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paginas da historia espiritana

itos, conseguiu-se fazer um tumulo digno do Veneravel
Fundador. Duas belas colunas jonicas do peristilo da capela,
fazem-lhe grandiosa moldura e a urna repousa em cripta imitativa de marmore verde que orna a base das paredes de
toda esta parte da capela. Uma simples pedra tumular indica
onde esta o corpo. Uma placa de marmore branco incrustada
mais acima, na parede, mostra-nos esta simples inscri^ao:
O Veneravel
Francisco Maria Paulo Libermann
1802-18526
Pe. Antonio Brassio
3) as carmelitas em viana do castelo
(convertto de s. joao e santa teresinha)
O Convento Carmelitano de Viana do Castelo e a tao
feliz como auspiciosa ressurrei^ao do Convento de S. Joao
Evangelista de Aveiro.
D. Brites ou Beatriz de Lara e Menezes, oriunda de D.
Pedro de Medicis, terceiro filho do Grao Duque da Toscana,
arribou a Aveiro, entre 1608 e 1610, em busca de asilo para
a sua precoce viuvez, no convento das dominicanas - o de
Jesus. Filha do 5.° marques de Vila Real, D. Manuel de
Menezes e de D. Maria da Silva - cujos sucessores passaram
a duques de Caminha - brilhou D. Beatriz, como estrela de
primeira grandeza, nas cortes de Madrid e de Lisboa.
Parenta mui chegada dos Lencastres - Duques de
Aveiro - como estes nao possufssem vivenda digna de sua
nobreza e fortuna, resolveu edificar para si um palacio.
Come^adas as obras entre 1612 e 1614, concluidas em 1618 e
convenientemente mobiladas em seguida, frequentemente
vinha a sua numerosa parentela fazer-lhe companhia, du
rante largas temporadas.
Neste palacio foram albergados os Padres Carmelitas, de
13 de Mar^o de 1618 a 15 de Mar<;o de 1620, durante a constru^ao do seu novo Convento de N. S. do Carmo.
D. Beatriz habitou a nova casa a partir de 1625,
rodeada de damas de honor, capelaes e criados de ambos os
sexos, estes em numero avultado. Os pobres e peregrinos encontravam, junto dela e sempre, recep^ao carinhosa e
evangelica.

6E. Herbiniere. Paris Julho de 1967 BPP Nov-Dez 1967 p. 190-194.
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Com a morte de seu Sobrinho e Duque de Caminha,
a jovem duquesa viuva veio tambem chorar, para Aveiro,
junto da Tia, a sua desdita, conservando-se com ela largo
tempo.
Data desta epoca o pensamento de converter o palacio
em carmelo de Descal^as. Nesse intuito pedia D. Brites e obtinha, em 1643, as licen^as do Senado Aveirense, mas nunca
conseguiu a confirmapao regia, apesar das reiteradas instancias empregadas durante varios anos em tal sentido. Esta decep^ao tamanha pena lhe causou que se diz ter morrido de
desgosto, em 4 de Junho de 1648.
O testamento de D. Brites, de 13 de Marpo de 1647,
constituiu universal herdeiro seu Sobrinho, D. Raimundo de
Lencastre, com obrigapao de fundar um convento de monjas
Carmelitas Descal^as, no proprio palacio em que vivia, com
a renda perpetua de 200$000 reis anuais, e debaixo da invocapao de Nossa Senhora da Conceigao.
D. Raimundo, filho primogenito do primeiro Duque de
Torres Novas, herdara tambem de D. Juliana de Lencastre, sua
Avo, a Casa e Ducado de Aveiro. Por ser de menor idade, a
data do falecimento de sua Tia, D. Brites, teve, como tutora,
sua Mae, que, com seu Marido e Filho, residiu temporadas
no palacio de Aveiro.
