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Entre o poder espiritual e o poder secular: os 
agentes e as obras nas festas de beatificação 
de Inácio de Loyola nos Açores

Between spiritual power and secular power: agents 
and works at the beatification festivals of Ignatius 
of Loyola in the Azores

Maria João Pereira Coutinho, IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa*1

Resumo

Uma das formas mais visíveis do governo da Época Moderna foi a das 
festas religiosas, onde se demonstrou o poder espiritual, mas também 
o poder cultural. Dentro do largo espectro desses cerimoniais da 
Igreja, sobressaíram os júbilos nas ocasiões das beatificações e das 
canonizações, sendo a de Inácio de Loyola (1491-1556), promovida em 
1610, pela Companhia de Jesus, nas Ilhas Terceira e de São Miguel, um 
exemplo dessas duas formas de poder. A análise que aqui se apresenta, 
para além dos aspetos artísticos, centra-se na atuação de diversos 
intervenientes, dos membros da Companhia de Jesus e dos atores 

*1 Investigadora integrada do Instituto de História da Arte, Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas, Universidade Nova de Lisboa, doutora em História (especialidade em Arte, Património 
e Restauro), pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente é investigadora 
contratada (NT, DL 57/2016 - Lei 57/2017) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade NOVA de Lisboa, onde desenvolve o projecto Arquitetura, escultura e ornamento: 
transferências artísticas no contexto das obras de pedraria da Assistência Portuguesa (S.I.) nos sécs. 
XVI-XVIII, professora auxiliar convidada no Curso de 1º Ciclo em História da Arte e membro 
integrado do Instituto de História da Arte da mesma instituição. Tem participado em encontros 
nacionais e internacionais, de carácter científico, organizado colóquios e congressos e tem 
colaborado com projetos culturais, no âmbito da História da Arte e das Artes Decorativas. 
É membro da SPEHC (Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção) e da SIEJ 
(Sociedade Internacional de Estudos Jesuítas).
Correio eletrónico: mjpereiracoutinho.iha@fcsh.unl.pt

«Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia, I.P., no âmbito da Norma Transitória - [DL 57/2016/CP1453/CT0046]»
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afetos ao poder local, tais como o governador, o capitão-donatário e 
o sargento, entre outros. Por fim, a investigação agora apresentada 
dá a conhecer essa diversidade de participantes e o impacte da sua 
ação para o que na época foi considerado um bem maior: o de uma 
festividade que mobilizou toda a população destes espaços. 

Palavras-chave: Companhia de Jesus; Festas; Açores; Século XVII; 
Arte efémera

Abstract

Religious Festivals was one of the most visible forms of rule in the Early Modern 
Age, where spiritual and cultural power could be displayed hand to hand. 
Jubilees for the beatification and canonization were, among the vast array 
of Church ceremonial, particularly good occasions to showcase such display 
of power; as exemplified in the festivities for the beatification of Ignatius 
of Loyola (1491-1556) promoted by the Jesuits in the Azorean islands of 
Terceira and São Miguel. Besides Art History, our analysis also focuses 
on the engagement of the various participants, ranging from the Jesuits 
themselves to the authorities, namely the governor, the captain-major, the 
sergeants, and other local officials. Lastly, our research studies the diversity 
of participants and their impact in the festivities, whose mobilization and 
participation were, at the time, a greater good.

Keywords: Society of Jesus; Festivals; Azores; 17th Century; Ephemeral Art

I. Notas prévias

O estudo que se apresenta incide sobre as festas da beatificação 
de Inácio de Loyola (1491-1556), que ocorreu em 1609, e que tiveram 
lugar na Terceira e em São Miguel, em 16101. Estas celebrações foram 

1  Este texto resulta da comunicação apresentada publicamente no dia 14 de outubro de 2019, 
no Colóquio Internacional Ilhas do Mar Oceano: Formas de Governança em Espaços de Fronteira, 
organizado pelo CHAM - Centro de Humanidades, NOVA FCSH - UAc, e do debate produzido a partir 
da mesma. A principal fonte manuscrita consultada foi: ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, e 
o estudo destas festas integra-se numa perspetiva mais ampla, levada a cabo pela autora do texto, 
intitulada: Machina Mundi. As Festas de Beatificação de Santo Inácio de Loyola (no prelo).
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dinamizadas pelos padres da Companhia de Jesus, que se haviam 
instalado em Angra do Heroísmo (Terceira), em 1570, e, em Ponta 
Delgada (São Miguel), em 1591/92, e contaram com a participação de 
outros atores, afetos ao poder local, nomeadamente o governador e o 
capitão-donatário, entre outros. 

As ilhas eram locais de passagem para o Atlântico Norte e Sul e 
foram fundamentais para a dilatação da Companhia de Jesus, já que 
funcionaram como pontos de apoio para os membros desse instituto 
religioso que se deslocavam para outros lugares da Assistência 
Portuguesa. Por outro lado, era aqui que os fiéis estavam mais expostos 
aos perigos das outras religiões, segundo os testemunhos da época, por 
«haver grande concurso de estrangeiros», aspeto que, numa perspetiva 
da época, merecia particular atenção, e que exigia uma doutrina e 
lecionação mais «apertada» dos autóctones. As ilhas eram ainda locais 
estratégicos, no que dizia respeito à formação de novos missionários, 
onde se lecionavam matérias como o Latim, não só como exigiam as 
Constituições, mas também por ser uma das línguas usada na redação 
da correspondência mais relevante. 

Nas datas em que as festas ocorreram, os jesuítas ainda não 
possuíam os colégios de Santo Inácio na Ilha Terceira e de Todos-
os-Santos em São Miguel com o vulto que hoje lhes reconhecemos. 
Todavia, a comunidade já tinha residências e espaços cultuais próprios, 
onde se concertaram estes aparatos, a partir dos quais se promoveram 
procissões e outras interações com a cidade, onde se demonstrou o 
poder espiritual e cultural que detinha.

Tendo o propósito de compreender até onde é que foram os 
agentes ou os poderes da Companhia e aqueles da Igreja, bem como 
os poderes ou contributos de natureza secular, no que à organização e 
concretização desta festa diz respeito, importa perceber onde e como 
foram as atuações, quem foram os intervenientes nos dois espaços, e 
qual a justificação para alguns procedimentos levados a cabo por parte 
dos agentes culturais, que possibilitaram esse acontecimento.
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Fig. 1 - Açores Insulae. Luís Teixeira, c. 1584. 1595. 

