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Adélio Torres Neiva

a congregação do
santo

em

espírito

braga
em
em

Efectivamente a Congregação do Espírito Santo
Portugal não se concebe

sem Braga*

Braga que começámos, mas

Não

foi

em Braga

que
nascemos. As experiências anteriores - dois anos
foi

em Santarém e um ano em Qibraltar não vingaram*
Esta exposição será assim quase uma viagem de
saudade e gratidão por ruas e percursos que em
parte até já não existem, mas que marcaram os
Espiritanos e que fazem parte da nossa memória

e

do património histórico e espiritual desta cidade*

Braga é para os Espiritanos não só o berço em
que a Congregação nasceu como a cultura que a
moldou e o rosto que a impôs e caracterizou* Aqui
sentimos a amizade do clero com quem nos sentimos irmanados e de religiosos e religiosas com

quem

partilhamos o

mesmo

ideal*

Introdução

Depois

de amanhã, festa do Pentecostes, será o encerramento solene

dos 300 anos de história da Congregação do Espírito Santo. Durante

todo este ano jubilar procuramos

reflectir sobre a história e a

que herdamos dos nossos fundadores e os caminhos de futuro
nos desafia. Mais que

uma

visita aos nossos arquivos,

missão

com que

ela

quisemos que estas

comemorações fossem sobretudo uma peregrinação à fonte donde nascemos,
a fim de purificarmos a nossa memória, reavivarmos a nossa inspiração original e aprendermos de novo a sonhar.
*

Adélio Torres Neiva, missionário espiritano, licenciado
cargos

na Província, sendo professor

Geral,

em Roma.

em

Teologia e História, exerceu vários

e 1° Assistente Provincial.

De 1974

a 1980 foi Conselheiro

Director da revista Encontro, tem-se dedicado a vários trabalhos de carácter

histórico.

espiritaria,

Ano

e

2 (2003) n. 4,

3145

A

em Braga

Congregação do Espírito Santo

Mas desde

que sem

a primeira hora nos pareceu

uma

visita a Braga, esta

peregrinação ficaria por concluir. Efectivamente a Congregação do Espírito
depois dos escom-

bros de

1910 em

que todas as casas
espiritarias

foram

em

Santo

origem.

sem Braga. Braga

Portugal não se concebe

Não

foi

em

Braga que começámos, mas

As

experiências anteriores

-

tar

não vingaram. E Braga

foi

dois anos

em

foi

em Santarém

e

marca de

é nossa

Braga que nascemos.

um

ano

em

Gibral-

verdadeiramente a cidade mãe que nos aco-

tomadas pelo Qo-

lheu e acarinhou, a ponto de ela se tornar parte integrante da nossa história.

verno, será ainda

E quando depois dos escombros de 1910 em que

Braga que nos
dará a

mão

e

nos

mão

e nos

ajudará a recuperar as nossas próprias raízes.

uma viagem

Esta exposição será assim quase
ajudará a recupe-

em

de saudade e gratidão por

não existem, mas que marcaram os Esque fazem parte da nossa memória e do património histórico e

ruas e percursos que
rar as nossas pró-

piritanos e
prias raízes

todas as casas espiritanas

foram tomadas pelo Governo, será ainda Braga que nos dará a

parte até já

espiritual desta cidade.

em

Foi já

Braga que a

blioteca Municipal,

com

7

de Dezembro de 1977, no salão nobre da Bi-

a presença

do

Sr.

Arcebispo Primaz, dos

Srs.

Go-

vernador Civil e Presidente da Câmara e demais autoridades religiosas e
civis,

em

celebrámos o primeiro centenário da Congregação do Espírito Santo

Portugal.

Aqui voltamos hoje de novo, como romeiros de 300

anos, para

Braga a nossa gratidão.

dizer a

1.

A

fundação da Congregação do Espírito Santo

em

Portugal

Segundo se deduz de algumas cartas de Mons. Jean Bessieux, bispo do
e do PLannurien, secretário geral da Congregação do Espírito Santo,

Gabão
já

desde 1851 que o

uma

fundar

casa

em

P.

Libermann, fundador dos Espiritanos, pensava

Portugal

em

Tomé e Angola. Chegou mesmo
com Mons. Bessieux, então em

vista das missões portuguesas

a pensar enviar a Portugal o

em

da Guiné,
P.

S.

Lannurien,

França. Mais que qualquer outra congre-

gação, os Espiritanos estavam indicados para a missão de Angola, primeiro

porque esta missão

se

enquadrava

bem

dentro dos objectivos da congre-

gação que era missão entre os mais abandonados,

em

especial a conversão

dos negros e depois porque as missões já confiadas pela Santa Sé aos Espiritanos

no Vicariato Apostólico da Senegâmbia

navam com

as colónias portuguesas.

Com

efeito,

e das

Duas Guinés,

confi-

quase todas as colónias da

Africa Ocidental estavam encravadas neste Vicariato Apostólico.

De

resto,

tinham já uma longa experiência destas missões,
pois há cerca de 20 anos que as evangelizavam.
Desde então, este projecto foi várias vezes retomado sem nunca ter sido
implementado. Nele se veio a empenhar particularmente o P. Carlos Aubert
Duparquet, sertanejo e botânico distinto, dinâmico empreendedor e grande
apaixonado por Portugal. Conseguiu que esse projecto viesse a ser conos missionários espiritanos

cretizado

1865.

De

com

do Congo aos Espiritanos em
no ano seguinte, 1866 chegavam a Angola os primeiros

a entrega da antiga Prefeitura

facto,

Missionários do Espírito Santo.

aparente interferência

missão espiritaria

em

.

.

Mas

território

a sua condição de estrangeiros e a sua
do Padroado, bem como a preparação
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A

improvisada desta expedição, não permitiram consolidar esta presença.
Prefeitura

do Congo estava

em

território português e a

presença de mis-

sionários estrangeiros nesse território foi considerada abusiva.

As

dificuldades políticas encontradas depressa fizeram

Duparquet que só

com

compreender a

missionários portugueses seria possível lançar a mis-

uma

são de Angola. Era indispensável começar pela fundação de

onde

Portugal,
foi

se

formassem os futuros missionários para esse

uma

nesse sentido que encetou

série

casa

em

território.

E

de diligências que levaram a essa

fundação.