Feito homem, foi D. Raimundo dando delongas ao
cumprimento das determinates testamentarias de sua Tia,
no tocante a funda^ao do convento, e so muito tarde o fez,
levado pelas instancias maternas, impetrando entao as li
cences regias, que lhe foram concedidas, em 21 de Julho de
1657. No mesmo ano fazia doapao, por escritura de 29 de
Outubro, a Ordem dos Carmelitas Descalpos, representada
pelo Provincial, Frei Sebastiao da Conceipao, tanto do pala
cio como dos 200$000 reis de renda anual, notando, no entanto, que o fazia por benevolencia pessoal, pois passara ja o
prazo marcado pelo testamento de D. Brites de Lara.
Nestas circunstancias, condicionou que o convento ficaria concluido dentro dum ano e debaixo da invocapao de
S. Joao Evangelista, que os altares laterais da igreja fossem:
um de S. Tiago e outro de Nossa Senhora da Conceipao, e
que lhe pertenceria o padroado da capela-mor, passando, em
seguida, a seus sucessores, e que seriam colocadas suas armas,
tanto no arco cruzeiro como na portaria do convento.
A adaptapao do palacio fez-se sob a vigilancia atenta de
D. Raimundo, cercando-o de varias salas, divididas, interiormente, em celas. Desde a origem ate principios do seculo
XVIII, constava de quatro lados iguais, rematados por quatro
torreoes, formando um conjunto regular e elegante: os tectos,
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inclusivamente os das celas, eram abobadados, em estilo do
seculo XVII.
v
A ala poente do primitivo palacio de D. Brites desapareceu para se edificar o templo, que ocupa, parcialmente,
o local da antiga capela ducal, a qual foi durante muito
tempo a igreja conventual.
A porta do convento, encimada com as armas dos
Duques de Aveiro e a data da funda^ao, dava para o Largo
do Terreiro. Ao centro da igreja e ao alto, de cada lado, veemse as armas carmelitanas, rematadas pela coroa ducal. A data
1737 a direita, refere-se aos azulejos. O claustro era formado
por 26 arcos de volta inteira circular, em cantaria, apoiados
em pilastras do mesmo material.
A imagem do «Ecce Homo» mandou-a de Espanha a
irma do Duque Fundador, D. Maria Guadalupe, depois
Duquesa de Arcos e Aveiro e verdadeiro genio em pintura.
Os dotes das novi^as subiram, a partir de 1698, de
400$000 reis para 600$000 reis, sendo parte empregada na
constru^ao da igreja, bem como parte do dote de Isabel
Maria do Santissimo Sacramento, em 1704; esta religiosa era
filha do Dr. Francisco Nunes da Costa, de Abrantes. O dote,
que era de 2.400$000 reis, devia aplicar-se, em obras da
igreja, no que excedesse a quantia exigida pela Regra.
Foram escasseando os recursos, por falta de dotes, pois
nao houve uma unica imposi<;ao do veu, de Junho de 1724
a Maio de 1738, valendo entao a magnanimidade do Duque
D. Gabriel de Lencastre que supriu quanto faltava para que
se ultimassem as obras da igreja. Parte da rica talha e de
Mestre Francisco Jose, do Porto.
Foi em 14 de Julho de 1658 que chegaram a Aveiro as
primeiras religiosas carmelitas, tendo sido alvo dum acolhimento festivo. Eram elas: Madres Catarina da Cruz, Leonarda
da Concei^ao, Ana de S. Jose, Maria do Espirito Santo e Ma
riana do Santissimo Sacramento, e as novi<;as Brites de S.
Jose, Teodora da Concei^ao e Ana da Madre de Deus, vindas
todas dos conventos de Carnide e Santo Alberto de Lisboa.
A entrada solene no convento realizou-se, dois dias de
pois, tomando parte no cortejo, adrede organizado, as comunidades dos tres conventos aveirenses de religiosos, os parocos das quatro freguesias e demais clero secular, a camara,
autoridades judiciais e militares, os nobres e condecorados,
que todos acompanharam as Religiosas, desde a igreja do
Carmo ao antigo palacio ducal, debaixo duma chuva de flores e aguas odoriferas que lhes lan9avam as senhoras da sociedade, das janelas das ruas do trajecto. Neste mesmo dia,
se estabeleceu a clausura, entregando Frei Antonio do Es130
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pirito Santo, Prior do Carmo, as chaves do convento as Religiosas.