BNP, Secção de Cartografia, CC.1805A. http://purl.pt/4004/3/.

II. Com muy particulares fauores pera mayor bem das almas. A 
religiosidade insular nos alvores do século XVII 

Para uma verdadeira compreensão das festas em apreço, impõe-
se enquadrar esta celebração na religiosidade da Época Moderna e no 
reconhecimento que os fundadores de novas congregações tiveram, 
após o Concílio Tridentino (1545-1563). Com a beatificação de Inácio 
de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, a 27 de julho de 1609, o 
papa Paulo V (1552-1621) iniciou um momento de viragem, no que 
concerne às principais devoções deste período temporal, privilegiando 
a festa como um veículo de propagação da fé. Contudo, mais do que 
uma visão global, deve-se traçar no âmbito da religiosidade insular, um 
quadro, onde se compreende que a prática festiva adquire uma matriz, 
a partir das regras fixadas nas Constituições Sinodais do bispado de 
Angra, datadas de 1560. No Título XI, intitulado «Das festas do anno», 



| 215 |

convocava-se o fiel a afastar-se dos «negoceos & trabalhos temporaes» 
para melhor observância (Constituições Sinodais - Diocese de Angra, 
1560, 30 v.). Para além das festas estabelecidas pelo calendário 
litúrgico, decretavam-se orientações explicitas quanto à celebração 
dos oragos das igrejas, e das procissões. No Título XV, pode ler-se que 
estas «foram ordenadas pera honra & louuor de Deos», informa-se que 
«na cidade Dangra, & na cidade da Ponta Delgada, & nas outras villas 
& lugares» do Bispado, independentemente destas serem em honra 
de Corpus Christi, da Visitação da Senhora, do Anjo Custódio, ou de 
«outras semelhantes», se deveriam mobilizar, desde logo, diversos 
intervenientes, a saber: provisor, tesoureiro da igreja, «beneficiados 
& pessoas» da Sé, vigários, curas, «beneficiarios & clerezia das ditas 
cidades & das outras villas & lugares» (Constituições Sinodais - Diocese 
de Angra, 1560, 48). E, para além da ideia de convocar todos estes atores 
para este ato de fé, determinava-se ainda que «os priores & guardiães 
dos mosteyros» colaborassem na sua composição, sob pena de, em 
caso de incumprimento, serem penalizados. Incorriam igualmente em 
castigos, beneficiados ou pessoas eclesiásticas, que «palrrassem» ou 
fizessem alguma «desonestidade», nas ditas procissões. Aos vigários 
responsáveis pelas festividades, e aos ouvidores, cabia o cumprimento 
destas diretrizes (Constituições Sinodais - Diocese de Angra 1560, 48 v.). 

III. Mosteiros e casas de religiosos que com doutrina e exemplo 
aiundem as almas. Caracterização das casas da Companhia 
na Terceira e em São Miguel

A preocupação em fundar colégios nas ilhas da Madeira e dos 
Açores surge na documentação desde muito cedo. Com efeito, sabe-
se que durante o reinado de D. Sebastião (1557-1578) há solicitações, 
por parte de alguns governadores, a pedirem a implementação de 
um colégio na Madeira, e, na sequência desse desígnio, o pedido foi 
alargado aos Açores2. Este foi unanimemente aceite pela Congregação 

2  Embora não ignoremos a importância do colégio do Funchal, bem como o facto da sua 
implantação também dever ser equacionada na problemática da fixação da Companhia de Jesus 
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Provincial, em 1568 (Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], 
Lus. 62, fl. 252; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 43), e protagonizou esta 
demanda, entre outros, o padre Leão Henriques (?-1589), Provincial 
(1566-1570)3, que expressou ao Padre Francisco de Borja (1510-1572), 
Geral da Companhia, a preocupação em implantar colégios no Funchal 
e em Angra, por serem locais de passagem de muitos gentios, e onde 
aportavam naus vindas das Índias de Portugal, de Castela, do Brasil, 
da Guiné e de partes do Oriente (Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 40-41). 
Uma carta régia datada de 20 de agosto de 1569, determina, desde 
logo, a construção de um colégio em Angra, com um dote de 600 000 
réis anuais, e esse gesto foi precedido de outros idênticos (ANTT, 
Cartório Jesuítico, maço 32, docs. 2 e 5; ARSI, Lus. 79, fls. 127-127 v. 
e 129-130; Rosa 2015, 206-209 e Alden 1996, 324). A 27 de junho de 
1575, um documento atesta a existência de um primeiro espaço, onde 
se ensinavam Humanidades e Casos de Consciência, na propriedade 
que fora a residência de João da Silva do Canto e Isabel Correia, sua 
mulher, e que incluía a ermida de Nossa Senhora das Neves (Arquivo 
Nacional da Torre do Tombo [ANTT], Cartório Jesuítico, maço 32, doc. 
21; Rosa 2015, 228-229). Esse local, inicialmente pensado para acolher 
meninos órfãos, à semelhança do colégio homónimo de Lisboa (Lopes 
1985, 47-51), não foi bem-sucedido para esse fim, acabando por ser 
doado, pelo anterior dignatário, aos padres da Companhia. Estava 
situado junto ao porto, num sítio denominado de «Rocha», tinha uma 
construção espaçosa com horta ao pé e era prolixo de água (Rodrigues 
1938, t.2, vol. 1, 59).

A inauguração do colégio e da igreja mobilizou, desde logo, a 
governança da Ilha, pois, como se pode ler nas palavras do padre Francisco 
Rodrigues, assim que se abriram as portas deste instituto fizeram-se 
solenidades, a que assistiram «as dignidades seculares e eclesiásticas, a 
nobreza e pessoas de mais distinção» (Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 60). O 

