
 

 

 

VIDA DE D. FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES 

DA ORDEM DOS PREGADORES 

ARCEBISPO E SENHOR DE BRAGA, PRIMAZ DAS HESPANHAS 

 

 

NOTA PRÉVIA 

 

 

Estas notas baseiam-se, essencialmente, na obra de fr. Luís de Sousa, OP, biógrafo 

do Beato Frei Bartolomeu dos Mártires cuja primeira edição foi publicada em 1619. 

A informação recolhida baseou-se, sobretudo na “Vida de D. Frei Bartolomeu dos 

Mártires, do citado autor, numa co-edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda e do 

Movimento Bartolomeano, do ano de 1984.  

Acontece que, à medida que ia avançando no conhecimento da vida e obra de Frei 

Bartolomeu dos Mártires, o meu interesse foi crescendo e provocou mesmo um 

enorme entusiasmo por este santo Arcebispo, talvez o maior dominicano de Portugal.  

Por outro lado, a necessidade de precisar alguns aspectos referidos ao longo da 

biografia do Arcebispo levou-me à consulta de algumas obras, poucas, que refiro no 

final do texto 

Espero comunicar aos leitores este mesmo entusiasmo por tão grande Pastor cuja 

vida e obra se aproximam tanto dos valores e preocupações do nosso Papa Francisco, 

mantendo a sua vida e obra, por isso mesmo, toda a sua actualidade. 

Daí, este modesto trabalho que não é senão uma selecção de notas coligidas para 

oferecer aos que o lerem uma visão global da sua biografia. 

 

FREI LUÍS DE SOUSA, O AUTOR DA BIOGRAFIA 

O cronista Frei Luís de Sousa, autor de “Vida de D. Frei Bartolomeu dos Mártires”, de 

seu nome no século, Manuel de Sousa Coutinho, nasceu por volta de 1555, em 

Santarém, filho de Lopo de Sousa Coutinho, da linhagem dos Condes de Marialva. 

Manuel de Sousa Coutinho recebeu esmerada educação e possuía uma sólida cultura 

humanística. Viveu uma juventude despreocupada e, em 1572, certamente como 

recompensa dos serviços paternos em campanhas na Índia, era tomado como moço 

escudeiro. 

A vitória de Lepanto em 1571 contra os turcos otomanos provocara em toda a Europa 

um frémito de fervor religioso a que não ficou alheio Manuel de Sousa Coutinho, então 

com vinte anos de idade, o que o levou a ingressar na Ordem de Malta que era, 



naquele tempo, a mais avançada guarda da Europa. Depois de vários episódios 

militares decorridos neste contexto, regressa a Portugal e, em 1582. No ano de 1583, 

casa com D. Madalena de Vilhena, viúva de D. João de Portugal que desaparecera na 

campanha de Alcácer-Quibir, em 1578.  

Do primeiro matrimónio de D. Madalena de Vilhena, o novo casal recebeu um filho que 

viria a morreu em Ceuta, e uma filha, Maria de Vilhena e (entre outros) um palácio em 

Almada, por via da herança materna de D. Madalena. É esta residência que vão 

ocupar depois do casamento a qual, sem favor, se podia classificar de opulenta. Aqui 

fixada a família, D. Manuel de Sousa Coutinho (MSC) desempenha vários cargos 

importantes na comunidade da sua residência.  

Em 1592, já no reinado de Filipe II de Espanha e primeiro de Portugal, este monarca 

autoriza o fidalgo a despender apreciável quantia para a contratação e equipamento 

de servidores que, por ordem do próprio rei, o haveriam de acompanhar a Tânger. Tal 

facto prova que eram boas as relações com o soberano castelhano o qual a solicitava 

serviços ao fidalgo, compensando-o largamente por isso. 

Do ponto de vista intelectual e cultural, MSC era profundo conhecedor dos autores 

clássicos com que conviveu na casa paterna, pois seu pai era exemplo acabado do 

fidalgo de Quinhentos em que armas e livros iam a par. Além disso, aliada à sua vasta 

cultura, MSC tinha a experiência adquirida durante o serviço militar prestado nas 

sucessivas guarnições no norte de África, armadas da Índia e outras. Estes dois 

factores - cultural e militar - asseguravam-lhe uma ampla e profunda visão dos 

acontecimentos do seu tempo. 

Mudança 

Residindo em Almada, como já referimos, surgem graves desinteligências com os 

governadores do reino, relacionadas com o aparecimento da peste que levariam MSC 

a cair em desgraça, quando a administração do reino ordenou que despejasse as 

casas em que vivia para que a corte ou parte dela se refugiasse lá, fugindo àquela 

ameaça da peste que grassava em Lisboa. 

Considerando o facto como acintoso agravo, retira a família de sua casa e põe fogo ao 

palácio, partiu logo para Madrid. Explicando-se a seguir perante a justiça das cortes de 

Madrid sobre o acontecido, volta à capital portuguesa, esquecido que é o incidente. 

Filipe III (o segundo de Portugal) nomeia-o a seguir para outro cargo e, por alvará 

próprio, concede-lhe uma tença de 50 000 reis. 

A América castelhana é também território para uma expedição militar e lá permanece 

(e enriquece) cerca de dez anos, ao fim dos quais volta a Portugal (1608), porque tem 

saudades de sua mulher e filha  

Após o regresso da América, surge a sombra do mistério que envolve a súbita decisão 

de, com D. Madalena de Vilhena, procurar o refúgio no claustro, ele no Convento 

dominicano de Benfica, sob o nome de Frei Luís de Sousa e D. Madalena de Vilhena 

entra no Convento do Sacramento, em Lisboa, com o nome de Sóror Madalena das 

Chagas. O casal separa-se efectivamente, mas as verdadeiras razões do 

acontecimento nunca ficaram suficientemente esclarecidas. 

Em contrapartida, o episódio, é tomado como argumento por Almeida Garrett para a 

obra de teatro com o nome de “Frei Luís de Sousa” nossa conhecida: um forasteiro 

que tendo andado a visitar os lugares santos de Jerusalém, encontrara um português 

e dele recebera a incumbência de vir dizer que por lá vivia quem de sua mulher muito 



se lembrava. Na quinta onde estava, olhando para a galeria dos retratos, o peregrino 

identifica um deles como sendo D. João de Portugal, o primeiro marido de D. 

Madalena que todos julgavam morto. 

No entanto e, de acordo com os conhecimentos da época, tudo isto não seria mais do 

que uma fábula que Garrett tão genialmente aproveitou para o seu drama. As provas 

da morte de D. João de Portugal tinham sido amplamente investigadas e confirmadas 

em cartórios e chancelarias no seu tempo. 

Frei Luís de Sousa, enquanto cronista dominicano 

No Convento de Benfica da Ordem dos Pregadores, de olhos postos na virtude de 

grandes dominicanos, como frade observou extrema pobreza, severa austeridade e 

rigorosa penitência. Esta breve resenha da vida de D. Manuel de Sousa Coutinho, 

agora Frei Luís de Sousa, ajuda-nos a apreciar a sua inquestionável capacidade 

literária e ampla visão do mundo para abarcar as duas tarefas de que fora incumbido 

pelo Padre Provincial: 

1. A elaboração da História da Ordem dos Pregadores  

2. A Biografia do Venerando Arcebispo de Braga, honra da família dominicana 

para frades e prelados.  

