dezoito palmos de comprido, noue de 

larguo; o rrabo uoltaua pello ar…».

Neptuno vinha acompanhado de quatro sereias que tocavam instrumentos de corda, 

com as quais por vezes dançava. Acabada a dança, o rei dos mares ordenava uma dança de pei‑

xes, que saiam da boca da baleia116. Arrastadas pelo carro iam a idolatria, o mundo, o diabo e 

a carne, todos acompanhados por monstros horrendos, fazendo os seus queixumes e danças, 

subjugados à santidade de Francisco Xavier117. 

114 A descrição do carro triunfal e das personagens a ele adstritas é tão complexa e minuciosa no elencar das ações 
e riquezas do vestuário e demais alfaias, que é impossível no âmbito deste estudo determo ‑nos nesses aspetos. 

115 Ibidem, p. 46.
116 Ibidem, p. 47.
117 Ibidem, p. 50.
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Encerravam a procissão as representações figuradas de Angola, 

Congo e Etiópia, todas ricamente vestidas com seus trajes tradicionais e 

joias, declamando ao recém beato, sonetos118.

Santo Inácio de Loyola esperava pelo seu discípulo à porta da igreja 

da Companhia, com suas vestes adornadas «de muitas cadeas e ouro, 

pérolas, pedras preciosas em tanto numero que não posivel contalas»119. 

Agraciava o seu companheiro com versos de congratulações e alegria. Acabada a fala de 

Santo Inácio, quatro anjos retiraram a figura de São Francisco Xavier do carro triunfal e 

colocaram ‑na num andor, suportado por vereadores da câmara, que cantando louvores,  

a depositaram no altar ‑mor120.

A armação da igreja do colégio da Companhia em Luanda foi alvo de detalhada des‑

crição e grandes encómios por parte do autor anónimo da relação destas festas. Depois de 

descrever como estava armado o teto da igreja, com tafetás de múltiplas cores, damascos 

veludos e outros tecidos, divididos e apanhados por fios de algodão trabalhados com fitas 

118 Ibidem, pp. 51 ‑56.
119 Ibidem, p. 56.
120 Ibidem, p. 57.

FIG. 8 Nicolaes de Bruyn (1571–1656),  
Fé, Esperança e Caridade,  
gravura sobre papel 1648–56.  
Nova Iorque, The Metropolitan Museum of Art, Prints,  
inv. 51.501.447(1), 51.501.447(2), 51.501.447(3). 
Scala Archives.
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vermelhas com passamanes de prata, armações a que se equiparavam os demais volantes 

que percorriam a igreja, o narrador destas festas sublinha «mas sobre tudo realsaua a obra, 

do gouernador luis mendes de uasconselos, que emuentou, e traçou pera deuidir o corpo da 

igreja da capella mor, por ser a nossa igreja de hum so corpo…»121.

Luís Mendes de Vasconcelos tomou a seu cargo, não só o «desenho» da procissão, mas 

também grande parte do programa decorativo do interior da igreja da Companhia: «mandou 

fazer quatro collunas, e tres arcos com sua cornija; tudo de obra toscana feita pellas regras, e 

medidas da arChetectura na qual como em as mais artes he emsigne o gouernador: o arco do 

meijo respondia ao altar mor, os outros dous aos das ilhargas…»122.

A decoração da estrutura de madeira é igualmente minuciosamente descrita, avan‑

çando materiais e cores que adornavam a peça. Destaca as «frutas de sera, todo o jenero 

de uuas com suas parras, laranjas, limões, sidras, peras, masam figos, e outra muita fruta e 

uarias flores…»123 e uma vez mais realça a figura do governador, como aquela que tornou pos‑
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121 Ibidem, p. 59.
122 Ibidem.
123 Ibidem. A colocação de frutas e flores, quer fossem naturais, quer artificiais, fez habitualmente parte da 

decoração interna dos templos e mesmo das ruas, em tempos festivos. O seu reconhecido simbolismo, que invoca 
a abundância e a vida ajustam ‑se perfeitamente a celebrações de alegria como aquela aqui estudada.

124 Ibidem, p. 60. Nas palavras de Luís da Costa e Sousa — op. cit., p. 591: «A guerra de Luís Mendes de Vasconcelos 
foi o espelho da guerra do início de seiscentos – um espetáculo visual, matematicamente projetado e 
geometricamente construído», conceção e talento que o governador de Angola, sem dúvida, transportou para a 
organização e construção dos aparatos efémeros utilizados nestas festividades.