nos Açores, não é propósito deste texto tratar dessa casa religiosa.
3  Este padre nasceu na Madeira, na vila de Ponta do Sol, e era filho de D. João Henriques, filho do 
Senhor das Alcáçovas, e de D. Joana de Abreu. Estudou em Paris, onde contactou com Inácio de 
Loyola, Pedro Fabro e outros companheiros, e, ao regressar a Portugal, estudou na Universidade 
de Coimbra. Destacou-se por ter sido: reitor dos colégios de Coimbra, de Évora e de Braga; 
participante na 3.ª congregação geral em Roma; deputado do Santo Ofício e do Conselho Geral. 
Morreu na casa professa de São Roque, em Lisboa (Franco 1930, 188-191 e Dalton 2020, 133).
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espaço de culto, bem como o facto de ser provisório, foi referido numa 
missiva, datada de 11 de dezembro de 1581, que o padre Gabriel Afonso 
dirige a Claudio Acquaviva (1543-1615), Geral da Companhia, a propósito 
de um incidente, onde alguns «traidores e heréticos», indignados com 
a presença dos jesuítas, «taparon la purta de la Iglesia de pedra y cal, 
y ansi la porteria y fenestras, de modo que no pudiessen salir ni hablar 
con ninguna, estando desta manera algunos dias, auvia un mes, que los 
nuestros se resolueron de sacar la pared que tenion en la puerta de la 
Iglesia, y abierta la puerta han puesto el S. Sacramento en el altar con la 
maior Veneracion de Candelas» (ARSI, Lus. 68, fls. 327-327 v.). O templo 
foi igualmente mencionado por Fernão Guerreiro (c. 1549/50-1617)4, que, 
em 1592, alude ao seguinte facto: «Enquanto não residimos neste sitio 
e usamos desta Igreija parece que não conuem deixar de ter por orago 
titular della a festa de Nossa Senhora das Neues que era a inuocação da 
capelinha priuada sobre que foy fundada e conforme assi se lhe deue rezar 
em sua festa com oitauario, mas quando se fizer o collegio nouo se sabera 
de nosso padre o orago titular que quer que se de a igreija que então se 
edificar.» (ARSI, Lus. 71, fls. 198 - 201 v.; Rosa 2015, vol. I, 286-295). A 
importância que este complexo tinha à época pode ainda ser aferida em 
alguns procedimentos de personalidades da terra, como o Bispo de Angra, 
que, por exemplo, deixou metade da sua livraria a este colégio (ARSI, Lus. 
52, fl. 211-211 v.; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 61). 

Quanto à alteração do local deste espaço de ensino, ocorreu por 
esta comunidade temer os terramotos e o rigor do mar, sendo este 
último não só visto como uma ameaça, mas como algo que não os 
deixava descansar com o imenso ruído. Após uma criteriosa seleção 
de hipóteses, os padres da Companhia e o reitor, o padre Luís de 
Vasconcelos (?-1590)5, acabaram por se fixar noutro espaço, com pior 
vista, mas menos exposto às intempéries. Nas palavras de António 

4  Fernão Guerreiro foi uma das figuras mais proeminentes da Companhia de Jesus. Nasceu em 
Almodôvar e ingressou nesse instituto religioso em janeiro de 1567, tendo 17 anos de idade. Foi 
reitor do colégio do Funchal. Destacou-se ainda por ter redigido Relação anual das coisas que 
fizeram os padres da Companhia de Jesus nas suas missões, e morreu em Lisboa em 1617, na casa 
professa de São Roque (Franco 1930, 545-546 e Carvalho 2001, 1835). 
5  Acerca deste reitor sabe-se que nasceu em Lisboa e que tinha por pais D. António de Menezes e 
D. Catarina de Oliveira. Ingressou na Companhia de Jesus no ano de 1554. Para além de ter sido 
reitor do colégio de Angra, foi mestre de noviços em Coimbra, Évora e Lisboa. Morreu no colégio 
da Ilha Terceira (Franco 1930, 405-406).
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Cordeyro S.J., era «pouco acima da praça, no fim da rua direyta à mão 
esquerda, ficando à mão direyta, & ainda hum pouco mais acima, 
o Paço do Marquez Donatário, & abayxo do jardim do Marquez» 
(Cordeyro 1717, 286). A primeira pedra foi lançada a 10 de maio de 1595 
(Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 67). Esse complexo foi, segundo as palavras 
do Padre Manuel Maldonado, o local onde se situaram os primeiros 
cubículos e oficinas. O templo «foi deliniado pelo de São Roque de 
Lisboa», segundo a traça do padre Bento Tinoco, ou André Ribeiro 
Tinoco (1611-1645), «da mesma Relligião, e filho do Architecto mór 
do Reino, no qual se achava igoal ciencia a de seu pai, como provinda 
da criação e nascimento» (Maldonado 1990, II, 333). Esta fonte foi 
analisada e o seu conteúdo assentido por Nogueira Sampaio (Sampaio 
1899, 79-82), Sousa Viterbo (Sousa Viterbo 1988 (1.ª ed. 1899-1922), 
vol. III, 111), Nestor de Sousa (Sousa 1986, 151-159), Teresa Campos 
Coelho (Coelho 2018, 199) e João Vieira Caldas (Caldas 2018, 249-
301). Foi, então, neste segundo local, o colégio da Ascensão, que se 
organizaram as festas e que, na sequência destas, se viria a designar 
por colégio de Santo Inácio. O primeiro espaço, as casas de João da 
Silva do Canto e a ermida de Nossa Senhora das Neves, cujo destino 
não nos ocuparemos neste estudo, ficou ainda na posse dos jesuítas, 
pois a escritura de doação previa que no caso de se mudarem para um 
novo colégio, ficassem sempre na posse da propriedade e igreja, para 
a usarem como entendessem, ou até para a venderem (ANTT, Cartório 
Jesuítico, maço 32, docs. 6 e 7; Rodrigues 1938, t, 2, vol. 1, 67).
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Fig. 2 - Pormenor da cidade de Angra (Terceira), com a localização do colégio da Companhia de 
Jesus. Jan H. van Linschoten. 1595. BNP, Secção de Cartografia, CC.508A. http://purl.pt/3563. 

O colégio de São Miguel, nasceu, por sua vez, da vontade que 
vários atores tiveram de edificar um complexo vocacionado para o 
ensino, com idêntico propósito ao de Angra. Esse intento foi coadjuvado 
pela ação de João Lopes Henriques, portuense estabelecido em Ponta 
Delgada, que doou os bens que possuía para essa fundação, a fim de 
fixar o que até à data eram simples missões jesuítas nessa ilha (ANTT, 
Cartório Jesuítico, maço. 35, docs. 1, 2, 3, 7 e 12; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 
1, 70). À anterior ação sucederam-se as diligências do já mencionado 
Provincial Leão Henriques, como se pode ler numa carta redigida em 
Évora, a 28 de fevereiro de 1570, onde menciona a vontade de edificar 
um colégio maior (ARSI, Lus. 64, fl. 23; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 69) 
e do procurador6 da Província em Roma, o Padre Jorge Serrão (1528-
1590)7, que, numa missiva de 13 de maio de 1573, também menciona o 
intento dos governantes e principais da cidade em se construir em São 
Miguel: «Los de la Governança y gente principal de la ciudad de Ponta 
Delgada, que es en la Isla de S. Miguel (...) desean mucho se funde en 
esta ciudad un Collegio.» (ARSI, Lus. 62, fl. 262; Rodrigues 1938, t. 2, 
vol.1, 69). 