Começou, naturalmente, por escrever a história da Ordem, mas, a instâncias do seu 

superior e da Câmara de Viana do Castelo, mandou-lhe o Padre Provincial, for. Luís 

de Granada, que retomasse a biografia do Beato FBM. 

Dizemos “retomasse”, porque esta mesma tarefa tinha sido, sucessivamente, iniciada 

por figuras insignes da Ordem dos Pregadores, designadamente, pelo próprio Frei 

Luís de Granada, entretanto falecido. O trabalho deste último continha notas e planos 

de alguns capítulos e fragmentos de outros que o novo autor aproveitou. 

Além disso, para escrever a vida do biografado, Frei Luís de Sousa (FLS) empreende 

uma investigação própria, analisando documentos da Torre do Tombo, consultando 

muitos textos e cartas do Arcebispo, estudando o itinerário da sua viagem a Trento, 

recolhendo mesmo testemunhos directos.  

Começou a escrever em 1618 e terminou no ano seguinte, sendo evidente que nos 

seus escritos há um certo tom panegírico, tendo em vista a canonização do Prelado, 

com a qual estamos afinal ainda hoje (séc. XXI) comprometidos… 

A figura de Frei Bartolomeu dos Mártires que Frei Luís de Sousa desenha tem uma 

forte personalidade, um perfil acima de tudo, marcado pela sua grande e provada 

humildade, pela caridade, por uma grande dedicação aos pobres, pela sua grande 

inteligência, frontalidade, alto sentido da sua dignidade e da sua função episcopal 

constantemente revelados no quotidiano. E tudo isto assente num profundo 

conhecimento da teologia, na prática da oração e na grande pobreza com que viveu 

sempre, honrando os seus votos de frade dominicano até à morte. 

Na presente edição (INCM), como acima dissemos, FLS dividiu o manuscrito em seis 

livros, ao de longo de cerca de 860 páginas, contendo  

1. Narrativa da vida de FBM,  

2. Partida para Trento e trabalho conciliar 

3. Aplicação dos decretos conciliares 



4. Actividade do Arcebispo no governo da sua diocese e senhorio temporal de 

Braga 

5. A sua morte e virtudes 

6. A festa da trasladação em Viana do Castelo. 

Usando uma linguagem de manifesta simplicidade e num tom de grande 

coloquialidade e entusiasmo, descreve a figura de FBM com pequenos quadros, com a 

descrição animada actuação das personagens, usando diálogos incisivos, onde a 

figura do Prelado confere a unidade e a sequência de toda a obra 

Para além de toda a pesquisa documental já referida, o biógrafo percorreu todas as 

terras da Arquidiocese, desde Viana (onde o Arcebispo veio a falecer) até Bragança, 

procurando testemunhos de pessoas que tinham sido significativas na vida de Frei 

Bartolomeu dos Mártires na sua arquidiocese e que com ele trabalharam no exercício 

das suas várias funções, durante 22 anos como arcebispo.  

 

 

FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES 

 

ARDERE ET LUCERE 

 

Nota biográfica de Frei Bartolomeu dos Mártires 

Ardere et Lucere era a divisa de Frei Bartolomeu dos Mártires que sempre o norteou. 

Nasceu em Lisboa, na freguesia dos Mártires em 1514, onde seus pais, pessoas 

virtuosas e abastadas viviam. Esta freguesia que ainda hoje existe na Baixa de Lisboa 

e deve o seu nome ao facto de nessa colina terem sido sepultados vários naturais e 

cruzados que ajudaram Afonso Henriques na conquista de Lisboa.  

De passagem por estas terras em direcção à Terra Santa, vindos do norte da Europa, 

atracaram no Tejo numa numerosa armada. Afonso Henriques através de 

negociações, conseguiu a sua participação na conquista de Lisboa, alegando que, 

como cruzados, não precisavam de ir tão longe para combaterem os sarracenos, 

quando um rei cristão estava ali tão necessitado da sua ajuda. 

Ficaram e foram determinantes na conquista da cidade aos sarracenos. 

Desembarcaram e ocuparam a margem do rio e toda a colina onde hoje se situa a 

citada freguesia até ao convento de São Francisco, actualmente no Largo da 

Biblioteca/Largo das Belas Artes. 

Nos combates contra os mouros, houve mortos dos naturais e dos estrangeiros, os 

cruzados. Foi, por isso decidido enterrá-los na colina sobranceira ao Tejo, 

exactamente onde hoje se situa a freguesia dos Mártires 

FBM quis conservar toda a vida o apelido dos Mártires, a freguesia da sua origem. 

Desde muito novo começou a manifestar grande inclinação pelas coisas divinas, 

sendo os dominicanos os pregadores naquela freguesia. Aprendeu gramática e 

rudimentos de Latim na escola e, aos quinze anos, ingressou na Ordem dos 

Pregadores, no convento de São Domingos de Benfica, onde mais tarde viria a ser 

professor, encarregado de noviços e prior. 



Começou a estudar Artes (Lógica e Filosofia) e Teologia (Escolástica e Moral). Logo 

como noviço revelou muita aplicação nos estudos em que era brilhante e muito amigo 

das coisas de Deus (oração e contemplação). Destacou-se mais tarde em capítulos 

provinciais pelo seu raciocínio e erudição. 

Foi nomeado Leitor sendo ainda aluno no Colégio das Artes, fundado por D. Manuel I, 

em Lisboa. No capítulo Geral de Salamanca foi nomeado Doutor e Mestre. Por causa 

da sua grande humildade e saber afirmou muitas vezes que durante toda a vida o 

louvor e reconhecimento do seu valor era motivo de grande sofrimento. 

No Convento de Benfica foi, pois, incumbido da formação dos noviços, 

desempenhando de modo exemplar o cargo. Aliás, esta grande preocupação fa 

formação dos religiosos vai acompanhá-lo em todos os períodos da sua carreira 

eclesiástica. 

Chamado pela Rainha Dona Catarina, viúva de D. João III, avó de D. Sebastião, por 

sugestão do então Provincial fr. Luís de Granada, preceptor dos príncipes Cardeal D. 

Henrique e D. Luís, foi convidado a assumir a prelacia de Braga. A este convite disse 

três vezes não à Rainha, numa atitude de profunda humildade, considerando-se o 

mais pobre e humilde dos frades que não procurava, de forma alguma, as honrarias 

deste mundo, invocando «todos os defeitos e erros e desordens certos da minha 

ignorância e inabilidade». 

Instado pela Rainha a quem três vezes dissera não, considerando-se o mais pobre e 

humilde dos frades e reiterou que não procurava, de forma nenhuma, as honrarias do 

mundo, invocando todos os defeitos e erros próprios da sua pessoa. Mesmo assim e, 

em nome da santa obediência invocada pelo Provincial, fr. Luís de Granada, acaba por 

aceitar a nomeação. 

Consagrado Arcebispo, deixou o convento de Benfica e partiu para Braga, levando 

consigo uma companhia de colaboradores e súbditos o mais reduzida possível.  