125 «assi por leuar gosto o gouernador, como tambem por ser da uida do Sancto»; cf. Adriano Parreira — op. cit., p. 86.
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4. nota final

O ritual abraçado pela Companhia de Jesus, de comunicar e comungar com a comuni‑
dade a vivência das efemérides mais relevantes da vida da instituição, foi uma constante ao 
longo dos séculos xvi, xvii e xviii. As celebrações, que oscilavam entre a solenidade, como era 
o caso dos atos litúrgicos praticados nos interiores das igrejas e as demonstrações de júbilo e 
folia, nas quais se incluíam danças, música, fogos ‑de ‑artifício e encenações sacras e profanas, 
conjugavam ‑se e articulavam ‑se em dois planos: o interior: espaço de recato e intimidade, e o 
exterior, local de liberdade e festa. Nas ruas era permitido dar livre curso à imaginação, que 
não dispensava o conhecimento profundo da literatura clássica, aliada às Sagradas Escrituras, 
às vidas dos santos e aos escritos da patrística. Toda a organização do evento era pensada e 
arquitetada com minúcia, nunca perdendo de vista a solenidade do tema. O arquétipo, que como 
sabemos, foi inaugurado nas várias versões de procissões levadas a cabo por várias irmandades, 
ou mesmo na de Corpus Christi, tomou, no caso das comemorações das festas da Companhia, 
novos contornos, onde se verificou uma maior incidência dos decretos dimanados do Concílio 
de Trento, no que se refere à participação do fiel no desenrolar da ação comemorativa. 

Os casos por nós eleitos das festas dedicadas ao então beato Francisco Xavier, em Lisboa, 
Porto e Luanda espelham tão ‑somente a vontade de mostrar a efetivação de um paradigma 
introduzido pela Companhia de Jesus, na celebração da elevação à beatitude e à santidade de 
alguns dos seus membros, que se tinham posto ao serviço de Deus, mas também da coroa espa‑
nhola, nas várias comunidades que compunham o território sob administração da Monarquia 
Dual. A participação intensiva de toda a comunidade católica era incentivada e desejada.  
Dela dependia o lustro e sucesso que os ditos eventos poderiam alcançar. É assim, que se jus‑
tifica a participação e empenho dos grandes do reino, tanto religiosos como civis, no contri‑
buto, por vezes a expensas do seu cofre pessoal, para o sucesso desses eventos. A arquitetura 
do evento era superiormente decidida e gerida pela Companhia, mas também por outros eru‑
ditos pertencentes, normalmente, à nobreza. A estes cabia delinear o esquema dos festejos, 
que outros, na sua maior parte elementos do povo, mas também da nobreza, cumpririam, quer 
fosse contribuindo com a ornamentação das suas casas e janelas, com a das suas ruas, ou ainda 
com as suas danças, jogos e folias a cavalo, que as rodas de fogo, os buscapés e a artilharia 
naval complementavam. Se esse modelo foi ensaiado pelas ruas da capital portuguesa com 
a chegada em 1588 das relíquias doadas por D. João de Borja, terá sido com a das presentes 
festas em torno da beatificação do Apóstolo do Oriente, que foi efetivamente implantado, 
abrindo as portas ao grandioso evento que a Companhia celebrou em 1622: a solenidade das 
canonizações do fundador e co ‑fundador, Inácio de Loyola e Francisco Xavier.
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quadro comparativo das festas de beatificação  
de são francisco xavier em lisboa, porto e luanda

lisboa 
(casa professa de são roque)

lisboa 
(colégio de santo antão‑o‑novo)

lisboa
(seminário de são patrício)

porto
(colégio de são lourenço)

luanda 
(colégio do ss.mo nome de jesus)

datas 3.ª feira (1 de dezembro de [1619]) 
até 4.ª feira (9 de dezembro de 
[1620]).

3.ª feira (1 de dezembro de [1619]) 
até 4.ª feira (9 de dezembro  
de [1620]).

2.ª e 3.ª feira [7 e 8 de dezembro  
de 1620].

Em dezembro de [1620]. Em dezembro de 1620. A notícia  
da beatificação chegou a 22 de julho  
de 1620. 

duração 8 dias (oitavário) 8 dias (oitavário) 2 dias 4 ou 5 dias 8 dias (oitavário)

locais de acção Igreja, terreiro e torre de São Roque. Igreja do colégio e as 3 torres da 
cidade junto ao colégio [Santa Ana, 
etc…].

Igreja do Seminário. Igreja de São Lourenço. Igreja matriz e igreja do colégio.

intervenientes Filipe II, o vice ‑rei, irmãos de  
Nossa Senhora da Doutrina, D. Diogo 
Lobo, deputado do Santo Ofício,  
D. Fr. Tomé de Faria, bispo de  
Targa, conde de Salinas e o filho,  
D. Jerónimo Fernando de Melo,  
bispo do Funchal.

O vice ‑rei, o conde de Salinas  
e o filho.

Não identificados. O padre Gonçalo Luís, o bispo do 
Porto, o padre António de Oliveira,  
o governador, o visconde de Ponte  
de Lima, seus filhos e outros 
fidalgos, religiosos de todas  
as ordens da cidade.

Luís Mendes de Vasconcelos, 
governador, e seu filho Francisco 
Luís de Vasconcelos.

pregadores Jorge de Almeida, S.J. Bispo do Funchal. Bispo de Targa. O padre Diogo de Arede e o padre 
Francisco Cabral.