Depois de alguma hesitação, o local escolhido para esta fundação caiu

em

Santarém, pela sua proximidade da capital e pelas facilidades de estudo

que o seminário

patriarcal, situado nessa cidade, facultava.

Por decreto de

31 de Agosto de 1867, o Conselho Geral da Congregação decretava a fun-

dação canónica da Congregação
tarém a que
1867, que

se

em

em

uma comunidade em

Portugal:

San-

deu o nome de Seminário do Congo. Foi a 3 de Novembro de

Rua de

casa do Dr. Velhinho, na

dro de Santarém,

numa pequena

sala,

S. Lázaro, actual

Rua de

Pe-

diante do quadro de Nossa Senhora

das Vitórias, tão querida aos Espiritanos, foi inaugurada a primeira

nidade da Congregação do Espírito Santo

em

comu-

Portugal.

Pioneiro como era, o P Duparquet, no ano seguinte, deixava Santarém
caminho do Congo Francês e para lhe suceder foi escolhido o P José Gebbat Eigenmann, um espiritano suíço dotado de invulgar cultura e raro espírito criativo, que viria a ser o verdadeiro fundador da Congregação do Esa

pírito

Santo

em

Portugal.

Entretanto, as dificuldades, sobretudo políticas,
trangeiros

em Angola

com

os missionários es-

multiplicavam-se tornando extremamente

sua presença naquela colónia. Por coincidência surgiu

Grimley, vigário apostólico do

Cabo da Boa

um

Esperança, a solicitar a pre-

um

sença dos Espiritanos naquele

território.

Era

não

políticas,

o clima era saudável, e

se

previam dificuldades

difícil a

pedido de Mons.

projecto bastante tentador:

Roma

re-

comendava-o.

Com

este projecto

em

vista a

Congregação decidiu abandonar, ou pelo

menos suspender, a missão do Congo e assumir a do Cabo da Boa Esperança. Assim sendo, o Seminário do Congo em Santarém deixou de ter razão
de ser. De resto, a falta de recursos, o pouco resultado no recrutamento dos
alunos e as dificuldades e entraves de toda a espécie que

vantavam contra o estabelecimento das congregações

em

Portugal se

le-

religiosas, facilitaram

a decisão: o seminário foi fechado e a experiência espiritana dada por encerrada.

2. Braga,

berço da Congregação do Espírito Santo

em

Portugal

Antes de deixar Santarém, a conselho dos padres desta cidade
tras pessoas

amigas da Congregação, pensou-se

em

fazer

uma

e de ou-

tentativa

no

norte de Portugal, pelos lados de Braga, considerada a mais favorável ao re-

crutamento das vocações

eclesiásticas e religiosas.

Mas aconteceu que o
missão espiritaria

A Congregação do Espírito

Santo

em Braga

Vigário Apostólico de Gibraltar, Mons. Scandella
encontrar-se

com

Roma, para

lhe oferecer a direcção de

vicariato, o

Colégio de

S.

seria

um

colégio que tinha fundado

no seu

uma

obra que poderia substi-

de Santarém, pois além de possibilitar o recrutamento de vocações,

uma

porta para a congregação

em

Espanha, onde a perseguição

giosa tinha fechado todos os colégios dos religiosos.

seguindo para

alunos de Santarém.

aí os

de Gibraltar não

atraía os alunos e

1872, o

um

se

Eigenmann devolvia o colégio ao
projecto que não chegou a nascer.

Antes porém, de

regressar a França, o

uma

reli-

colégio foi aceite,

Mas aconteceu que o isolamento

P.

bência de explorar

O

o colégio acabou por não servir os ob-

que a Congregação

jectivos vocacionais

vez

de 1869 veio

Bernardo, e convidava a Congregação do Espírito

Santo a aceitar a direcção desse colégio. Era
tuir a

em Março

o Superior Geral dos Espiritanos no Seminário Francês de

propunha. E no ano seguinte,
bispo,

abandonando mais uma

R Eigenmann recebeu a incumem Lisboa, nas províncias do
uma possível fundação da Con-

última vez a situação

norte de Portugal e Espanha

em ordem

a

gregação.

As informações que recolhia diziam-lhe que as províncias do Norte de
Douro e Minho e parte da Beira, eram as regiões mais fecundas de

Portugal,

vocações eclesiásticas e

aí

não faltariam com certeza candidatos para

as mis-

sões.

com

Foi

que o P Eigenmann partiu para o norte.

Em

particularmente o Colégio de Santa Quitéria,

em

essa esperança

Guimarães quis

visitar

Margaride, Felgueiras, dirigido pelos Padres Lazaristas, que ele conhecia de
Lisboa.

O director do colégio, o P Varet, convidou-o a passar ali alguns dias. Em
conversa

com

ele e

com

mais dois professores,

como o

P.

Eigenmann

lhes

do motivo que o levara ao norte do país, eles por sua vez confiaramque há muito sonhavam, mas que só uma congregação
religiosa poderia implementar. Eles e vários padres de Braga desejavam vivamente que se criasse em Braga uma casa que pudesse acolher, sob a orientação de uma Regra de Vida e uma direcção religiosa, os alunos externos
do seminário e do liceu, que vagueavam à deriva pela cidade. E pediram ao
P Eigenmann para tentar realizar esta obra, dando-lhe cartas de recomen-

falasse

lhe

um projecto com

dação para amigos de Braga.
Era

uma

proposta que correspondia perfeitamente ao pensamento da

Casa Mãe dos

Espiritanos.

De

facto foi

um

projecto semelhante que levou

o seu primeiro fundador Poullart des Places a criar o seminário do Espírito

Santo
de

um

em

portanto

Em

1703 e

foi

o mesmo projecto que esteve na origem dá fundação

seminário francês

uma

Braga o

recomendado

em Roma,

logo após a morte de Libermann. Era

proposta tipicamente espiritana.

e

P Eigenmann começou

por visitar os padres a

que lhe deixaram a melhor impressão.

Um

quem

estava

deles pô-lo

em

com o arcebispo D. José de Azevedo e Moura, já velhinho, que o
acolheu com toda a simpatia. Braga, segundo Eigenmann escreveu ao Superior Geral, era uma cidade com uns 30 mil habitantes, a Roma Porcontacto

missão espiritana
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tuguesa,

onde abundavam os templos

e os conventos

abandonados por causa

da extinção das Ordens Religiosas. As vocações eclesiásticas eram ainda numerosas, se

bem que em

diminuição.