O seu amor à pobreza espantou todos os do seu tempo, inclusive, os papas com 

quem conviveu e os seus pares dentro e fora de Portugal. 

O voto de pobreza, que fizera quando professara, cumpriu-o com todo o rigor toda a 

sua vida, sendo muitas vezes abordado não só por membros da própria Ordem como  

por altas instâncias da Igreja os quais consideravam necessário que usasse de maior 

pompa, atendendo à função que exercia de Arcebispo Primaz das Hespanhas. 

Arcebispo Primaz das Hespanhas 

O primado da Arquidiocese de Braga 

Mesmo antes e durante o século I, a diocese de Braga (decalcada na Bracara 

Augusta), estava próxima do foco de irradiação do cristianismo de Santiago de 

Compostela, e tinha assumido papel muito relevante na Igreja da Península Ibérica, 

sobretudo, na época de transição entre a organização administrativa do Império 

Romano (em franca decadência apesar da presença das suas legiões) e a 

cristianização das populações que, ao tempo, ocupavam o território da Península. 

Na opinião de muitos historiadores, o édito de Constantino de 313 (séc. IV) é a 

machada final no mundo antigo, anunciando o nascimento de uma nova realidade 

concomitantemente romanizada e cristã. A definitiva consagração do cristianismo 

como culto oficial determina a instalação da nova hierarquia episcopal que obedece 

sem hiatos à divisão administrativa romana. Na Península Ibérica, por exemplo, as 



capitais provinciais do império romano foram transformadas em bispados, mais tarde 

designadas por arcebispados: Mérida na Lusitânia, Sevilha na Bética e Braga, na 

Galécia. Este arcebispado incluía toda a faixa litoral incluindo o Douro, Coimbra e 

Lisboa, onde dominavam os mouros. As capitais provinciais, (agora arcebispados) 

eram servidas pela rede das vias romanas – autênticas artérias por circulavam 

pessoas, bens, exércitos, ideias – e que constituirão factor de capital importância para 

a fixação - os conventus) que vão dando origem às freguesias, como defende o Prof. 

José Mattoso. 

No esforço da Reconquista cristã que parte do Norte da Península, ainda no séc. I, é 

criada, a diocese de Toledo, elevada a Arquidiocese no século IV. O prelado, 

Arcebispo de Toledo, é designado Primaz da Espanha, cuja jurisdição se estende ao 

território a Sul da Ibéria até Cartago onde permaneciam visigodos, bizantinos, cristãos 

e, claro, os sarracenos que só serão expulsos da Península no reinado de Isabel a 

Católica no séc. XV, com a conquista de Granada. 

É aqui que reside a razão da precedência do Arcebispado Primaz das Hespanhas, 

com sede em Braga, anterior à fundação da nacionalidade, cujo primado Frei 

Bartolomeu dos Mártires sempre defendeu até ao fim.  

Ardere et Lucere era o lema de vida e como quem já não era seu nem vivia para si 

mesmo. O tratamento paupérrimo da sua pessoa e mesa, sem nunca tomar dias para 

descansar não principiou em Braga e nunca afrouxou a prática da pobreza e 

obediência com que entrou na Ordem de São Domingos  

Como Arcebispo, depois de muita oração e observação, escolhia cuidadosamente os 

seus directos colaboradores, tendo a grande preocupação da sua honestidade, bom 

nome, muita consciência e probidade (no que tocava à vida, costumes e dinheiros). O 

nosso Arcebispo tinha como grande preocupação criar um bom governo de justiça 

eclesiástica e secular na Arquidiocese. 

Nada alterando do que encontrou na forma organizativa da Arquidiocese relativamente 
a desembargadores e juízes, nas prelecções a todos lembrava que o que era da Igreja 
era da diocese e dos pobres de quem eram sempre devedores. 

Na sua acção pastoral, usava um discurso simples, usando termos chãos e doutrina 
clara. 

Para um acompanhamento próximo do seu rebanho, dividiu a arquidiocese em três 

comarcas que visitava sequencialmente, Verão e Inverno, percorrendo, com as 

maiores dificuldades, montes e vales, pregando, celebrando Missa e distribuindo os 

sacramentos. 

Aos padres que encontrava nas paróquias, estimulava ou criticava asperamente, 

quando era caso disso. Encontrou alguns fazendo vida conjugal aos quais repreendia 

com rigor, amor e solicitude e rogava que escolhessem logo ali o que queriam: celibato 

ou vida de família. Perdoava e aceitava as decisões. 

Um dia, nas suas andanças, viu um garoto, ao frio e, interpelado por causa da 

situação em que estava, o miúdo respondeu que se as abandonasse, mesmo por 

momentos, o lobo as assaltaria. Registou o facto e considerou-o como exemplo de 

verdadeiro amor pelas ovelhas, 



Nas várias igrejas inquiriu os curas sobre a obrigação das missas encomendadas por 

fregueses e exigia sempre o mais escrupuloso cumprimento do estabelecido, do que 

mandava tomar nota. 

Mandou fazer vários catecismos simples, claros para formação das suas ovelhas 

(doutrina, festas principais da Igreja, vidas de santos) com quem era incansável: 

“desejava, como Paulo, distribuir-se por todos”.  

No seu trabalho diário, “de dia, ouvir partes, negociar, despachar, pregar, visitar, 

crismar, dar ordens; de noite, velar, orar, meditar, contemplar, escrever livros. Tinha 

sempre uma escudela com água perto de si, à qual recorria para não adormecer. Tudo 

sobre pouca e grosseira comida”.  

Para além das suas preocupações com os aspectos espirituais do seu rebanho, 

estava muito atento às necessidades materiais, chegando a haver momentos em que 

vestia e alimentava 400 pobres, quando percorria, por exemplo, uma das três partes 

em que dividira o Arcebispado, tendo em vista a organização das visitas de Pastor.  

Inquirindo sempre sobre as necessidades dos fiéis, distribuía alimentos para o dia-a-

dia das famílias (azeite, vinagre, grão para fazer o pão, carne, peixe, etc.). Cuidava 

dos doentes, enviando-os para os hospitais de Braga onde provia ao necessário para 

a cura dos mesmos. Afirmava constantemente que “do altar furtamos tudo o que não 

damos aos pobres”. 

Ainda nas suas visitas pastorais, escolheu Viana, vila de que gostou muito para fundar 

um novo convento, por ser muito bem situada geograficamente, sobre o Lima, próxima 

do mar, embora este fosse muito bravio, porém, ponto de descarga de mercadorias. 

Para povoar e desenvolver Viana pediu ao rei cartas de privilégio para os nobres lá se 

estabelecerem e não houve casa importante que o não fizesse. [Daí ainda hoje ser 

notório o estatuto social e político dos proprietários dessa região]. Decidiu construir na 

vila um convento dominicano, o da Santa Cruz onde, depois do exercício da função de 

Arcebispo, tencionava passar o resto dos seus dias na comunidade dos irmãos que 

tanto amava. E assim foi. 

O seu descanso era a contemplação e oração, durante a noite diante do Santíssimo 

Sacramento ou na cela. 