A 20 de Julho de 1659, professou Teodora da Conceipao, a primeira religiosa filha daquela Casa; a ultima a
faze-lo foi D. Rita do Esplrito Santo, em 13 de Julho de 1832.
Em 31 de Marpo de 1879, falecia a ultima religiosa, D.
Maria da Conceipao, acabando entao a clausura e passando,
para a... Fazenda Nacional, o edificio e bens do convento,
(muitos foros em generos e dinheiro, e 16:880.130 reis em
capitais mutuados). A conservapao e guarda do edificio foi
confiada pelo Estado as antigas pupilas das religiosas, a pedido da Cidade.
Hoje encontra-se a igreja ao culto, mas torpemente
desvalorizada pelas obras do largo fronteiro. O convento, esse
foi votado a aplicapoes varias e variadas...
Logo a seguir a tormenta politico-religiosa de 1910 e
para obedecerem ao decreto de expulsao, abandonaram as
carmelitas definitivamente o convento de Aveiro, repartindose por familias e casas particulares. Sairam desta cidade, em
Outubro de 1910 e embarcaram para Espanha, em Abril de
1911, repartindo-se ali pelos conventos de Alba de Tormes
(Madre Constancia Maria dos Anjos e Irma Carolina do S. C.
de Jesus), Avila (Madre Elvira de Santa Teresa e Irma Maria
Amelia de Jesus), Santa Ana e S. Jose de Madrid (Irma Maria
da Conceipao de S. Jose e Irma Maria do Rosario do Espirito
Santo), Santa Teresa de Madrid (Irma Maria do Carmelo do
Santissimo Sacramento e Isabel de Jesus Maria), Ledesma
(Irma Olimpia do Corapao de Maria, Clara de Jesus Maria e
Jose) e de Valencia (Irma Candida de Jesus Maria, Joaquina
da Sagrada Farmlia e Maria das Dores do Amor Divino).
Passados 17 anos e quatro meses, estavam, novamente,
em Portugal, as filhas de Santa Teresa de Jesus. Durante estes
longos anos de exilio, por varias vezes, tentaram elas estabelecer-se, em terra portuguesa. Em 1927 e 1928, recebiam
varias cartas, dizendo-lhes que podiam pensar em voltar a Patria, que eram outros os ares.
A Rev. Madre Constancia escrevia, em 15 de Marpo de
1928, o Rev. Padre Peixoto, professor do Seminario Arquiepiscopal de Braga, dizendo-lhe que, em Viana do Castelo,
havia uma bondosa senhora que cedia sua casa a uma ordem
religiosa, mediante um pequeno aluguer, legando-lha por sua
morte.
Alcanpadas as requeridas licenpas da Ordem e do
grande Arcebispo D. Manuel Vieira de Matos, em 21 de
Junho de 1928, partiam para Portugal Madre Constancia e as
missao espiritana
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irmas Carolina e Clara. Foi grande a decep^ao, a casa nao
convinha a religiosas... Mas nao havendo casa mais apropriada, ali ficaram, inaugurando a capela com o SS. Sacramento,
na festa de Nossa Senhora do Carmo, 16 de Julho, dia em
que se disse a primeira missa.
O Rev. Padre Miguel da Sagrada Familia reuniu entao
as religiosas albergadas nos conventos de Madrid, Valencia e
Avila e acompanhou-as a fronteira portuguesa, aonde as esperava o Sr. Anselmo Lopes Ferreira, de Aveiro, chegando todas a Viana, em 6 de Agosto.
Muito sofreram as carmelitas, durante um ano que
naquela casa passaram, pela convivencia a que tiveram de sujeitar-se e pelo reduzido do local para casa religiosa. Mas nao
faltou o Senhor com o auxilio oportuno, servindo-se de S.
Ex.a o Sr. D. Moises Alves de Pinho, da Congrega^ao do Espirito Santo, hoje Bispo de Angola e Congo e entao Provin
cial e Director do Seminario de Teologia de Viana do Castelo,
que foi, a princfpio, um verdadeiro Pai do Carmelo de Santa
Teresinha.