A

Minho

província do

apresentava

muito mais condições de recrutamento vocacional que Lisboa ou Santarém.

Também

aqui a animosidade do

Governo contra

as

Ordens Religiosas não

era tão grande.

A cidade contava com cerca de

1500 estudantes, mas só 500 pertenciam

Campo da Vinha, hoje Praça Conde
do Pópulo. Os restantes viviam em pensões e
casas particulares. Há muito que os padres lastimavam ver tantos alunos que
deviam chegar ao sacerdócio, perder a sua vocação ou então abandonar-se
a uma vida viciosa na cidade; mesmo entre os alunos havia um bom número
que desejava um colégio-pensionato, se o houvesse. O bem que se lhes
poderia fazer com uma boa direcção seria imenso.
As despesas da instalação não seriam grandes, pois estes estudantes
ao seminário, que se encontrava no

Agrolongo, perto da

igreja

levariam os seus leitos e outros instrumentos de uso pessoal.

o recrutamento das vocações deveria

De

Com esta obra,

ser fácil.

do seminário de Braga não era brilhante nesta

facto, a situação

época. Pouco depois da sua chegada do concílio de Trento, D. Frei Bar-

tolomeu dos Mártires tratou logo de pôr

em

execução a determinação dos

no Campo
pouco a pouco, o seminário deixou de ser prioridade. D. Frei Caetano Brandão, que governou a
diocese de 1790 a 1805 escreveu que depois de D. Frei Bartolomeu dos MárPadres conciliares respeitante à fundação dos seminários, criando

da Vinha, o seu seminário

conciliar.

Mas

depois,

tires,"não tivera o seminário diocesano, prelado

algum que olhasse por

ele".

Em

1880 o arcebispo D. João Crisóstomo de Amorim Pessoa transferira
o seminário para edifício mais condigno e vasto, que o antigo não tinha
igreja

uma

nem

capela,

nem

terreno para recreio dos alunos e era atravessado por

vala de esgoto que estava nas proximidades de

zinhança pouco de invejar para

uma

um

quartel militar, vi-

casa de formação sacerdotal.

A

trans-

ferência fez-se para o antigo convento das Ursulinas a que D. João Crisós-

tomo deu o nome de

S.

Pedro e S. Paulo.

Para começar, escreve o

numa

obra grandiosa,

muito humilde,

um

P Eigenmann

ao Superior Geral, não pensava

colégio seminário ou

com o mínimo

uma

partida apenas para lançar a Congregação e fazer

O

problema mais

difícil era

conseguir

uma

apoiado pelo Superior Geral, acabou por optar por
S.

Geraldo, hoje

concelos.
famílias.

mas

casa.

Depois de muitas

uma

P Eigenmann,

casa, situada

na Rua

da casa era o de não

Imaculada Conceição,

Em

frente ficava o

com uma

ser suficientemente grande,

muro, a casa tinha

um

pátio,

jardim de flores e

uma

horta

um
uma nora, um

começar. Cercada por

frutos e legumes.

Vas-

das mais tranquilas da cidade, habitada por boas

água potável que se tirava por

com

ponto de

Rua da Regeneração, pertencente ao Conde de

A rua era uma
O único defeito

serviria para

um

promoção vocacional

pesquisas, de percorrer quase todas as ruas da cidade, o

de

mas uma obra

quinta,

de pessoal e pouca despesa,

convento das Franciscanas da

igreja bastante grande.

Como

só tinha

uma
missão espiritaria

A Congregação do Espírito
professa,

quando

Como

Santo

em Braga
o convento por

ela falecesse seria fácil adquirir

a casa se situava

na Rua de

Geraldo e como

S.

bom preço.
Santo era

este

muito popular na cidade, achou-se por bem tomá-lo como padroeiro da
casa, até para não dar muito nas vistas e não suscitar susceptibilidades nos
meios

A

então bastante afinados

anti-religiosos,

Obra

em

Portugal.

incluía duas categorias de alunos: os mais avançados que fre-

quentariam o Seminário ou o liceu e os principiantes, a quem
trução primária

para

As

uma

aulas

no próprio

obra mais sólida:

em

casa seriam

um

uma

futuro colégio

protecção e

garantia para o futuro da casa.

De

sem que

uma

isso desse

vistas.

uma

um número

con-

em

Braga

exame de

siderável de alunos da província a preparar-se para o

estas crianças

nas

defesa para os alunos e

havia

resto,

nem

primária que não podiam frequentar ainda

Eram sobretudo

se daria ins-

colégio. Tratava-se de lançar a primeira pedra

o liceu

que precisavam de

nem

instrução

o seminário.

ser acolhidas

numa boa

casa de educação; seriam elas o melhor elemento para lançar as bases de

um

futuro colégio.

Tendo em conta todas

estas informações

do

P.

Eigenmann, o Conselho

Geral da Congregação, na sua sessão de 26 de Agosto de 1872, aprovou a

nova fundação:
"Tendo em conta as deliberações anteriores do Conselho, com data de
23 de Outubro de 1871 e 5 de Fevereiro de 1872, que emitiu um parecer
favorável para se procurar em Espanha ou Portugal, uma obra mais vantajosa para nós que Gibraltar, autorizando para isso o P Eigenmann;
Tendo em conta as cartas deste padre de 25, 27 e 29 de Julho e 8 e 15
de Agosto,

em

que anunciava que depois de muitas pesquisas e dificuldades,

em

tinha encontrado
lar

Braga, Portugal,

conveniência para nós, ou

casa que parecia ser de particu-

externato para os alunos do semi-

quando

nário e do liceu, a que se juntaria,

um

uma

um

seja,

as circunstâncias permitissem,

internato mais numeroso:
Q

Considerando
despesas e

1

que esta obra

com pouco

pode começar facilmente sem grandes

se

pessoal;

Considerando 2 Q que esta obra é de natureza a

fazer

muito

bem

entre os

numerosos estudantes de Braga, dos quais a maior parte estão abandonados

mesmos

e entregues a eles

e que

uma

vários eclesiásticos zelosos e piedosos

obra destas é vivamente desejada por

que para

este efeito

oferecem a sua co-

laboração;

Considerando 3 Q que esta Obra, é além disso

um

meio dos mais

indica-

dos para recrutar vocações para a Congregação e para as nossas missões,

do Congo, que

pecialmente para

as

procuramos

na Península;

O

criar

é para nós o principal da fundação

Conselho, por unanimidade, é favorável a que

educação

em

se

tome

es-

que

esta casa de

Braga, para substituir as de Gibraltar e Santarém, que se tinha

precedentemente"

(ÀCGSSp.