Ao fim de um ano e meio nas suas funções como arcebispo, foi convocado para o 

Concílio de Trento, sob Paulo III. A este sucede Paulo IV que convoca os príncipes e 

prelados da cristandade (aproveitando o fim da guerra entre a França e a Espanha 

(1559). As bulas de convocação foram emitidas em 1560. 

O nosso Arcebispo não tinha pressa em partir, atendendo a que ainda estava a 

organizar o seu trabalho na Arquidiocese, mas respondeu afirmativamente ao apelo do 

Papa. Procurou, por isso, deixar no governo da arquidiocese, durante a sua ausência, 

pessoas da sua máxima confiança.  

 

CONCÍLIO DE TRENTO 

“Foi seguramente o acontecimento mais importante do século XVI na Europa, não só 

pela reforma ideológica e institucional da Igreja mas também porque configurou o 

mapa político religioso do continente para os séculos seguintes”. 



A assembleia magna da Igreja teve lugar na cidade de Trento, na província autónoma 

de Trento, área do Tirol italiano Era uma cidade que se situava num centro virtual, 

entre a Itália a França e a Alemanha. 

Foi convocado pelo Papa Paulo III com o objectivo de assegurar a unidade face à 

profunda divisão então vivida na Europa e provocada pela Reforma Protestante. Por 

esta razão é denominado o Concílio da Contra-Reforma  

Realizado entre 1545 e 1563, atrasado e interrompido várias vezes por divergências 
políticas e/ou religiosas, foi o concílio da grande reforma, uma concretização dos 
ideais da Contra-Reforma.  

Participação portuguesa nas três fases do Concílio 

Nos dois períodos anteriores do Concílio participaram o bispo do Porto, Frei Baltazar 
Limpo, carmelita, os teólogos dominicanos Frei Jerónimo de Azambuja, também 
embaixador régio e Frei Jorge de Santiago, o franciscano Frei Francisco da 
Conceição.  

Já no terceiro período, D. Fernando Martins de Mascarenhas e o Dr. André Velho 
actuaram como hábeis embaixadores. D. Frei João Soares, agostiniano, bispo de 
Coimbra levou uma comitiva de umas 30 pessoas, sendo conhecido o seu teólogo 
António Leitão. A caminho do Concílio morreu o teólogo dominicano Fr. João Pinheiro, 
vice-reitor da Universidade de Coimbra. Participou também neste período o Bispo de 
Leiria, D. Frei Gaspar do Casal.  

FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES NO CONCÍLIO (3º Período)  

Viagem para Trento 

Respondendo ao apelo de Pio IV, foi o primeiro bispo a chegar a Trento, dedicando-se 

a um imenso trabalho, preparando as suas intervenções que surpreenderam e 

seduziram alguns conciliares, quando advogou a reforma da Igreja (“que estava a 

cair”, segundo as suas palavras. Esta urgente reforma deveria ser feita pelos teólogos 

e pregadores. 

Foi para esta cidade com uma companhia extremamente reduzida, sempre prezando a 

pobreza religiosa. Acompanhavam-no fr. Henrique de Távora, do convento de Benfica, 

mais tarde Bispo de Goa e Primaz da Índia Oriental, um desembargador, um capelão e 

gente de serviço, seculares, uns cinco ou seis. 

Saiu de Braga num domingo depois da Paixão, em 1561, tendo percorrido 332 léguas 

(6,6 km x 332 léguas) =. 2200 Km) de Braga a Trento, durante 49 dias. 

Na viagem expediu muitas cartas para Braga, tratando e recomendando aos que o 

substituíam o maior zelo nas coisas de Deus. 

Durante o percurso para Trento, pernoitavam, de preferência, nos conventos da 

Ordem, usando uma estratégia definida pelo próprio Arcebispo, para se manterem no 

estatuto e anonimato de pobres peregrinos. Adiantava-se o prelado ao resto do grupo, 

na companhia de mais um frade; pediam no convento a esmola de lá passarem o 

tempo desejado (o mais breve possível); alojavam os restantes membros ou não e, na 

manhã seguinte, o prelado rezava missa, participava no coro e partiam todos. 

Passaram de Espanha para França e apenas uma vez o prior de um convento mandou 
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preparar uns pães e alguns peixes do rio que, como peregrino, com toda a humildade 

agradeceu. Foi a única vez que nesta viagem, comeu uma tão boa merenda.  

Quando a comitiva portuguesa entrou em Trento, alguém afirmou que tinha chegado 

“um arcebispo primaz dos últimos fins do Ocidente que mandou à frente o grupo para 

se alojarem todos numa pensão comum”. 

Muito rapidamente FBM foi visitado por dois graves prelados romanos e “obrigado” a ir 

para os aposentos que lhe estavam destinados.  

A pedido do Papa foi para Trento com alguns meses de antecedência. O Papa 

recebeu a nova da sua chegada com muita alegria, por ser o primeiro de Espanha, 

podendo servir de exemplo aos que tardavam.  

Entretanto, ou por questões políticas ou de protocolo, o início do Concílio tardava, 

nomeadamente, porque os espanhóis entendiam dever ser os dianteiros. Os franceses 

estavam a começar a viver um período de paz – importante para a sua presença em 

Trento. Quando FBM se dava a conhecer todos o tratavam com respeito, mimos, 

cortesias, presentes. Mas o nosso pastor estava fisicamente em Trento mas o seu 

coração estava com as suas ovelhas. Escrevia amiúde ao governador do Arcebispado 

dando e pedindo novas da vinha do Senhor e recomendando-se às orações dos seus 

fiéis. 

Como chegou com antecedência, enquanto o Concílio não começava foi a Veneza e 

também a Pádua, à casa de Santo António. Aqui foram realizadas com toda a 

solenidade as cerimónias religiosas com o Arcebispo sempre presente. Viu as 

relíquias de Santo António, numa custódia de prata (observou o queixo inferior do 

Santo com todos os seus dentes e a língua, “tão viva e vermelha como se estivesse 

viva”). 

De regresso a Trento, escreve de novo para Braga com as preocupações que trazia 

impressas na alma, sobre alguns assuntos que o preocupavam mais, nomeadamente 

os pobres (“sou despenseiro da fazenda dos pobres”). 

Passaram-se mais de 300 anos até ao Concílio Ecuménico seguinte – o do Vaticano I, 
realizado em Roma em 1874 no qual, entre várias matérias discutidas, foi declarada a 
infalibilidade do Papa e o primado de jurisdição sobre toda a Igreja. A Guerra Franco-
Alemã (1870) pôs fim a este Concílio. 

Ao anunciar o Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII afirmou que os preceitos do 
Concílio de Trento continuavam em vigor nos dias modernos, posição esta reafirmada 
pelo Papa Paulo VI durante o Concílio Ecuménico Vaticano II. 

SOBRE O CONCÍLIO DE TRENTO 

O Concílio de Trento (1545-1548) foi, repetimos, o concílio ecuménico mais longo da 
História da Igreja Católica. Foi também o concílio que "emitiu o maior número de 
decretos dogmáticos e reformas, e produziu os resultados mais benéficos", duradouros 
e profundos "sobre a fé e a disciplina da Igreja". 