Ate a chegada dos Reverendos Padres Carmelitas, foi S.
Ex.a o confessor do Carmelo, provendo-o sempre de Capelao,
o que sempre tern feito os Superiores do Seminario das Missoes de Viana do Castelo, pela venera^ao que lhes merece a
Ordem Carmelitana.
Muitas donzelas esperavam ja a chegada a Portugal das
Filhas de N. S. do Carmo para abra^arem o seu Instituto.
Nesta casa se recebeu a primeira novi^a e, logo depois, mais
oito. A 26 de Setembro de 1929, se trasladou definitivamente
a Comunidade para o local que actualmente ocupa, para o
que foi necessario fazer custosas obras.
S. Ex.a o Sr. Dr. Sebastiao dos Santos Pereira Vasconcelos, do Porto, que muito se interessou pelas Carmelitas e suas
obras, embora nao tanto quanto lho segredavam seus
piedosos desejos, abriu uma subscri^ao, que rendeu cerca de
30.000$00, para levantar o novo Carmelo. Outras generosidades se juntaram a estas, merecendo especial men^ao a
Ex.ma Sr.a D. Amelia de Magalhaes, cunhada da Rev. Madre
Constancia, que ofereceu tambem as imagens de Santa
Teresinha e de S. Jose, que se veneram na linda igreja do
Carmelo, a segunda que, em Portugal, se ergueu em honra
da simpatica Santa de Lisieux.
Seis anos volvidos, terminavam as obras, inaugurandose a capela, com muita solenidade, no dia 2 de Fevereiro de
1936, ficando o Carmelo de Viana do Castelo sob o vocabulo
e invoca^ao de Santa Teresinha e S. Joao Evangelista, antigo
titular do de Aveiro, o qual tern uma situa9ao privilegiada,
132
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no sope do Monte de Santa Luzia, ao lado do Seminario das
Missoes e quase a beira-mar, para onde da a maior parte das
janelas da casa.
A primeira Prioresa foi a Rev. Madre Constancia Maria
dos Anjos, e a primeira Superiora local foi a Rev. Madre Ca
rolina do Sagrado Coragao de Jesus. Esta falecia em 22 de Novembro de 1934 e a 26 de Maio de 1936 a Rev. Madre Fundadora, Constancia dos Anjos.
Queira o Senhor suscitar, a este convento, muitas vocagoes viris, decididas, sobrenaturais, como a da Santa
Padroeira do Carmelo de Viana do Castelo...
Viana do Castelo, 6 de Agosto de 19397.
Pe. Antonio Brassio
4) 13° capitulo geral das espiritanas

Fundada em 1921, a Congregagao das Imas Missionarias
do Espirito Santo e um instituto religioso especificamente
missionario. Na abertura do 13° Capitulo Geral, contava 368
Irmas de 16 nacionalidades, que trabalhavam em 17 paises
da Africa, da America e da Europa. O Capitulo teve lugar, na
Torre da Aguilha, Portugal, de 2 a 25 de Agosto de 2007. A
assembleia capitular contava 39 membros, na sua maior
parte eleitos. A assembleia (cuja media de idades era de 56
anos) reuniu 13 Irmas originarias da Africa, 2 da America e
24 da Europa. Mais de um tergo participava pela primeira vez
num Capitulo Geral.
De um C apitulo ao outro...

Entre o Capitulo de 2001 e o de 2007, tiveram lugar
dois Conselhos Gerais Alargados (CGA): o primeiro em 2003
e o segundo em 2205. Um CGA reagrupa o Conselho Geral,
a responsavel dos distritos e as mestras de novigas. O seu ob
jective e fazer o balango do periodo que passou, avaliar o
que se vive na Congregagao em fungao das decisoes do Capi
tulo precedente e proceder a preparagao a distancia do Capi
tulo seguinte. (Constituigoes da Congregagao n° 128) Estas reunioes sao preparadas pelo conjunto da Congregagao por
meio de documentos de animagao: em cada comunidade, as
Irmas trabalham pessoalmente, relendo a sua vida a luz das

7In ROSAS DE SANTA TERESINH A - Outubro 1939.
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