O decreto desta fundação

Boite 462.

A

Brásio pp. 232-233).

é datado de 26 de

Agosto de 1872.

Mas mal constou que o P. Eigenmann se ia instalar em Braga, a imprensa
jacobina, nomeadamente o Diário Popular não demorou em lançar contra os
missão espiritaria
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Espiritanos o seu primeiro aviso.

fundar

aí

um

colégio de Jesuítas.

"Chegou a Braga

Não

um

indivíduo que quer

perderá o seu tempo

em

Braga, berço

da reacção, onde toda a gente suspira na pegada do senhor D. Miguel

da honorável Companhia de

II

e

Jesus".

Felizmente, dois jornais católicos responderam imediatamente a este
irónico despropósito.
Sr. Capela, não estava disposto a
Eigenmann optou por uma outra casa, a casa do Sr. Magalhães na mesma rua; hoje não é possível saber onde era a casa que os

Por sua vez, o locatário da casa, o

deixá-la e o

P.

primeiros espiritanos ocuparam.
vorável que, passado

um

mês,

um

Mas

esta casa era de tal

maneira desfa-

dos seus amigos mais influentes conseguiu

na Rua do Carvalhal, n Q 36, edifício brasonado dos Condes de
Azevedo, onde depois veio a morar a Família Braga da Cruz. Ali se instalaram a 8 de Outubro de 1872 o P. Eigenmann, acompanhado do primeiro
outra,

espiritano português, o

3.

P.

Policarpo dos Santos, mais três Irmãos Auxiliares.

O

Colégio do Espírito Santo

Este Colégio de S. Geraldo, da
se,

a casa-berço dos Espiritanos

em

Rua do
Braga.

Carvalhal,

n Q 36,

foi,

pode

A finalidade desta casa,

dizer-

no pen-

inicial do P. Eigenmann e da Casa Generalícia da Congregação,
embora admitindo também alunos internos, era assistir moral e espiritualmente a população escolar do liceu e sobretudo a do seminário, que vivia

samento

fora de portas.

Assim, ao princípio o colégio só excepcionalmente admitia alunos

in-

não vissem com bons olhos esta abertura ao
exterior e recusassem enviar os seus alunos enquanto não tivessem aulas em
casa, pois conheciam os perigos a que os alunos se expunham no liceu e no
seminário, o colégio pouco a pouco foi passando a internato, só admitindo
alunos externos excepcionalmente. Nestas novas bases, que se afastavam
um pouco do projecto inicial, o Colégio de S. Geraldo tomou o nome definitivo que o havia de celebrizar, de Colégio do Espírito Santo.
O Doutor Luiz Maria da Silva Ramos, professor de Moral do seminário
A imprensa
bracarense, lente de teologia da Universidade de Coimbra, mestre no púl- maçónica de Lisboa
« ilepito e jornalista, deu com a responsabilidade do seu nome, a cobertura lee p orto e
gal ao colégio. O Colégio do Espírito Santo pôde assim singrar sem problej»
ra
^ Braga não
mas. Foi um sacerdote que ficou nos Anais da Congregação do Espírito
deixaram passar
ternos,

mas como

Santo como

A

um

as famílias

dos seus primeiros e mais insignes amigos e benfeitores.

,

,

.

.

deixaram passar despercebida a fundação do Colégio do Espírito Santo. Se-

,

~

a

r
,

gundo eles, "uma fornada de Jesuítas expulsos da Alemanha por Bismark,
nada menos de sete, tinham vindo refugiar-se em Braga: dois franceses, dois
ingleses,

um

russo,

um

suíço e

um

escocês".

Mas não

faltou

quem

*

,

aesberceoiaa a tun'

imprensa maçónica de Lisboa e Porto e "o Liberar de Braga não

logo os

defendesse e a verdade é que os padres tinham encontrado o melhor aco-

lhimento e dedicação por parte de vários eclesiásticos e a simpatia geral da
população.
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Com o aumento crescente da população do colégio foi necessário procurar outra casa.

Encontrou-a o

P.

Eigenmann na Quinta das Hortas, próximo

da estação do Caminho de Ferro, na Travessa da Cónega, hoje Rua dos

Ir-

mãos Robys onde está o convento das Irmãs da Visitação. Ficava fora de
Braga, a 5 minutos da cidade, com as vantagens da cidade e os encantos do
campo: tranquilidade, ar puro e belas vistas. O Colégio do Espírito Santo
se instalou em Outubro de 1873, com 60 alunos.

Mas

a

Casa das Hortas não tinha capela, o que não permitia uma

condigna

gia

nem

suficiente para o

ter

o Santíssimo

em

um número

tugal. Foi preciso adaptar salas e

litur-

casa e o espaço era cada vez mais in-

desenvolvimento que a obra estava a tomar.

alunos eram já 127, o que era

aí

Em

invejável para os colégios

1875 os

em

Por-

encontrar novos espaços para a sua popu-

lação sempre crescente. Para este sucesso contribuíram vários factores: a
fama que o colégio adquiriu com o bom resultado dos exames, a disciplina
e bom espírito que aí reinava e a alegria que transbordava da vida do colégio.

Mas

a falta de espaço reservado, a disposição dos apartamentos, a vizi-

nhança incómoda dos caseiros que tinham direito de passagem pelo pátio e
a falta de capela, tornavam urgente a compra de um terreno próprio e uma
construção de

O
com

raiz.

terreno à venda apareceu finalmente na

Rua de

S. Vicente,

n9

20,

na parte norte da cidade, com uma
vista
magnífica
sobre o Cávado. Foi sábado, 12 de Agosto de 1876, que o
P. Eigenmann foi avisado da venda desta propriedade pelo pároco da
paróquia, o amigo P. Couto. Imediatamente Eigenmann procurou colher informações, um pouco em segredo, junto do pai de um dos alunos do colégio, até porque o proprietário João Manuel Pereira, era um brasileiro pouco
a frente para o Largo das Infias,

simpático para
Foi a 21 de Junho

com

as obras religiosas. Aliás

um

outro pretendente se tinha

a primeira pedra

mas por não ter podido pagar no tempo exigido, teve que
retirar a sua candidatura. Então o P. Eigenmann, logo que recebeu a
aprovação da Casa Mãe, comprou por escritura de 20 de Novembro de 1876
a chamada «Quinta de S.Vicente», na freguesia de S. Victor, que, por

do colégio que hoje

prudência jurídica, ficava

ainda existe com o

trangeiros: PP. José

de 1877 que se

benzeu e lançou e

nome de Liceu Sá

já apresentado,

em nome

Eigenmann

(suíço)

de

três espiritanos

Thomaz Hossenlop

todos eles ese João

Alexan-

dre Rulhe (franceses).