 

Para contrapor o protestantismo e reformar a Igreja, o Concílio emitiu numerosos 
decretos disciplinares e especificou claramente as doutrinas católico-romanas quanto: 
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 à salvação 

 aos sete sacramentos (confirmou, por exemplo, a presença de Cristo na 
Eucaristia), 

 ao cânone bíblico (reafirmou como autêntica a Vulgata) e a Tradição, 

 à doutrina da graça e do pecado original,  

 à justificação, 

 à liturgia e ao valor e importância da Missa, unificando o ritual da Missa de Rito 
Romano; aboliu as variações locais e instituiu a chamada "Missa Tridentina",  

 ao celibato clerical,  

 à hierarquia católica,  

 ao culto dos santos,  

 às relíquias e das imagens,  

 às indulgências  

 à natureza da Igreja.  

 às obrigações dos bispos. 

 à criação de seminários nas dioceses como centros de formação sacerdotal 

 à confirmação da superioridade do Papa sobre qualquer concílio ecuménico. 

 à instituição do "Index Librorum Prohibitorum",  

 a um novo Breviário (o Breviário Romano) 

 a um novo Catecismo (o Catecismo Romano).  

 à reorganização da Inquisição. 

Duração do Concílio de Trento: 

 1º Período (1545-48 - Celebraram-se 10 sessões, promulgando-se os decretos 
sobre a Sagrada Escritura e Tradição, o pecado original, a justificação e os 
sete sacramentos em geral e vários decretos de reforma disciplinar; 

 2º Período (1551-52) – Foram realizadas 6 sessões, continuando a ser 
promulgados, simultaneamente, decretos de reforma e decretos doutrinais 
sobre os sacramentos, particularmente sobre a eucaristia (nomeadamente 
sobre a questão da transubstanciação), a penitência, e a extrema-unção.  

As quatro guerras entre Carlos V e os príncipes protestantes (séc. XVI) 
constituíram permanente perigo para os padres conciliares de Trento; 

 3º Período (1562-63) — Convocado pelo Papa Pio IV. Estiveram no concílio os 
cardeais Cristoforo Madruzzo, bispo de Trento e o cardeal Charles de Guise. 
(mentor das sangrentas guerras entre Católicos e Hugenotes, em França. 
[Pierre de Bourdeille, senhor de Brantôme, cronista e historiador do seu tempo 
disse deste último ."uma alma profundamente manchada, embora fosse homem da Igreja "] 

O Papa enviou núncios aos príncipes protestantes do Império reunidos em 
Naumburgo (Alemanha), e Martinengo (Itália, Lombardia) e à Inglaterra 
convidando os protestantes a participarem no Concílio, convite que foi 
rejeitado. Neste período realizaram-se 9 sessões, em que se promulgaram 
importantes decretos doutrinais, mas sobretudo decretos eficazes para a 
reforma da Igreja. Assinaram as suas actas 217 padres oriundos de 15 nações 

Abertura da I Sessão do Concílio (3º período) 

Abre a 18 de Janeiro 1562, com o Papa Pio IV.  

A Invocação do Espírito Santo rezada no início foi registada por FBM para rezar esta 

oração sempre que se ocupava dos assuntos do Concílio. Foi eleito como secretário 
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do Concílio um dominicano, fr. Francisco Foreiro que recebeu a incumbência de 

reformar o Breviário e o Missal Romano – cujas versões se mantiveram até ao 

Concílio. Vaticano II. Também foi encomendado um Catecismo Católico. 

Nas reuniões realizadas fora dos plenários, FBM não se cansava de propor os temas 

que queria discutir nas sessões da Assembleia, considerando que “como membros do 

Concílio, deveriam ser os primeiros, para emendar o mundo, a começar pelos 

eclesiásticos e, entre estes, os prelados que eram o melhor deles”.  

“Mas achava votos contra si, porque os maiores e mais poderosos eram os menos 

interessados e protelavam a discussão destas matérias”. No entanto, em grupos ou 

individualmente, o Arcebispo rogava, instava, persuadia, aconselhava em público e em 

particular, para que aquela magna ocasião não se ocupasse de coisas de pouca 

importância, antes fossem discutidos os assuntos que limpassem o ouro da Igreja que 

era o estado eclesiástico, escurecido com pompas, delícias e costumes depravados. 

Se resolvessem estes problemas, para tudo seria mais fácil o remédio, pois que eram 

todos médicos para curar a cristandade, persuadindo o mundo, os hereges e toda a 

cristandade”. 

As intervenções de fr. Bartolomeu dos Mártires no Concílio de Trento 

Para além do longo e duro combate pela residência dos bispos em sua diocese, lutou 

de forma impressionante e, por vezes dramática, nas sessões do Concílio de Trento 

sobre muitos outros problemas da Igreja. 

A propósito das Capitulações eleitorais dos Papas, havia uma tradição que consistia 

em que o papa que fosse eleito cumprisse como prioritárias no exercício do seu 

pontificado, algumas das disposições assumidas pelos cardeais eleitores nas mesmas 

reuniões Foi assim que o Papa Francisco, justificou, numa entrevista no início do seu 

pontificado, que as primeiras medidas tomadas após a sua eleição, cumpriam 

exactamente essa tradição. 

Neste Concílio do séc. XVI os problemas que mais afligiam a Igreja eram as heresias, 
os cismas e o relaxamento do clero 

O Papa Paulo III (1545-1547) inaugura o Concílio; Júlio III (1551-52) continua-o e 

retoma-o, finalmente Pio IV em 1562. 

Na eleição do Papa Pio IV, este, seguindo esta tradição, e ao convocar de novo o 

Concílio de Trento, decide que se estudem, alternadamente, duas vertentes doutrina e 

reforma. Os temas da doutrina eram organizados em torno dos sacramentos, e a 

Reforma não tinha método pré-definido. 

FBM, profundo conhecedor da teologia sobre a natureza do múnus pastoral do 

episcopado, quando foi nomeado Arcebispo, verificou, na prática, localmente, o estado 

de necessidade da Igreja sobre estas matérias. Por outro lado, o que observou ao 

longo da sua viagem para Trento não lhe tranquilizou o espírito: era tal o estado geral 

da sociedade e da Igreja “porque está para cair, convinha que andássemos todos 

descalços e com cilícios”  

Foi o primeiro bispo de fora da Itália a chegar. Os legados, enquanto se não abria o 

Concílio aparentavam estar ocupados a fazerem procissões e reuniões com os bispos 

presentes. Isto preocupava FBM e mais se encorajava então para renovar a Igreja. 

Aplicou-se ardentemente à sua preparação para intervir no Concílio. Escreveu várias 

obras neste período, a saber: Suma Geral dos Concílios e Stimulus Pastorum 



sobre a natureza do episcopado e do seu compromisso pastoral, um Comentário ao 

profeta Jeremias e ainda “Anotações aos Salmos”, para melhorar a celebração 

litúrgica. 

Nas reuniões com os bispos, falava zelosamente da necessidade e urgência de uma 

reforma profunda e rigorosa, porque a Igreja e o mundo estavam mais necessitados de 

uma reforma do que de dogmas. 