6  Para além dos procuradores eleitos havia procuradores nas Ilhas. Acerca das suas funções veja-
se o seguinte documento: ARSI, Lus. 78, fls. 212 e seguintes.
7  Jorge Serrão nasceu em Lisboa em 1528 e ingressou na Companhia de Jesus a 23 de março de 
1577. Foi deputado do Santo Ofício e, dentro da Companhia, foi reitor dos colégios de Évora 
e de Coimbra, e prepósito da casa professa de São Roque, em Lisboa (Franco 1930, 437-438, e 
Coutinho 2010, 1414). 
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Após se envidarem vários esforços e de procederem a várias 
negociações sobre a dotação desta nova casa da Companhia de Jesus 
e terem vencido embaraços causados pela ambição de João Lopes 
Henriques, que queria a dignidade de fundador do colégio, tratou-se 
da escolha de um local adequado para a implantação do complexo. Foi 
eleito um sítio «sadio, & livre de monte algum à roda, dentro ainda da 
Cidade, mas da parte do Norte, para a terra, & com boa vista vindo para 
o mar» (Cordeyro 1717, 229). Manuel da Costa, parente do padre jesuíta 
Gonçalo de Arez8, deu casas nesse local para a primeira residência, e, 
na sequência desse ato, abriram-se as fundações para o colégio, no dia 
1 de novembro de 1592, o que deu origem à denominação de Todos-
os-Santos (ARSI, Lus. 85, fls. 217). Contribuíram para o mesmo fim: 
Francisco Rodovalho, com «oito alqueires»9 de terra, Leonor Dias e 
o licenciado João Moreira (Cordeyro 1717, 230). Os governadores e 
a edilidade deram um anel de água, que se acomodava no cano real 
(ANTT, Cartório Jesuítico, maço 34, doc. 55; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 
1, 75). Essa oferta gerou vários tumultos, tendo os vereadores de 
Ponta Delgada, a fim de evitar mais desacatos, certificado os padres 
que podiam fazer todas as obras que desejavam, «pelo grande bem 
e proveito que recebe toda esta cidade e Ilha com sua estada nela», 
provando o quando eram protegidos pela governança (Rodrigues 1938, 
t. 2, vol. 1, 77).

8  Gonçalo de Arez era natural de São Miguel e foi nessa ilha que morreu em 1681. Destacou-se no 
seio da Companhia de Jesus por ter sido ministro na casa professa de São Roque em Lisboa, mas, 
sobretudo, por ter sido reitor nos colégios de Angra e de Ponta Delgada (Franco 1930, 208-209).
9  Desde a Idade Média que o alqueire foi também unidade de medida de superfície. 
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Fig. 3 - Pormenor da cidade de Ponta Delgada (São Miguel), com a localização do colégio da 
Companhia de Jesus. San Miguel. Capt[ai]n A.T.E. Vidal, R[oyal] N[avy] 1844; sculpt. J. & C. 

Walker. Londres: Hydrographic Office, 1849. Biblioteca Nacional de Portugal [BNP], Secção de 
Cartografia, CC.166A. http://purl.pt/3355.

IV. Mais parecia cousa do ceo que da terra. Antecedentes das 
festas de Inácio de Loyola nos colégios insulares

Embora não saibamos quantas festas foram preparadas, desde 
a fixação destes padres em Angra até à data em apreço, certa foi a 
existência de outras cerimónias, preparatórias daquelas da beatificação 
de Inácio de Loyola, e que levaram a que sobre estas se dissesse que «mais 
parecia cousa do ceo que da terra». Veja-se, pois, logo após a abertura 
do colégio da Terceira à comunidade, o registo da realização de diversas 
exibições literárias, tendo uma delas ocorrido no dia de São Nicolau, 
padroeiro das crianças e dos estudantes. Nessa ocasião, a primitiva 
igreja de Nossa Senhora das Neves foi armada e à tarde foi realizada a 
festa dos estudantes, com récitas, para uma assistência composta pelos 
da governança e outros cidadãos distintos da terra (ARSI, Lus. 52, fl. 
211-211 v.; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 61). Considere-se também para a 
mesma contextualização, a sagração da primeira igreja edificada na Ilha, 
do novo colégio da Ascensão, que ocorreu a 16 de fevereiro de 1608, e que 
contou com uma procissão, presidida pelo bispo D. Jerónimo Teixeira 
Cabral (?-1614), que transportou o Santíssimo Sacramento, debaixo 
de um pálio. Esta cerimónia voltou a convocar os principais da cidade, 
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governadores, clérigos de outras ordens, a edilidade e a população 
(Sampaio, 1903, 226; Rodrigues 1938, t. 2, vol. 1, 69). O colégio e igreja 
de Todos-os-Santos de São Miguel também conheceu logo, em 1592, 
aquando da abertura das suas fundações, uma primeira festividade. Fez-
se uma procissão, saída da igreja (matriz) de São Sebastião, presidida 
pelo governador Gonçalo Vaz Coutinho (Bonciani 2016, 158-172) e por 
Sebastião Ferreira, vigário dessa igreja, que lançaram a primeira pedra 
do templo. No ano seguinte, quando se finalizaram as obras, fez-se um 
novo cortejo, desta vez para a trasladação do Santíssimo Sacramento, e 
este foi novamente liderado pela governança da terra e pelo Senado da 
Câmara. Houve missa cantada e outros aparatos, de acordo com o que a 
ocasião exigia (Cordeyro 1717, 229).