Foi a 21 de Junho de 1877 que se benzeu e lançou e a primeira pedra do

de Miranda

colégio que hoje ainda existe

com o nome de

Liceu Sá de Miranda; esta pe-

dra ficou colocada sob a soleira da porta grande, virada para a cidade, tendo
a construção sido confiada ao mestre Pontes, de Palmeira.

Foi uma obra construída pouco a pouco, tendo ao princípio uma parte
do colégio continuado a funcionar na antiga Casa das Hortas. Além da ala
principal do edifício que veio a ter os quatro pisos que hoje tem, construiuse

uma

enfermaria, toda a ala da

Rua de Santa Margarida,

destinada à ins-

trução primária, aos laboratórios de física e química, história natural, ginásio

gimno-desportivo, telégrafo, pluviómetro, espaços de recreio,

quência escolar

missão espintana

foi

crescendo à medida que o

nome do

etc.

A fre-

colégio se ia im-

Adélio Torres Neiva

pondo, tanto pelas condições pedagógicas como pela formação que

como

ministrava,

seguiam nos exames do
a

420

em

A 9 de Julho de
O Colégio começou com 80 alunos e chegou
número mais elevado até aí conseguido; a mé- 1905 resolveu a dU

liceu.

1910, que seria o

dia anual dos alunos oscilava entre os

Os

aí se

sobretudo pelos resultados excelentes que os alunos con-

360

e 390.

recção do colégio

brilhantes resultados conseguidos nos exames oficiais fizeram do

um

Colégio do Espírito Santo

dos mais conceituados

em

todo o

país.

marcou gerações de estudantes e durante muito tempo foi
ponto de referência para a cidade. Todos os anos os alunos iam em pere-

Este colégio

um

grinação ao Sameiro, cujo templo se construiu nessa altura.

A

uma

ouro no ano ante-

rior,

por ocasião das festas jubilares. Esta coroa de prata

foi oferecida pelos

da que lhe

foi oferecida

alunos e elaborada pelo artista bracarense

mesmo que

Manuel Casimiro da Costa, o

tinha confeccionado a coroa de ouro.

Na

coroa figurava o

brasão do Colégio do Espírito Santo.

Também

o segundo sino do carrilhão do Sameiro, que pesava 35 arrobas,

oferecido pelos directores e alunos do colégio do Espírito Santo.

foi

Em

1900

foi

solenemente benzida pelo Arcebispo de Braga D. Manuel

Cunha uma estátua monumental de Nossa Senhora de Lurdes,
fundido, com 1,75 m de altura e colocada na esplanada fronteira

Baptista da

de ferro

ao edifício principal do colégio; hoje essa estátua encontra-se na Avenida
das Tílias

no seminário do

do

do espólio do colégio

leilão

Ao fim de

30 anos,

Fraião, oferta

em

da família que a adquiriu, a quando

1910.

um bom número de

de grande relevo tanto na Igreja

como na

antigos alunos

sociedade

ocupavam

civil:

lugares

uns foram depu-

tados, outros governadores civis, outros professores universitários, diplo-

matas, funcionários do Governo, médicos, juízes, advogados, jornalistas e
empresários.

Lembremos apenas alguns nomes mais

significativos:

o bispo

de Leiria D. José Correia da Silva, o bacharel Henrique Cardoso de Meneses,

governador

nador

civil

civil

de Santarém, o Visconde de Paço Nespereira, gover-

de Braga, Dr. Francisco José da Silva Basto, lente catedrático da

universidade de Coimbra, Dr. Luís Marins Meneses, Cônsul

em

Marselha,

o Dr. Manuel Monteiro, embaixador no Egipto, Dr. Alberto Pinheiro Torres,

deputado da nação, Capitão Monteiro Pinto, D. José Queiroz de

uma lista sem fim.
do assassinato de D. Carlos e do príncipe herdeiro,

Lencastre, o barão de S. Lázaro... seria

No

dia seguinte ao

a primeira voz a levantar-se

em nome
res,

da religião e da

no parlamento, protestando contra

civilização, foi

esse crime,

o deputado Alberto Pinheiro Tor-

antigo aluno do colégio, o único que teve a coragem de se apresentar

aos eleitores

Mais

como

tarde,

católico.

quando o

jornal

A

Palavra, o único jornal

que defendia os

na iminência de suspender a sua publicação por
falta de meios, foram três antigos alunos do colégio, que se lançaram, numa
nova empresa para evitar a morte deste jornal.
Em Coimbra, no meio da população turbulenta da universidade, foram
interesses

da

coroa

de prata dourada

coroa

em

fiel

a Nossa

uma

9 de Julho

de 1905 resolveu a direcção do colégio oferecer a Nossa Senhora
de prata dourada, cópia

oferecer

Senhora

Igreja, esteve

missão espiritaria
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Ao

estabelecesse

ainda dois antigos alunos do colégio do Espírito Santo, Ivo

em

Braga, a Con-

e D. José Queirós de Lencastre, que tiveram a

gregação do Es-

culo Católico da Democracia Cristã,

pírito Santo tinha

colegas,

Ao

como fim principal
o recrutamento das

vocações para a
evangelização das
colónias portugue-

sas de Africa: os
colégios aparece-

ram como

ter

na vertente

social

Foi

ali

que desabrocharam

as primeiras

do nosso

um

como

país.

Seminário

irmãos auxi-

vocações espiritanas

em

Por-

tugal.