Um bispo presente manifestou a um cardeal a sua apreensão, afirmando: “se estes 

ultramontanos vêm para cá fazer alarido sobre estes assuntos, tal seria como 

metermos entre nós os hereges que queremos combater – o que daria muito que 

falar”. As Petições de FBM que já tinham circulado em Trento, tinham provocado 

grande alarme, e causado profundo mal-estar na Cúria. Certo da sua idoneidade para 

intervir, FBM mostrava a sua capacidade de denúncia, clarividência e zelo autêntico 

pela Igreja. 

Sobre a residência dos bispos, (este ponto continha 33 questões a discutir), geraram-

se as maiores tensões conciliares. Muitas vezes e por longos períodos se desviavam 

deste assunto tão caro a FBM. Nunca desistia e pela perseverança e alianças 

constantes que conseguia fazer, pelas consultas ao Papa em Roma, sobre a origem 

da definição do direito divino sobre a acção pastoral dos bispos, doutrina que conhecia 

bem e lhe era tão cara, conseguiu, mais tarde, com grande esforço e diligência, atingir 

o seu objectivo. 

Aproveita todas as ocasiões em privado e em público para defender o que pensa 

sobre a matéria. O Papa ficou abalado pela agitação verificada e alguns perderam 

futuras prebendas por alinharem com o Bracarense. A questão ia sendo adiada, 

enquanto não vinha a resposta sobre este tema do Papa Pio IV, a qual tardava. O 

ambiente era tenso, ateava-se o fogo à assembleia. O Cardeal Gonzaga, legado do 

Papa, prometeu que o assunto seria retomado aquando da discussão do sacramento 

da Ordem. FBM ficou contente pela promessa feita em público de virem a tratar mais 

tarde o tema da residência dos bispos em sessão plenária. Entretanto, fazia o seu 

trabalho de sapa e fundamentava cada vez melhor os seus pontos de vista, baseados 

na teologia. 

As suas Petições continham 268 decretos, propostos à discussão, preconizando a 

reforma da Igreja. Bem ponderadas, com rigor, frontalidade e desassombro, abre m 

amplas perspectivas apresentando propostas de alteração da administração da 

intrincada máquina da Cúria, sobre o Papa, os cardeais, os bispos, as igrejas 

catedrais, a reforma dos benefícios e dos seus titulares, os sacerdotes e sacramentos 

(baptismo, confissão, eucaristia, matrimónio), religiosos e religiosas, cúria, cartas 

apostólicas e funcionários da Cúria (33 alíneas), ofícios dos escrivães apostólicos, dos 

abreviadores, das anatas (rendas pagas à Igreja por novos benefícios, (aqui fala de 

insolência) dos secretários, da penitenciária (penitências e graças concedidas. (“estes 

oficiais têm mais poder que o Papa e deviam ser inspeccionados de dois em dois 

anos”, direito eclesiástico sobre benefícios materiais e espirituais, referência ao 

celibato dos padres e às disposições do concílio de Toledo), dissolução dos 

casamentos clandestinos, (os casamentos devem ser feitos à face da Igreja), os 

abusos dos juízes que não são poucos… os ordenantes nada deviam receber por 

conferirem ordens, nem os seus ministros ou notários, preconizou a reestruturação 

dos proventos para sustento dos curas de almas, etc., etc. 



Reunindo todas estas preocupações, redige um documento contendo doze pontos, a 

começar pelo direito de residência dos bispos e outras matérias e apresenta mais de 

260 decretos por si elaborados que, posteriormente, contemplam os assuntos 

discutidos em plenário para a reforma da Igreja. 

Sobre a questão de saber se os cardeais também deveriam ser reformados, FBM 

respondeu: “Vossas Senhorias Ilustríssimas são as fontes de onde todos bebemos e 

por isso há mister uma profundíssima e reverendíssima reformação”. 

O seu biógrafo diz textualmente que “a sua opinião era matéria de gravíssimo espanto 

por parte dos demais prelados a que nenhum se atrevera”. 

Para além da importantíssima discussão sobre a residência dos bispos, levanta a 

questão dos benefícios dos demais eclesiásticos 

Coloca à magna Assembleia a pergunta: receberam os bispos o poder e a jurisdição 

que tinham de Cristo ou do Papa? Gerou-se uma viva e dura discussão. Atalha FBM: 

“O essencial do ofício do bispo é apascentar, ensinar, pregar, consagrar e, no que toca 

à jurisdição judicial, julga, castiga, excomunga e absolve. Portanto, a primeira parte é 

de Cristo que a recebe e a segunda do Papa”. Depois dessa discussão muito tempo 

se passou, sem que o assunto da residência dos bispos voltasse a ser colocado na 

mesa – o que muito preocupava FBM, porque poderia o assunto ficar no silêncio e ser 

arrumado na gaveta. 

Entretanto, com a nova da conquista de Mazagão (norte de África) pelos portugueses, 

interrompe-se a discussão e é celebrada uma Missa solene. 

A Assembleia regressa ao debate sobre o direito de residência dos bispos, que FBM 

considera causa importantíssima para bem das almas e honra da Igreja. De que direito 

era a obrigação de residência? Direito divino ou humano? E os seus opositores 

“assustavam-se com as determinações deste ponto como se dele dependessem 

assuntos muito prejudiciais”. 

O tempo ia correndo, mas FBM não desistia, sendo seguido por 68 Padres, quase 
todos espanhóis, alguns italianos, o bispo de Paris e ainda outros franceses. Fez 
tantas instâncias e apertou com tanta veemência que fosse dirimida a questão do 
direito de residência dos bispos que, finalmente, o tema é posto à discussão. “Manda 
Deus que residam com as suas ovelhas ou arrecadam o dote de suas rendas e logo 
fujam, aproveitando somente o leite e a lã das ovelhas? Mais uma vez foi suspensa a 
discussão, com grande alívio da parte dos delegados ao Concílio. O Arcebispo não 
desiste, manda mensagem a um teólogo próximo do Papa, lembrando que os prelados 
tinham de estar junto das suas ovelhas. Este envia uma mensagem ao Papa. 
Entretanto, discute-se o sacramento da ordem. Retomando o assunto diz FBM: “se  
nós obrigamos que nos paguem as rendas, porque são de jure divino só com o mesmo 
argumento podem eles exigir que apascentemos as ovelhas - o que é do foro divino”. 
Votada a matéria, vence a posição do Arcebispo e seus seguidores. Nomeada 
imediatamente comissão de redacção do decreto, é aprovado, finalmente, em Julho de 
1563, em sessão plenária.  

Os decretos tridentinos e os diplomas emanados do Concílio foram as principais fontes 
do direito eclesiástico durante os quatro séculos seguintes, até à promulgação do 
Código de Direito Canónico em 1917. 
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FBM tornou-se, assim, um dos prelados que mais honrou a reunião de Trento. Sob 

proposta sua, foi também debatida a atribuição das igrejas paroquiais, as quais “eram 

oferecidas como quem dá hortas e quintas – pelo que existem numerosos casos em 

que não há quem pregue, quem confesse, ninguém estude nem trabalhe para saber”. 