IV. A igreja se armou o melhor que atee agora segundo dizem 
se fez outra na ilha. Os palcos e as performances

Apesar de não existir precisão relativamente ao número de dias 
que duraram estas festas da beatificação de Santo Inácio de Loyola, 
sabe-se que na Terceira ocorreram a partir do dia 23 de janeiro de 
1610, quando chegou a boa nova da beatificação, e decorreram em pelo 
menos duas semanas, na igreja de um local já designado por «nouo 
colégio» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 181 v.). Contudo, as 
celebrações em apreço não se cingiram ao espaço de culto, alastrando-se 
ao espaço público, onde ocorreram mascaradas, encamisadas, «danças, 
folias, mouriscas, bailes, e cantaris de nações estrangeiras como de 
Brazis e outras semelhantes», e danças «de Alfayatis, de siganas e, 
de negras», havendo ainda espetáculos pirotécnicos, à noite, como: 
«rodas e montantis de fogo e aruores acompanhadas de muito fogo de 
alcatrão» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 181 v.). Com o 
mesmo empenho, foi dado um estrondo da artilharia do Castelo de São 
Filipe10, e, de dia, promoveram-se outros atos performativos, levados a 
cabo por estudantes, com carros triunfais, lutas contra espanhóis, vários 

10  Corresponde ao forte de São João Baptista, fundado por Filipe I de Portugal (II de Espanha), 
com traça de Tiburcio Spanochi (1543-1606), e rebatizado após a Restauração de Portugal.
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jogos, onde se contaram os de «argolinha patos arquinho e manilhas», e 
ainda touradas (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 181 v.). Para 
além dessas constantes manifestações de alegria, tiveram lugar dois 
momentos altos:

– uma encenação de uma batalha naval, na qual saíram duas 
esquadras, que pelejaram ao «som das trombetas bastardas, 
pífaros e tambores», ao largo de Angra, bem como de salvas 
dobradas; e,

– a receção da imagem de Inácio de Loyola, encomendada 
por ordem dos Superiores dessa casa, e que iria ser, a partir 
desta data, o orago do colégio, substituindo a invocação da 
Ascensão e tornando-o assim, o primeiro da Assistência 
Portuguesa consagrado ao fundador da Companhia de Jesus 
(ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 181 v.). 

A vinda dessa imagem, de acordo com a descrição coeva, também 
deu origem a novas manifestações de alegria, que desta vez tiveram 
início a 28 de outubro de 1610. As artérias de Angra voltaram a ser 
palco de uma procissão e as ruas ficaram «coalhadas de pastores ora 
de musicos ja de siganos ora de outros trajos de estrangeiros», não 
faltando representações de «monstros e bichos do mato que erão os 
maes apraziueis de todas ellas durando tudo isto ate as uesperas de 
São Simão e Judas» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 219). 
A procissão foi particularmente engenhosa. Nela desfilaram o Anjo 
Custódio, as Quatro Partes do Mundo, «Minerua muy ricamente uestida 
com hum louro dourado na mão acompanhadas de huma e outra parte 
de nove musas», e, naturalmente, um carro triunfal, com a figura da 
Penitência. Seguiam-se três hierarquias de anjos, divididas em nove 
coros. Esta milícia foi rematada pela figura de São Miguel, «armado 
com peito e murrião em huma mão leuaua huma espada e em outra 
hum coração abrasado». Por fim, avistava-se o mais importante carro, 
onde seguia Santo Inácio11, «uestido en huma fermossa cota de tella 

11  Para além do grande número de imagens de Santo Inácio de roca, que foram realizadas nesta 
época, para serem envergadas nas máquinas triunfais, foram ainda realizadas outras esculturas, 
de vulto, destacando-se na historiografia da arte internacional como uma das mais importantes, 
aquela de 1610, da autoria de Juan Martínez Montañes e com policromia de Francisco Pacheco, 
que se conserva na igreja da Anunciação de Sevilha.
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branca» e ostentando numa mão um livro dourado, sobre o qual ia 
uma mitra papal, e na outra umas chaves, também douradas (ANTT, 
Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 219v.-222). Na sequência desse 
cortejo, voltaram a organizar-se danças e pelejas. Nas primeiras, uma 
era de «mouriscos que todos hião uestidos a seu modo e outra de 
hespanhoes cada qual dellas com suas deferentes bandeiras». O teatro, 
uma investida de mouros a um castelo, foi animado pelo colorido dos 
estandartes e pela multiplicação de sons das bravíssimas baterias. Este 
ato terminou com o arvorar das bandeiras cristãs no alto da fortaleza, 
do qual os espanhóis saíram, naturalmente, triunfantes (Mochizuki 
2019, 464).

Em São Miguel, as festas tiveram lugar em fevereiro de 1610, 
na igreja12. Aí celebraram-se missas, por a «Igreja ser muito capas, e 
ter choro grande tribunas, e capella e ainda o pateo», mas também se 
fizeram teatros, com moços opulentamente vestidos, com muito ouro, 
aljofres e outras peças muito ricas (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 
486, fl. 183). O templo foi o local de onde partiu uma procissão, que 
percorreu algumas das mais expressivas vias de Ponta Delgada. Foram 
elas as ruas dos Mercadores e da Misericórdia (Albergaria 2009, 21-48), 
a rua Nova e do Governador (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, 
fl. 184). Este dado, de 1610, é de grande importância para o estudo 
urbanístico, pois recua em cerca de 14 anos a data que se pensava ter 
sido aquela em que o Senado da Câmara tinha rasgado a rua Nova de 
São Miguel (Leite 2012, 388). 

Da igreja, não só se compreende que já estava muito adiantada, 
possuindo coro, sacristia e outros espaços adjacentes, como foi alvo de 
exuberantes armações, tendo as suas traves sido cobertas de «peças de 
ueludos, setim, e damascos, e as colunas tambem todas de sedas com 
suas precintas varias, e salpicadas de estrelas de lata e papel que lhe 
daua[m] muita graça» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 183 
v.). Estes têxteis de várias cores percorriam a capela-mor, o arco triunfal 
e faziam correspondência umas com as outras (ANTT, Manuscritos da 
Livraria, Liv. 486, fl. 183 v.). Ornamentação particularmente curiosa foi 
aquela que se fez na fronteira do arco, e dentro da capela-mor, «com 

12  Esta igreja foi reedificada no mesmo local em 1637.
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cartas da China que [também] tinhão muita graça» (ANTT, Manuscritos 
da Livraria, Liv. 486, fl. 183 v.). Para além destas singularidades, que 
incluíram «hum ornamento inteiro de tres frontaes e pano de púlpito», 
oferecido por um estrangeiro, fez-se um teatro no meio da igreja, 
com sete degraus, que principiava na porta da sacristia e que tomava 
a largura da capela-mor, onde se expôs o Sacrário e um painel que 
se encomendou da «viagem do Santo comforme a hum retrato seu 
pequeno que auia em Casa que ficou tam fermoso que não sey se auera 
é outro mais magestade com hum liuro em huma mão e hum Jesus é, 
e com hum resplandor que fere sobre elle sahindo de huma nuvem, e 
tam grande como o retabolo de Christo com a Cruz as costas» (ANTT, 
Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 183 v.). Na mesma ocasião, fez-
se uma imagem, pequena, para sair na procissão, «tambem com seu 
liuro em huma mão, e hum Jesvs de resplendor em a outra.» (ANTT, 
Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 183 v.). 