Pode dizer-se que este Colégio foi a Casa Mãe da Congregação do Espírito Santo em Portugal. Daqui irradiaram as outras casas da Congregação:
- O colégio de Santa Maria em 1886 em Gaia, transferido par o Porto

em

1887;

alfobre
-

de vocações e fonte

que muita influência viriam a

lado do colégio funcionou quase desde o princípio

Apostólico, para aspirantes espiritanos, tanto clérigos
liares.

Cunha Barbosa

coragem de fundar um Círa que chegaram a associar-se mais de 300

A Escola Agrícola Colonial em

de recursos para as

-

casas de formação

-

dos aspirantes

-

O colégio Instituto Fisher nos Açores, em 1892;
A Procuradoria das Missões em Lisboa no mesmo ano - 1892;
O Seminário Apostólico da Formiga em Ermezinde em 1894;
O seminário maior de Carnide para o Curso teológico em 1907.

Aqui

mão

1887, para a formação de Irmãos Auxi-

para as missões;

liares

se fez a primeira profissão religiosa espiritana

Rodrigues

Aqui

em

em

Portugal: a

do

Ir-

1878.

se celebrou a primeira

Tomada de

Hábito, na festa do Pentecostes

de 1881.

Aqui foram ordenados
Portugal

em

Daqui partiram
gola: os

tunes,

Ao

os primeiros cinco sacerdotes da

em

em

1881 os primeiros missionários para a missão de An-

Irmãos Gerard e Rodrigues e os

PP Wunemburger

que foram fundar a missão da Huíla
estabelecer-se

como fim

Congregação

1883.

em

em

e José

Maria An-

1881.

Braga, a Congregação do Espírito Santo tinha

principal o recrutamento das vocações para a evangelização das

colónias portuguesas de Africa: os colégios apareceram

como

alfobre de vo-

cações e fonte de recursos para as casas de formação dos aspirantes.

O colé-

no decorrer de toda

a sua e-

gio de Braga

nunca esqueceria

esta finalidade:

xistência procurou subsidiar primeiro o Noviciado dos Irmãos, mais tarde

transferido para Sintra e depois o Escolasticado

anexo,

mesmo

Após 38 anos de
apogeu: e

foi

Menor que

lhe estava

depois da sua transferência para o Colégio da Formiga.

em

existência, o Colégio

do

Espírito

Santo atingiu o seu

plena fase de desenvolvimento que a Revolução de 1910

o suprimiu, mau grado o recurso interposto para o Tribunal Internacional
de Haia.

O

sucesso dos seus alunos, a orientação prática do seu «Curso

Comercial», o impulso vigoroso dado à educação da juventude, haviam
atraído a estima e a confiança de Braga inteira.

nhou não

só

em

vantadas pouco a

O renome que o colégio ga-

como no Brasil, as suas óptimas construções, lepouco só com os recursos do colégio, eram uma das glórias

Portugal

da cidade.

Em

1910, logo que foi promulgado o decreto que extinguia as congre-

gações religiosas, confiscava os seus bens e expulsava do território português

missão espiritaria

Adélio Torres Neiva

todos os seus

membros

R

do colégio, o

estrangeiros, o director

Blériot,

apelou para o Cônsul da França, protestando contra a confiscação de

um

também uma

au-

imóvel, cujos proprietários legais eram franceses. Pediu

Civil de Braga, que por sinal, era

um

dos anti-

gos alunos do colégio. Este escreveu ao Ministro da Justiça

em

favor do

com o Governador

diência

colégio e a pedido de muitas famílias e

uma

queriam a todo o custo salvar o colégio

em nome

delegação de 300 pessoas que
dos interesses superiores

da cidade, deslocou-se a Lisboa, na tentativa de evitar o

que

conseguiu

se

proprietário,

foi

que os PP

pudessem prolongar a sua estada

em

Mas tudo o

pior.

do colégio

Blériot, director

e Girollet, com-

Portugal, por mais

algum

tempo. Todos os outros. membros da comunidade, padres e Irmãos, deviam
partir

imediatamente, os estrangeiros para atravessar a fronteira e os por-

Ainda

tugueses ou se secularizavam, ou se dispersavam ou se exilavam.

tentou entregar o colégio a
tido.

grupo de

leigos,

mas nem

se

consen-

isso foi

A 28 de Outubro, o colégio foi selado e a casa posta sob custódia milicom mágoa

Foi

tar.

um

incontida que os 36 espiritanos que aí traballhavam: 20

padres e 16 irmãos lhe disseram o seu adeus.

A

1

colégio,

de Novembro, o

consumia

Ao

lado.

P

Blériot celebrava a última missa

as sagradas espécies, após

o que o oratório

também

se-

outro dia, Festa dos Fiéis defuntos, os dois padres foram ao

cemitério pedir a bênção e despedir-se dos confrades que
2 de

na capela do

foi

Novembro o guarda

ali

repousavam.

A

recebia a última chave da última porta do colé-

gio.

em 1919

os Espiri-

tanos do exãio peri'

saram
o

ser chegado

momento de

re-

gressar a Portugal

Braga e a restauração da Congregação do Espírito Santo

4.

Oito anos depois,

em

em

Portugal

e restaurar

a Con-

gregação neste país

1919, passada a efervescência da crise e recupera-

uma certa cobertura legal, os Espiritanos do exílio pensaram ser chegado
momento de regressar a Portugal e restaurar a Congregação neste país.

da
o

Disso foi incumbido, pelo Superior Geral da Congregação, o

P.

Moisés

Alves de Pinho, futuro arcebispo de Angola e Congo e então exilado
Paris.

O

Superior Geral incumbira-o de

toridades, lançasse

ombros à

em

em

autorização» das au-

obra.

De novo, Braga vai voltar a
da província como o tinha sido
mente

«com ou sem

ponto de

partida, berço

da restauração

quando do seu nascimento. Era

efectiva-

desta restauração.

Tinha o colégio nos seus tempos antigos alugado uma propriedade agrína Rua Bento Miguel, n Q 18, conhecida pelos Espiritanos como

cola,

fruta e animais domésticos.