Defendeu que é indispensável que os curas de almas tenham juramento, façam 

justiça, sejam os mais dignos e não os mais validos. Ficou determinado que as igrejas 

fossem entregues por concurso e exame de letrados ajuramentados. A ordenação dos 

presbíteros só devia passar a fazer-se aos 25 anos. 

Entretanto, os dominicanos presentes no Concílio fazem uma grande festa celebrando 

a São Domingos na sua casa de Trento, reconhecendo o papel central de FBM. 

Num dos intervalos das sessões, o prelado vai a Bolonha, visita o convento de Santa 

Inês e outro convento de noviços em que faz uma brilhante prelecção sobre a vida 

religiosa e segue para Florença onde visita o Convento de São Marcos (fra Angélico) e 

Siena para visitar as relíquias de Santa Catarina de Sena. 

Em Roma, eximindo-se a um insistente convite do Embaixador português, segue para 

o convento de Minerva, onde, com os seus irmãos, se sente sempre muito mais feliz. 

Vai, depois, a pedido do Papa, para o sacro palácio onde se estabelece uma forte 

relação de amizade com o Papa. FBM aproveita sempre para o advertir de aspectos 

que considera importantes para a Igreja e para o bem comum. Por exemplo, o lugar 

que no protocolo das sessões gozavam cardeais e bispos, defendendo que estes é 

que eram os sucessores dos Apóstolos. 

Quando se aproximava a conclusão do Concílio, FBM pede ao Papa, já Pio V, também 

da Ordem dos Pregadores, que lhe aceite a sua renúncia, porque queria voltar à vida 

na cela de dominicano, para orar e contemplar. Foi-lhe sempre negada. Foi ainda 

visitar Assis e, encerrado o Concílio, volta a Portugal seguindo um itinerário diferente 

do da ida. 

REGRESSO A PORTUGAL 

Passou por Milão, de cujo bispo, São Carlos Borromeu se tornara grande amigo. Nas 

cidades onde se deteve, visitou as igrejas e eram-lhe mostradas as relíquias as 

mesmas guardavam. Por exemplo o prato que Cristo usou na última ceia. (!) 

Passando a França, foram ao convento da cidade de São Maximino onde repousam 

as relíquias de Santa Maria Madalena. Na testa da Santa poisaram os dois dedos de 

Cristo ao dizer “Noli me tangere” – o que ficou marcado naquela zona do rosto. Outra 

relíquia é um frasco contendo terra junto à cruz, com sangue de Cristo que Maria 

Madalena apanhou (!). (No dia da sexta-feira santa da Paixão este sangue vivifica-se, 

voltando ao mesmo estado no final do ofício). 

Atravessou Avinhão, Nîmes, Montpellier, passou os Pirenéus e evitou alguns locais 

onde havia peste. Daqui passou à Catalunha, onde visita o mosteiro de Monserrate, 

Aragão e, em Saragoça, uma igreja com o nome de Nossa Senhora do Pilar, por aí se 

encontrar um pilar do altar sobre o qual apareceu Nossa Senhora ao Apóstolo 

Santiago quando este celebrava missa. 

Passou por Osma, Calaruega e Salamanca. Fazia-se passar sempre por frade 

peregrino para fugir das honras e tratamento diferencial como lhe exigia a sua 

profunda humildade e pobreza. Quando, finalmente, lhe disseram que tinha entrado 



em terras do arcebispado, fez uma pausa, ajoelhou-se e beijou a terra, dando muitas 

graças a Deus. 

Chegada à Arquidiocese e aplicação das decisões conciliares  

Chegado a Braga, tenta entrar de noite, mas uma grande recepção lhe estava 

preparada e foi directo para a Sé celebrar um pontifical.  

Acérrimo executor do Concílio, o arcebispo de Braga D. Frei Bartolomeu dos Mártires, 
promulgou-o para Braga no sínodo bracarense e adaptou-o a toda a metrópole no IV 
Concílio Provincial Bracarense de 1566. 

Nesta passagem rápida à execução aos decretos do Concílio, fundou o primeiro 

seminário tridentino (para serem educados meninos), financiando ele mesmo as 

despesas com o dinheiro do Arcebispado para assegurar o futuro de bons curas de 

almas. Seis meses depois já lá estão sessenta estudantes. 

Retoma a sua actividade das visitas pastorais: toda a esmola que dava, por restituição 

a entendia, porque os pobres é que são os proprietários dos bens da Igreja. 

Remediava necessidades materiais para serem eficientes as espirituais. 

Como só podia visitar de três em três anos cada uma das três comarcas em que 

dividiu o arcebispado, mandou que se fizessem os assentos de baptismo e crisma 

para não os receberem duas vezes. 

Na serra do Barroso, a região mais bravia, mais pobre e isolada, na sua recepção, 

cantavam-lhe e dançavam quadras com motivos religiosos. Foi aí que ouviu “Bendita 

seja a Santíssima Trindade, irmã de Nossa Senhora”. Na travessia do Barroso, ter-se-

ia dado o milagre de terem caído pessoas e mulas pelos penhascos abaixo. Ouvindo 

gritos, o FBM que vinha atrás, isolado, rezou e tudo voltou ao normal, salvando-se 

pessoas e mulas, sem qualquer ferimento. Falava de forma pausada, simples e clara 

para os habitantes, mandava vir os pobres, afligindo-se muito com a miséria em que 

viviam e chorava de compaixão por não ter podido ir antes. 

Visitou as igrejas das Ordens Militares (Malta e Ordem de Cristo) com as quais teve 

sérios conflitos pelo abandono em que estavam as igrejas que lhes tinham sido 

atribuídas dentro dos seus domínios, em péssimas condições físicas, impróprias para 

o culto divino. Suspendia as rendas a que tinham direito e depois os conflitos eram 

sanados mais ou menos cordatamente. Houve muitos e continuados litígios entre os 

bispos e as Ordens Militares. Antes os bispos eram vencidos pelo cansaço, razão por 

que deixavam cair as causas. Mas FBM entendendo que as igrejas, sendo a casa de 

Deus entre o povo, deviam ter condições dignas para celebrar cerimónias religiosas 

quando era o caso, nunca desistia. 

As decisões do Arcebispo davam brado a nível de todo o reino, mas ele sempre ciente 

das suas obrigações e justeza, não recuava, porque não agia em causa própria mas 

de Deus. Não podia suportar torpezas e devassidões autorizadas. Como pregador 

zeloso, convoca os senhores e curas que não vivem de acordo com as leis da Igreja e, 

com palavras firmes, afectuosas e lágrimas levava-os ao arrependimento e regresso 

ao bom caminho.  

Um caso exemplar para corrigir um clérigo muito rebelde: flagela-se com grossa 

disciplina, perante o olhar atónito do fautor. Na sua acção pastoral, considerava que 

devia mais às leis da caridade como pai do que às de jurisdição da justiça. Recorria, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arcebispo_de_Braga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frei_Bartolomeu_dos_M%C3%A1rtires
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sempre que necessário, ao Papa nos litígios mais importantes - o qual quase sempre 

decidia a favor do Arcebispo. 