Regressando à festa fora da igreja, organizou-se, por sua vez, 
uma outra procissão, com grandiosas máquinas, e «Ordenouce uiesse 
na procissão o realejo da Igreja grande que he peça de estima» (ANTT, 
Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 184). Este cortejo versou sobre um 
assunto muito caro à Companhia, a música, e era composto por «seis 
moços (...) uestidos ao modo de Santa Cecilia cantando letras ao Santo 
muy curiosas huma cantando-lhe uitoria, outra como com aquelle liuro, 
e com aquelle nome hia galante, e as toadas taes que não auia quem de 
alegria não chorasse» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 184). 
As figuras trajavam com imensa riqueza, «que parecia que de muito 
tempo se andauão aparelhando as pessoas que as auião de uestir, e 
com irem com muitos brincos, pontas, botões, aneis, pedras, assy nos 
uestidos como nos sapatos, e passando por grandes apertadas de gente 
não ouue assy nestas como em outras figuras que hião custosas faltar 
cousa alguma» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 184). Entre 
missas e vésperas, houve ainda espetáculos de luz e fogo, de foguetes, 
rodas e tiros, teatros e outras ricas encenações. 
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V. Por os homens serem primos em as artis merecem nomes de 
grandes. Os intervenientes

Relativamente aos atores, saliente-se, desde logo, no seio da 
Companhia de Jesus o desempenho de vários membros, assumindo 
particular destaque nas festas de São Miguel, por serem as de Angra 
omissas nesse aspeto, o Irmão Paulo Fernandes, responsável por se 
erguer uma imensa cruz de luminárias com roldanas, que se elevou 
numa das paredes da cerca do colégio, bem como os estudantes, a quem 
coube sempre a organização das mascaradas e das encamisadas13. 
Também o padre Jorge da Mota, que tomou sobre si a responsabilidade 
de orquestrar a música e o canto, na igreja do colégio de Todos-os-
Santos, figurou na narrativa que imortalizou este acontecimento, que, 
segundo os relatos coevos, «mais parecia cousa do ceo que da terra» 
(ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 184 v.). Aliás, da panóplia 
de elogios tecidos, sobressai aquele onde se pode ler: «se por os 
homens serem primos em as artis merecem nomes de grandes em a 
da musica não sey eu oji quem melhor que o Padre Jorge da Motta o 
mereca» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 184 v.). Em Angra, 
por sabermos ser à data reitor o padre Manuel Vieira, calculamos que 
também tenha tido um papel importante no que à distribuição de 
tarefas pelos vários membros da comunidade refere14.

No contexto da Igreja daquele tempo, foi também de assinalar 
a ação de D. Jerónimo Teixeira Cabral, Bispo da Diocese de Angra, a 
quem se deu, em primeiro lugar, conta da beatificação, por ter sido 
quem ordenou um repique de sinos por toda a Ilha Terceira (Vieira 
1993, 456-481). A esse concerto acudiram, segundo as fontes coevas, 
as gentes da terra, «que não sabendo a causa sahião as janellas, 
ruas e praças espantados e como attonitos de subita alegria em que 
todas as Igrejas se desfazião» (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 
486, fl. 181). Na mesma linha de atuação, evidenciaram-se várias 
ordens religiosas, que muito contribuíram para a magnificência da 

13  Este irmão surge na maior parte dos catálogos; cf. QUADRO DOS HABITANTES DA RESIDÊNCIA 
DE SÃO MIGUEL (entre 1593 e 1610).
14  Como se pode constatar nos catálogos; cf. QUADRO DOS HABITANTES DO COLÉGIO DE 
ANGRA (entre 1570 e 1610).
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comemoração. Saliente-se o exemplo dos religiosos de São Francisco 
da Terceira, que também deram repiques, ou os de São Miguel, que, 
juntamente com os Eremitas de Santo Agostinho, do recém-fundado 
convento da Graça, acompanharam a principal procissão, levando 
tochas, o que certamente se deveu à proximidade que estes últimos 
tinham com os membros da Companhia de Jesus, desde 1606, aquando 
da sua chegada a Ponta Delgada e do seu recebimento na residência 
dos padres inacianos (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fl. 181 
v.). As religiosas do cenóbio de Santo André, localizado no «bairro 
do colégio», também cooperaram com a organização da solenidade, 
acendendo muitas luminárias, em cascas de laranjas cheias de azeite, 
e sendo objeto, segundo os relatos coevos, da atenção do Beato, por 
terem sido poupadas a um infortúnio que uma delas podia ter tido. 
Tratava-se, curiosamente, de Maria da Trindade, que sabemos ser filha 
da conhecida Margarida de Chaves (1530-1755), matrona de Ponta 
Delgada a quem foram atribuídos milagres, como «livrar toda a Ilha 
de terremotos, & incêndios», e cujo processo de beatificação não 
chegou a ser concluído (Cordeyro 1717, 221-228; Chaves e Melo 1723), 
e sobrinha de Isabel de Leça, que curiosamente havia favorecido este 
colégio com uma avultada doação em dinheiro (Dias 1997, 240). 

Por outro lado, no âmbito dos poderes seculares, desconhecermos 
que medidas foram tomadas por parte do senado, que habitualmente 
contribuía através da angariação resultante do lançamento de fintas. 
Contudo, a relação das festas informa-nos da circulação de um pregoeiro 
«em huma mula com sua gualdrapa», o que sugere a possibilidade da 
edilidade ter cooperado no sentido de divulgar e simultaneamente 
angariar donativos para o evento.