1910, esta propriedade foi esquecida, tendo lá

fi-

cado apenas o Irmão Francisco Faria que guardava a propriedade. Sempre

tempo

todo,

guardando tudo o que podia defender da pilhagem, sobretudo roupas,

alfai-

esperançado que os padres haveriam de voltar,

as

de culto, paramentos e

lá ficou este

da

província

bretudo os antigos alunos do colégio que serão o grande ponto de apoio

«Quinta do Charqueiro», para colheita de

a

restauração da

Braga que a congregação gozava de mais simpatia. E vão ser so-

Aquando da Revolução de

voltar

da, berço

ser

a

Braga vai

ser ponto de parti-

livros.

missão espiritaria

A
ida para o Fraião
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com a sua ajuda que o P. Alves de Pinho começou a procurar em
uma casa para lançar de novo as raízes da Congregação. Como nada
conseguisse nem em Braga nem nos arredores, o P. Pinho acabou por
Foi

Braga
se

aproveitar as instalações daquele pardieiro para começar, partilhando os es-

paços

com o

pessoal doméstico da quinta. Foi o nosso segundo berço, talvez

ainda mais pobre que o da

Quando

se

Rua

mente D. José de Lencastre,
Dr.

das Hortas, 47 anos antes.

soube deste regresso, os antigos alunos do colégio, nomeadaDr. Pinheiro Tones, capitão

Monteiro Pinto,

Jerónimo Louro, logo apareceram a oferecer os seus préstimos à Con-

gregação.

Ali viveu a nova comunidade,
lhendo, durante

de S. Tomás, na

um

ano.

Ao

Rua Visconde de

colégio para o transformar
ria

com

fim de

numa

alguns aspirantes que se foram reco-

um

ano como

ficasse

vago o Colégio

Pindela, os Espiritanos alugaram este

Escola Apostólica. Ali pelo

espaço para 50 ou 60 aspirantes.

Os

menos havena

aspirantes a Irmãos continuariam

Escola Apostólica de Formação para Irmãos Auxiliares,

Rua Bento Miguel e os seminaristas seriam
Tomás, da Rua Visconde de Pindela.

instalados

no Charqueiro, da
no Colégio de S.

Foi nestas duas casas que viveram os Espiritanos durante oito anos, até

em 1929. A média de frequência dos aspirantes a Irmãos
na Escola Apostólica de Formação para Irmãos foi de umas trinta pessoas.
Para o Colégio de S. Tomás vieram os seminaristas do exílio, então estudando em Zamora.
Do espólio do antigo colégio do Espírito Santo, o colégio de S. Tomás
recebeu o quadro de Nossa Senhora de Africa, que ficou instalado na sala
de visitas e uma comissão de Antigos Alunos ofereceu uma estátua de Nossa
Senhora, também do antigo colégio e que um aluno tinha comprado.
O ano lectivo de 1921-1922 começou com 49 alunos, tendo nessa data
o antigo aluno Capitão Monteiro Pinto começado a dar gratuitamente aulas
de físico-químicas e matemática, trabalho que faria, duas vezes por semana
durante 43 anos, até que as suas forças lhe faltaram, o Dr. Jerónimo Louro
com a assistência médica e as suas aulas de medicina e higiene, D. José de
Lencastre que amiúde visitava o seminário, os Drs. António Valença e Delfina Velença, grandes beneméritos da Obra, além de vários sacerdotes nosà ida para o Fraião

sos amigos.

Como

o Colégio do Espírito Santo antes da República

colégio de S.

Tomás

foi

também

este

o embrião e ponto de partida para difusão da Con-

em Portugal, nesta nova fase da sua história.
Daqui se partiu para a fundação de três novos seminários: o de Teologia
em Viana do Castelo, o de ensino inicial em Godim, Régua, e o do ensino
médio no Fraião.

gregação

5.

Ao

O

Seminário do Fraião

fim de oito anos de vida o Colégio de S. Tomás era já insuficiente

para albergar todos os aspirantes espiritanos. Mantinha-se a ideia da per-

missão espiritaria
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em

manência

uma

para

Braga ou nos arredores.

Mas

urgia passar de casas de renda

propriedade que fosse pertença da Congregação

pudessem

instalar as duas obras

em

que

se

de base para formação dos missionários:

seminário para o ensino médio e Escola Agrícola e Profissional para Irmãos

económico para o seminário.
Todo o ano lectivo de 1926-1927 se passou em pesquisas: visitou-se a
quinta do Ramalhão em Sintra, a quinta da Costa em Guimarães e outras
Auxiliares, o que seria de grande apoio

propriedades

em

Aveiro, Porto e sobretudo arredores de Braga. Foi nessa

al-

chegou ao conhecimento dos Espiritanos que ia ser posta à venda
chamada
a antiga Quinta do Visconde do Fraião, nos arredores da cidade.
Quinta de Valbom, no Fraião, por morte do Visconde fora repartida por seus
tura que

A

dois filhos e

uma

filha,

casada

com o

Dr.

Álvaro Ferreira da

Silva, lente

em

Coimbra.

A praça só ia o Valbom de Baixo, que incluía o solar do Visconde

do Fraião

e

ocupava dois terços da quinta e que pertencia aos dois

filhos.

Mas o Dr. Álvaro só vendia a quinta com a condição de se lhe comprar
também o Monte Redondo, que era precisamente o lugar mais indicado
para a construção de um seminário. Finalmente comprou-se também o Val-

bom

de Cima.

A escritura da venda foi feita a

10 de

Maio de 1927

chegava da comunidade da Rua Bento Miguel a primeira

e a 3 de

Dezembro

que ficou

leva,

ins-

na antiga residência dos viscondes do Fraião. A 5 de Dezembro de
1927 começou a terraplanagem do Monte Redondo para a construção do
novo edifício e a 29 de Janeiro de 1928 o arcebispo Primaz D. Manuel
Vieira de Matos que desde a primeira hora nos acolheu com particular estima e carinho, benzia a primeira pedra do pavilhão norte do Seminário do
Fraião, pedra essa que ficou sob a soleira da porta central que olha para a
talada

cidade. Curioso notar ter sido o

mesmo

prelado a benzer a primeira pedra

do Seminário Conciliar a 8 de Dezembro desse ano de 28, cerimónia a que
assistiu toda a comunidade do Fraião.
Ainda durante o ano de 1928 começaram a surgir os edifícios dos actuais

O primeiro

pavilhões das oficinas e central.

construção

em

serviria

de base de apoio à

curso da Escola Profissional para Irmãos Auxiliares e o se-

gundo seria a sede da Obra dos Irmãos. Finalmente em 1935 seria solenemente benzido o pavilhão sul, por outro arcebispo, também ele grande
amigo dos Espiritanos - D. António Bento Martins Júnior. Desde então o
edifício ficou já com a actual configuração, embora o claustro e a capela só
fossem construídos mais tarde.