Era máximo o seu rigor na disposição dos bens e rendas do arcebispado, bem como 

as que lhe cabiam por direito próprio. Dizia que tudo tirasse para si ou para os seus 

parentes era roubar o altar. 

Nunca quis fazer quaisquer obras sumptuárias no Paço ou em qualquer outro lugar. 

Uma pequena história de um dos seus colaboradores que a isso o instava. Responde-

lhe então: Jesus é tentado para transformar as pedras em pão. Vossa Mercê quer que 

eu transforme em pedra o pão que devo aos pobres. 

Enquanto Arcebispo, foi promotor de apenas três grandes obras: 

 Colégio da Companhia de Jesus em Braga (Pe. António Azevedo, do Porto; 

 Seminário de Braga 

 Convento dominicano de Santa Cruz, em Viana, onde pensava terminar seus 

dias, como aconteceu, de facto. 

Em anos de fome extrema na região, chegava a juntar 3 mil pobres por dia, a quem 

dava refeição e esmolas. 

Noutros momentos de grave crise, tais como a peste, nunca se recusou a prestar 

assistência religiosa aos doentes a cujas famílias mandava pôr em prática medidas 

sanitárias para controlo da epidemia. Mandava tocar o sino quando distribuía as 

esmolas e nunca abandonou a cidade em momentos difíceis. Tal como São Paulo, 

fazia sempre o elogio da pobreza. 

Jamais deixou por mãos alheias a defesa dos bens e prerrogativas inerentes ao seu 

estatuto que defendia por serem da Igreja. Podia ser contra o rei, chegava a escrever 

–lhe e ao Papa, indo mesmo pessoalmente defender-se perante o soberano, como 

aconteceu, de facto. Outro caso em que se empenhou foi impedir os tribunais 

especiais do rei exercessem a sua acção nos seus domínios, cuja jurisdição civil e 

eclesiástica considerava inerentes à sua função. 

Sobre a Inquisição: esta nunca actuou nas terras do Arcebispo, dado o rigor e 

constância da sua acção pastoral. Alguns estudiosos falam da sua Inquisição pastoral.  

RENÚNCIA 

À morte de D. Sebastião, chegando ao trono Filipe II de Espanha, é convidado para as 

Cortes de Tomar, às quais comparece, fazendo questão de usar os símbolos de 

Arcebispo Primaz das Hespanhas (em aberto diferendo com Toledo). Prova sempre 

diante de todos a origem das suas prerrogativas que remontam aos tempos de 

Santiago, fundador da Igreja cristã das Hespanhas. No final das Cortes pede a 

renúncia ao cargo, invocando os 22 anos de serviço intenso na função - o que o rei 

aceita. 

Pede ao Papa 60 mil réis de pensão e este concede-lhe 400 mil. 

Aceite a renúncia que nesta altura da sua vida é o seu maior desejo, parte para Viana 

no próprio dia em que recebeu do Papa a respectiva autorização, para viver na 

comunidade do Convento como o último dos frades. Quer voltar a ser o filho de São 

Domingos que, na sua cela reza, escreve e faz adoração. Durante 4 anos ainda se 

mantém como pregador nas igrejas em redor do Convento de Santa Cruz, em Viana.  



Aquando da sua renúncia, a despedida de Braga foi muito dolorosa para os seus 

súbditos, enquanto para si próprio era a máxima alegria: ele mostrava-se felicíssimo e 

os seus colaboradores e povo choravam: “perdoai-me se me aparto de vós com 

alegria, porque é só porque sempre me achei indigno de ocupar a cadeira. Não me 

levam amores novos nem vos deixo para servir outro ou amar outra mais que a vós, 

senão porque desejo que venha outro que supra os meus defeitos, emende as minhas 

faltas”. Acompanham-no muitas lágrimas e soluços que se transformam em pranto: “o 

capitão canta glória, enquanto os soldados choram! Capitão alegre entre soldados 

tristes”. Lançou grande bênção aos que o acompanharam até à porta do Convento de 

Viana (desembargadores, cónegos e muita outra gente). 

Diz aos que foram com ele que é tempo de descansar dos trabalhos que lhes tinha 

dado, não podendo dissimular o que lhe custava a desconsolação de tão bons amigos. 

Não se jubila da ajuda que dá aos pobres. Durante mais de 6 meses continua a 

distribuir esmolas, esgotando os fundos de que dispunha. A comunidade do convento 

está muito atenta ao que se passa sobre as esmolas que, não sendo ilimitadas, 

acabam de um momento para o outro. Os pobres acumulam-se à porta do convento. 

Perante o número de pobres presentes todos os dias, acontece um milagre. Não tendo 

nem mais uma moeda para dar, vai para a igreja rezar diante do Santíssimo e no coro 

aparecem tantas moedas que todos os frades foram inquiridos sobre a sua origem 

que, evidentemente, desconheciam… 

Nas alturas de dificuldades para os barcos que não conseguiam aportar por causa das 

tempestades, ainda em vida, a população rogava e gritava a FBM que, assomando à 

janela do dormitório, acalmava as tempestades, salvando vidas, barcos e mercadorias. 

Morreu em 1590 com uma doença do foro da Nefrologia. Durante o tempo da sua 

doença, é acompanhado pelas pessoas mais gradas e pelo povo de Viana e de Braga. 

Depois da sua morte houve um conflito muito aceso sobre a posse do seu corpo, entre 

Braga e Viana, embora tivesse deixado escrito que queria ser enterrado no Convento 

da Santa Cruz, em Viana. Todos os seus livros manuscritos e impressos, notas e 

apontamentos, estatutos manuscritos, nomeadamente, os do Concílio de Trento, 

ficaram, por sua expressa vontade, à guarda do Convento. Escrevia nas suas 

disposições finais que sobre a sua fazia “pura e irremediável doação de toda a sua 

livraria ao convento de Viana”, embora 50 anos depois já estivessem dispersos. 

 

FBM é, em resumo, um dos mais insignes promotores da renovação da Igreja na 

Idade Moderna, na Europa. 

Entre as Petições que apresentou ao Concílio, duas se destacam pela sua 

actualidade: a obrigação dos Pastores estarem próximas dos fiéis que lhes são 

confiados e a criação de seminários, obrigatórios para a formação humana, espiritual, 

teológica e pastoral dos sacerdotes – necessidade de ontem e de hoje. 

Uma das suas obras, o famoso “Estímulo dos Pastores” iria mais tarde ser oferecida 

pelo Papa Paulo VI a cada um dos bispos no encerramento do Concílio Vaticano II. 

Definitivamente, frei Bartolomeu dos Mártires não assumiu apenas o poder da palavra, 

assumiu, também e sobretudo, pregar pelo exemplo. Quando os seus irmãos 

dominicanos (e outros) tentavam demovê-lo dos rigores de vida que tinha adoptado 

afirmou: 



“Permanecerei contumaz numa única coisa: conservar-me-ei afastadíssimo de todo o 

fausto e esplendor da casa e da família”. “Hei-de manter como bispo a mesma 

humildade e cuidado do meu corpo, na mesa e coisas semelhantes que observei como 

frade. Nenhuma força me desviará deste propósito”. 

Um grande Santo! 
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