Sobressaíram ainda no campo dos poderes militares as figuras 
do Capitão Manuel Pacheco de Lima (Frutuoso VI, 1589, 14; Cordeyro 
1717, 323) e o Sargento-mor André Fernandes da Fonseca, ascendente 
de Jerónimo de Castro e Canto (Cordeyro 1717, 192), na qualidade de 
dinamizadores da já mencionada batalha naval, que teve lugar em 
Angra. Com essa participação, não só exibiram os seus talentos na 
arte de pelejar, como, do ponto de vista dos gastos efetuados, muito 
contribuíram com a doação de munições. Aos anteriores militares, 
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acrescenta-se também a figura do Governador e o Capitão Alexandre, 
que a todos presentearam com uma encenação a cavalo. E, se a figura 
do Governador ainda nos levanta dúvidas, embora o Padre Fernão 
Guerreiro, na Epístola que redigiu a 2 de agosto de 1592, designasse no 
contexto das epístolas que redigiu para a Companhia, por Governador o 
Capitão Donatário (ARSI, Lus. 75, fls. 195-197; Dias, 1997, 200), e Maria 
Margarida de Sá Nogueira Lalanda na sua tese A Sociedade Micaelense 
no Século XVII, também levanta algumas pistas, sobre a amplitude de 
funções desse cargo (Lalanda 2002), já o Capitão Alexandre não nos 
oferece grandes hesitações, remetendo António Cordeiro para Jordão 
Jacome Correia, que, nas suas palavras: «por suas façanhas em a guerra 
foy chamado o Capitão Alexandre» (Cordeyro 1717, 189).

A figura de Pero Borges, que mobilizou «a sua gente da Calheta»15 
a participar na festa de Ponta Delgada, reveste-se igualmente de 
alguma importância, constituindo ainda um problema no que às suas 
funções diz respeito. Todavia, era alguém que tinha o poder suficiente 
para arrastar consigo um cortejo de indivíduos, numa época em que as 
distâncias ainda eram significativas. Já o licenciado Lourenço Moreira, 
embora não tenha cooperado diretamente para a realização do evento, 
contribuiu para a sua fixação na memória coletiva, com o episódio 
miraculoso de que foi alvo. Vindo da encamisada, acendeu duas tochas 
de breu na janela da sua torre, que inexplicavelmente caíram para o 
interior, com sobrado de pinho, não o incendiando, nem tão-pouco 
tirando a vida a este letrado (ANTT, Manuscritos da Livraria, Liv. 486, 
fl. 186 v.).

Acresce a toda este desempenho, e não com menos peso, o papel 
de alguns anónimos, como o «estrangeiro» que benemeritamente 
ofereceu «hum ornamento inteiro de tres frontaes e pano de púlpito» 
para a igreja do colégio de Ponta Delgada, assim como aqueles que 
emprestaram «cartas da China», acerca dos quais se refere o seguinte: 
«por serem de pessoas que ja nunca as quiseram emprestar a pessoa 
alguma, e nem ainda em armações suas as quiseram por comtudo tinha 
tam mouido a todos a boa noua deste Santo que não pedy cousa que se 
negasse, antes me offerecião muitas» (ANTT, Manuscritos da Livraria, 

15  Colocamos a hipótese de se tratar de Calhetas, a cerca de 11 quilómetros de Ponta Delgada.
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Liv. 486, fl. 183 v.). Por fim, e ainda na esfera do anonimato, evidencie-
se o papel de todas as gentes das ilhas, que não só armaram janelas 
e portas, mas também panejamentos murários, e que viabilizaram 
a iluminação, que por todo o espaço público se replicou (ANTT, 
Manuscritos da Livraria, Liv. 486, fls. 184-184 v.).

VI. Notas finais

A festa da beatificação de Inácio de Loyola, que se constitui 
como um caso de estudo na esfera da Companhia de Jesus, destacou-
se enquanto fenómeno de religiosidade, mas também como uma 
manifestação de poderes.

Com a análise desta festa pretendeu-se, em primeiro lugar, 
abordar sumariamente os espaços de ação da Companhia de Jesus 
nestas Ilhas, a fim de se compreender o porquê desta celebração se 
ter realizado numa determinada geografia, que, no caso de Angra, 
não se localizou exatamente no local que ainda hoje se denomina 
por colégio e residência dos jesuítas. Em segundo lugar, procurou-se 
integrar esta manifestação de alegria em outras exteriorizações de 
júbilo da Companhia de Jesus, nos mesmos lugares. O estudo procurou 
ainda responder a questões em torno dos espaços de atuação, que não 
se limitaram à área física deste instituto religioso, mas que também 
alcançaram uma parte significativa das povoações. Pretendeu, ainda, 
responder à interrogação que se fez sobre quem foram os atores 
que participaram neste evento, evidenciando os principais da terra, 
governadores e outros elementos, estranhos à Companhia de Jesus. Por 
fim, teve como objetivo dar-se uma explicação para o envolvimento de 
todos estes agentes culturais, enquadrada na religiosidade da época.

Conclui-se, portanto, que, através da presença da imagética e da 
cultura visual inaciana, naturalmente implementada por parte desses 
religiosos, da iniciativa local, por parte do governo episcopal, e das 
manifestações bélicas, promovidas por militares, que os deveres e as 
atuações de todos estes agentes, não se sobrepuseram, nem tão-pouco 
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geraram qualquer tipo de discórdia. Todavia, não se deve deixar de 
considerar o facto de as posturas camarárias obrigarem os padres da 
Companhia às leis gerais, no que ao pagamento de contribuições dizia 
respeito, o que por vezes era motivo de animosidade entre estas partes. 
No mesmo quadro de obrigações, o Senado da Câmara era impelido a 
démarches, como o lançamento de fintas e outras quotizações, a fim de 
angariar a fazenda necessária para ajudar a suportar um evento desta 
grandiosidade. 

Esta celebração, assim como certamente outras da mesma 
índole, foi, portanto, expressão do poder espiritual dos jesuítas, do 
arcebispado e das ordens religiosas que estiveram presentes, mas 
também expressão do poder secular, do Senado, do Governador, de 
militares e de outros agentes externos à Companhia.
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QUADRO 1 – HABITANTES DO COLÉGIO DE ANGRA
(entre 1570 e 1610)

Elaborado a partir dos catálogos.
Fontes: ARSI, Lus. 43 IIb e 44 I.

a) Fonte: ARSI, Lus. 43 IIb. * Noviços e ** Coadjutores.