A

transferência da

comunidade da Rua Bento Miguel

foi a

27 de

Fevereiro de 1929 e a 29 de Julho passavam para o Fraião os seminaristas

do Colégio de

S.

Tomás.

A Casa da Rua Bento Miguel fora entretanto de-

molida.

A casa solarenga dos Viscondes do Fraião nunca foi abandonada. A pedido do episcopado, começou por servir de casa de retiro para regeneração

de sacerdotes. Muito ampliada,

foi

desde 1934 sede do noviciado, primeiro

para clérigos durante sete anos e a partir de 1950 para irmãos auxiliares.

Algo remodelada

e

muito beneficiada, desde 1971 passou a

servir para os

missão espiritaria

A

em Braga

Congregação do Espírito Santo

alunos do curso propedêutico que frequentavam a Faculdade de Filosofia de

Braga e depois Centro de Animação Missionária. No ano 2001, depois de
profundamente remodelada, a Casa do Visconde também conhecida por Espadanido foi cedida por um período de 50 anos à Associação de Solidariedade Social de S. Tiago do Fraião para Lar de Terceira Idade, Centro

de Dia, apoio domiciliário, infantário e ATL.

O

seminário, lá

no

alto,

onde chegaram a funcionar simultaneamente

todos os cursos de preparação para o sacerdócio desde o segundo ano do ensino secundário até ao terceiro de Filosofia, foi sempre fundamentalmente

uma

grande escola do chamado curso

Em

liceal.

atitude precursora e por

muitos considerada na altura revolucionária, obteve, no fim da década de
quarenta alvará de estabelecimento de ensino secundário particular.

As

vi-

que o seminário esteve sujeito dependeram muito das múltiplas
conveniências e necessidades da Congregação, sobretudo por via das altecissitudes a

rações que o plano de estudos foi sofrendo através dos tempos, a nível oficial.

Desde

as suas origens

por aqui passaram alguns milhares de alunos, dos

quais cerca de 200 foram ordenados sacerdotes e enviados

Ao
cola,

lado do seminário funcionou

também

em

missão.

a Escola Profissional e Agrí-

onde chegaram a leccionar professores da Escola Agrícola de Braga.

Ali floresceram oficinas de tipografia, carpintaria, serralharia, sapataria e
faiataria

que formaram inúmeras gerações de missionários

sões de Angola. Ali se
sões.

formaram cerca de 250 irmãos

auxiliares para as mis-

Por outro lado, alguns Irmãos mais novos frequentaram cursos da

cola Técnica e na escola de

Enfermagem com boa

al-

leigos para as mis-

es-

qualificação profissional.

Devido ao plano urbanístico da Câmara de Braga para o Vale de
Lamaçães, a partir de 1993, a casa do Fraião sofreu profundas remodelações,
inserindo-se nela
e dando-se

um

Centro de Animação Missionária e de Espiritualidade

uma nova

configuração a toda a quinta.

A

Braga

é

22 de Março de 1980, por proposta do Cónego Costa Lopes, da
Comissão de Toponímia da Cidade de Braga foi dado o nome do P. José

para os

Eigenmann, o fundador do Colégio do Espírito Santo,

Espiritanos não só
o berço

em

a

uma

rua de

Nogueira, perto da Capela do Espírito Santo.

que a

Congregação nas'

Conclusão

ceu como a cultura

que a moldou

e o

Braga é para os Espiritanos não só o berço
rosto

que a impôs

caracterizou

e

como

a cultura que a

moldou

e o rosto

em

que a Congregação nasceu

que a impôs

e caracterizou.

Todos

os Espiritanos passaram por Braga e aqui viveram a sua fase educacional,

mais permeável a influências e a valores.
paisagens únicas do

Bom

Jesus e

A beleza da cidade,

do Sameiro,

abrigada pelas

as suas festas e os seus ritos,

areópagos marcaram indelevelmente a juventude espiritana que por aqui passou.
Em Braga ganhou marcas o nosso património espiritual, as nossas devoções e as nossas tradições. Aqui aprendemos a devoção ao Espírito Santo
e ao Imaculado Coração de Maria, a devoção a S. José e ao Sagrado
Coração de Jesus, ao Menino Jesus de Praga e a S. Miguel, padroeiro da
as suas procissões e as suas igrejas, os seus foros e os seus

missão espiritaria

Adélío Torres Neiva

Coração de

Jesus,

ao Menino Jesus de Praga e a

Província, outras referências que

marcam

monte do Sameiro nos habituámos

subir

S.

Miguel, padroeiro da

a espiritualidade espiritana.

no

Ao

início de cada ano, a pedir a

bênção à Senhora e pela sua sombra nos sentimos envolvidos e amparados.
Foi aqui que a Congregação do Espírito Santo ganhou raízes afectivas e
aprendeu a

ser

estimada e querida pelas suas autoridades e pelas suas gentes.

Os nossos primeiros
quem no-los deu.

amigos, de que nunca mais nos separaríamos, foi Braga

Foi aqui que durante dezenas de anos, os antigos alunos dos nossos colégios,

enquanto a vida lhes permitiu,

se

reuniam para avivar

uma

que vinha dos bancos da escola e queriam manter sempre viva

amizade

e estimu-

lante.

Foi aqui que

conhecemos benfeitores

e amigos a

que a nossa história e

a nossa missão espiritana ficou indelevelmente unida: médicos, advogados,

engenheiros e gente simples: benfeitores cuja dedicação e carinho

guardamos como nosso património mais precioso.

Mais que

em

qualquer outra parte aqui sentimos o carinho dos seus arce-

têm acompanhado e que estiveram presentes nos momentos mais marcantes da nossa história: D. José de Azevedo Moura, D.
Manuel Baptista da Cunha, D. Manuel Vieira de Matos, D. António Bento
Martins Júnior, D. Francisco Maria da Silva, D. Eurico Dias Nogueira e D.
Jorge Ortiga. Aqui sentimos a amizade do clero com quem nos sentimos irmanados e de religiosos e religiosas com quem partilhamos o mesmo ideal
É por isso que não podíamos fechar este centenário sem uma romagem
de gratidão à cidade-mãe, que foi o berço da nossa história.
bispos que sempre nos

Pe. Adélio Torres Neiva

missão espiritana