Padres jesuítas (número 
indeterminado), eclesiásticos 
seculares (2): 1 franciscano  
e 1 carmelita.

representações do santo Nos arcos das capelas e cruzeiro  
da igreja estavam panos com o santo 
pintado e respetivas insígnias. 
Foi colocada uma imagem no 
retábulo ‑mor, de tamanho natural. 
Desconhecemos se era uma figura  
de vulto, completa ou de roca. 
Na igreja esteve também uma 
imagem «vestida com roupeta, & 
loba de gorgorão de seda, & cõ rica 
sobrepeliz por sima».

Não há descrição de qualquer  
tipo de representação, pictórica  
ou escultórica.

Não há descrição de qualquer  
tipo de representação, pictórica  
ou escultórica.

O santo exibido na procissão  
estava ricamente ornado de ouro  
e pedraria. Trazia por divisa na mão 
direita um livro e na mão esquerda 
uma nau de prata dourada com  
um sol.

Refere ‑se um retrato feito por  
um insigne pintor do reino, bem 
como uma escultura de vulto, bem 
pintada, com 8 palmos de altura. 
Tinha os olhos «pregados no çeo»,  
as mãos no peito, e levava na cabeça 
um resplendor de prata dourada. 
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lisboa 
(casa professa de são roque)

lisboa 
(colégio de santo antão‑o‑novo)

lisboa
(seminário de são patrício)

porto
(colégio de são lourenço)

luanda 
(colégio do ss.mo nome de jesus)

procissão Fez ‑se uma primeira procissão na 
quarta ‑feira, saída de Santo Antão‑ 
‑o‑Novo, que mobilizou irmãos da 
Doutrina de São Roque.
[O Senado d]a câmara também fez 
procissão até São Roque, recorrendo 
às invenções usadas na do Corpus 
Christi.

Saiu de Santo Antão‑o‑Novo,  
na quarta ‑feira, uma procissão que 
contou com membros da irmandade 
de Nossa Senhora da Doutrina da 
igreja de São Roque.

Não há qualquer referência  
a Procissão.

Fez ‑se procissão solene desde  
a Sé até ao colégio.

Fez ‑se procissão. Acompanhavam  
as confrarias de Santa Luzia,  
de Santa Maria Madalena, do Corpo 
Santo, de São José, das Almas,  
de Santo António, de Nossa Senhora 
do Rosário, de Nossa Senhora 
da Conceição e do Santíssimo 
Sacramento.

triunfo Partiu de São Roque, na sexta ‑feira, 
e foi organizado pelos estudantes  
de Santo Antão‑o‑Novo.

Ver o Triunfo de sexta ‑feira,  
que partiu de São Roque.

Não há qualquer referência  
a Triunfo.

Não há qualquer referência  
a Triunfo.

Fez ‑se um Triunfo, apesar de nunca 
ser referido como tal.

encamisada Na quarta ‑feira à noite saiu  
uma Encamisada.

Partiu do colégio uma Encamisada 
até ao Terreiro do Paço, na noite  
de quinta ‑feira.

Não há qualquer referência  
a Encamisada.

Partiu do colégio uma Encamisada  
e passou pela rua Nova. 

Não há qualquer referência  
a Encamisada.

aplauso Não há qualquer referência  
a Aplauso.

Não há qualquer referência  
a Aplauso.

Não há qualquer referência  
a Aplauso.

Não há qualquer referência a 
Aplauso.

Não há qualquer referência  
a Aplauso.

concursos Não há qualquer referência 
a concurso, só a um Diálogo, 
promovido pelos meninos  
da Doutrina.

Não há qualquer referência  
a concurso.

São referidos epigramas  
e emblemas, que foram colocados  
na claustra [pátio], feitos por alunos.
É mencionada uma disputa de 
Teologia.

Não há referência, possivelmente 
por ser «Collegio onde não há 
mestres nem estudantes como  
nos outros».

Sim, para a realização de uma canção 
sobre a morte de São Francisco 
Xavier e outra sobre os seus milagres 
e virtudes.

fogo de artíficio Houve árvores de fogo, rodas, 
girandolas, bombas, foguetes, 
buscapés. Na noite de domingo 
arderam ídolos e uma hidra.

Houve luminárias nas janelas  
do colégio, pirâmides, figuras  
de várias cores. Nas torres houve 
árvores de fogo, rodas, girandolas, 
voadores, buscapés. No meio do 
terreiro colocou ‑se um pinheiro 
com 40 palmos de alto [8,8 metros], 
carregado de pinhas cheias de 
pólvora.

Houve luminárias, árvores de fogo, 
rodas, montantes e foguetes.

Houve tiros, raios, foguetes, 
máquinas, girandolas, rodas, 
buscapés, bombas.

Houve luminárias, foguetes, tiros de 
arcabuzes e mosquetes. O espetáculo 
pirotécnico foi subsidiado pelo 
governador.
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