CATÁLOGO DE 
1570

[FL. 393]

CATÁLOGO DE 
1571

[FL. 403 v.º]

CATÁLOGO DE 
1572

[FL. 433]

CATÁLOGO DE 
1575

[FLS. 482-482 v.º]

CATÁLOGO DE 
1576

[FL. 511]

CATÁLOGO DE 
1577

[FL. 516]

Pe. Luís de Vasconcelos Pe. Luís de Vasconcelos Pe. Luís de Vasconcelos Pe. Luís de Vasconcelos Pe. Pero Gomes Pe. Estêvão Dias

Pe. Pero Gomes Pe. Pero Gomes Pe. Pero Gomes Pe. Baltazar Barreira Pe. Luis Perpignan Pe. Pero Gomes

Pe. Baltazar Barreira Pe. Baltazar Barreira Pe. Baltazar Barreira Pe. Pero Gomes Pe. Baltazar Barreira Pe. Baltazar Barreira

Pe. Pedro Freire Pe. Pedro Freire Pe. Pero Freire

Pe. André Gonçalves Pe. André Gonçalves Pe. André Gonçalves

IRMÃOS IRMÃOS IRMÃOS IRMÃOS IRMÃOS IRMÃOS

Ir. Estêvão Fernandes Ir. Estêvão Fernandes Ir. Pedro Freire Ir. Simão Martins Ir. Simãos Martins Ir. Gaspar Coelho
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Ir. António Carvalho Ir. António Carvalho Ir. Rafael Carneiro Ir. João Garcia Ir. Diogo Ferraz Ir. Gonçalo Simões
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Ir. João Vaz
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b) Fontes: ARSI, 44 I.
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Ir. Pedro Jorge de 
Montelongo

Ir. Jorge Rodrigues, 
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Ir. Diogo Luis, de 
Viana. Estudante 

de Casos

Ir. Manuel Álvares, 
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Ir. Nicolau 
Gonçalves de Aldeia 
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Ir. Estêvão Pereira. 
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Humanidades

Ir. Paulo Fernandes, 
de Grijó

Ir. Sebastião Borges, 
de Gonçalo

Ir. Estêvão Godinho, 
de Setúbal

Ir. Gaspar Nunes, de 
Aregos. Estudante 

de Casos

Ir. Francisco 
Mendes, de Cabeço 

de Vide

Ir. Vasco Martins. 
Estudante de 
Humanidades

Ir. João Simões de 
São João, de Longos 
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Ir. Gaspar de 
Andrade, de Marvão

Ir. Jerónimo Pereira, 
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Estudante de Casos

Ir. Pedro Jorge, de 
Guimarães

Ir. António de 
Albuquerque, de 

Mioma

Ir. Diogo de Varela, 
de Fronteira

Ir. Gaspar de 
Figueiredo, de 

Penalva. Estudante 
de Casos

Ir. Francisco Lopes, 
de São Martinho 

do Vale

Ir. Jerónimo 
Barradas, do 

Cartaxo

Ir. Francisco 
Rodrigues, de Vila 

Pouca

Ir. Sebastião Borges, 
de Gonçalo

Ir. Sebastião de 
Andrade, de Aveiro

Ir. Jorge Rodrigues, 
de Alpalhão

Ir. Brás Fernandes, 
do Vimioso

COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES

Ir. Baltazar 
Gonçalves, do Porto

Ir. Manuel Heitor, de 
Cernache

Ir. Pedro Jorge, de 
Ensime, Braga

Ir. Pedro Jorge, de 
Guimarães Ir. António Dias

Ir. Estêvão Simões, 
de S. João de Longos 

Vales

Ir. Estêvão Simões, 
de São João de 
Longos Vales

Ir. João Gonçalves, 
de Sanfins

Ir. Gaspar Jorge, de 
Amarante

Ir. Estêvão 
Gonçalves

Ir. Pedro Jorge, de 
Montelongo

Ir. Pedro Jorge, de 
Montelongo

Ir. Pedro Gonçalves, 
de Pedroso

Ir. Francisco 
Rodrigues de Vila 
Pouca [de Aguiar]

Ir. Pero Jorge

Ir. Paulo Fernandes, 
de Grijó

Ir. João Gonçalves, 
de Sanfins

Ir. António Pereira, 
de Nobra

Ir. Francisco Lopes, 
de São Martinho 

do Vale
Ir. João Tome

Ir. João Gonçalves, 
de Sanfins

Ir. Manuel de 
Semedo, de Nisa
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QUADRO 2 – HABITANTES DA RESIDÊNCIA DE SÃO MIGUEL 
(entre 1593 e 1610)

Elaborado a partir dos catálogos. Fonte: ARSI, Lus. 44 I.16

CATÁLOGO DE 
1593 

[FL. 37]

CATÁLOGO DE 
1597 

[FL. 40]

CATÁLOGO DE 
1603 

[FL. 57]

CATÁLOGO DE 
1606 

[FL. 44]

CATÁLOGO DE 
1610 

[FLS. S/N.º]
Pe. Fernão Guerreiro, 

de Almôdovar
Pe. Luís Pinheiro, 

de Aveiro
Pe. Gonçalo Simões, 

de Setúbal
Pe. Matias de Sá, 

de Braga Pe. António Gonçalves

Pe. Gaspar Ferraz, 
do Porto

Pe António Vaz, 
de Pinhel

Pe. André Botelho, 
da Guarda

Pe. André Martins, 
de Chaves Pe. Diogo Veloso

Pe. António Vaz, 
de Pinhel, Viseu

Pe. Gaspar Ferraz, 
do Porto

Pe. Jorge Rodrigues, 
de Alpalhão

Pe. André Botelho, 
da Guarda Pe. Manuel Tavares

Pe. André Martins, 
de Serapicos Pe. Alvaro Coelho

COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES COADJUTORES

Ir. João Ribeiro de 
Ribeira do Prado

Ir. Paulo Fernandes, 
de Grijó

Ir. Paulo Fernandes, 
de Paços, do Porto

Ir. Estevão Simões, 
de Sanfins Ir. Paulo Fernandes

Ir. Paulo Fernandes, 
de Grijó

Ir. Manuel Heitor, 
de Cernache

Ir. Estêvão Simões, 
de Longos Vales

Ir. João Fernandes, 
de Avis Ir. Estêvão Simões

Ir. Estêvão Simões, 
de Longos Vales

Ir. Paulo Fernandes, 
do Porto Ir. Gaspar de Sousa

16 Os jesuítas registados em primeiro lugar nestes catálogos são os superiores dessa residência. 
Contudo, no Catalogo, e memoria dos Superiores que gouernarão este collegio desde seu principio 
que foi no anno de mil, e quinhentos, e nouenta, e hum, são mencionados outros superiores, cujos 
governos foram mais pequenos do que os habituais três anos, o que possivelmente justifica a sua 
ausência nos catálogos trienais; cf. Lus. 85, fls. 216-227.




