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Na origem da Venerável Ordem Ter-
ceira da Penitência de São Francisco, 
vulgarmente conhecida como Ordem 
dos Irmãos da Penitência, esteve o 
fenómeno de vida consagrada promo-
vida por S. Francisco de Assis (1182-
-1226) e S. Domingos de Gusmão 
(1170-1221), nos alvores do século 
XIII, os quais foram responsáveis 
por uma nova modalidade de vida 
religiosa, mais de acordo com as ne-
cessidades do seu tempo1. Esta nova 
ideologia vai adicionar à orgânica das 
ordens monásticas, que estavam mais 
centradas na contemplação, oração 
e estudo, uma nova componente de 
evangelização mais interventiva no 
espetro social, com um cariz de vida 
itinerante, em que a pobreza é tida 
como exemplo, e a pregação um veí-
culo para a difusão da sua mensagem, 
vivendo de uma forma mais autên- 
tica com os ideais de Cristo. Esta nova 
interpretação de vida mendicante vai 
avultar em especial nas cidades, que 
entretanto emergiam um pouco por 
toda a Europa, fruto da decadência do 
regime feudal. Até então o monaquis-
mo era a forma de vida religiosa por 
excelência. Segundo José Mattoso2, 
este não só se constituiu como único 

na igreja por várias centenas de anos, 
como permaneceu até aos dias de 
hoje como um modelo de referência 
na maior parte das religiões cristãs e 
não cristãs.
O modelo alternativo, proposto por 
Francisco de Assis e Domingos de 
Gusmão, coloca a tónica sobre a 
dimensão pastoral e apostólica de 
pendor urbano, no qual os homens 
comuns passam a ter um papel fun-
damental, acentuada pelos textos nor-
mativos redigidos por S. Francisco, 
onde a vida evangélica é levada de 
forma intensa, destacando-se a com-
ponente laical e de fraternidade entre 
eclesiásticos e leigos no interior da 
família franciscana3.
Esta questão leva-nos a uma dicoto-
mia entre o conceito de mosteiro e 
convento, enquanto no primeiro en-
contramos um espaço fechado, não 
só em termos arquitetónicos, mas 
essencialmente no que toca ao con-
tacto com o mundo leigo, no caso 
conventual existe uma forte ligação 
com o exterior, através dos movi-
mentos de fiéis leigos, desejosos de 
viver de forma mais exigente a sua 
vocação cristã na vida religiosa. Este 
conceito de modo de vida é aliás um 
reflexo dos movimentos de homens 
livres, que na época proliferavam um 
pouco por toda a Europa, aspirando 
uma participação socioeconómica 

1 Cf. NuNEs, 2006: 73-75.
2 Cf. mattoso, 2006: 37-39.
3 Cf. foNtEs, 2006: 55.

iNtrodução
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mais ativa, organizando-se em mo-
vimentos cooperativos conhecidos 
como fraternitates artesanais4. Este 
modelo organizativo gerado do con-
ceito filosófico de fraternidade, en-
quanto ideal de liberdade e igualdade, 
é transposto para o fenómeno de vida 
religiosa, em que homens e mulheres 
de todas as idades e extratos sociais 
vivem de forma itinerante e em fra-

ternidade a sua vocação cristã5, não 
ficando obrigados aos votos de obe‑
diência, celibato e pobreza.
A organização destes fiéis em frater-
nidades de Irmãos da Penitência e 
inserida na família franciscana, foi 
potenciada desde o primeiro mo-
mento pelo próprio São Francisco de 
Assis, sendo estes irmãos enquadra-
dos numa estrutura singular, a Vene-

4 Cf. silva, 2005: 183-191.
5 O termo e conceito de “fraternidade”, con-

tinua atual e é expresso logo no primeiro 
artigo da Declararão Universal dos Di-
reitos do Homem, quando se afirma que:
“(…) todos os homens nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados

 de razão e de consciência e devem agir uns 
para com os outros em espírito de fraterni-
dade. Cf. Declararão Universal dos Direi-
tos do Homem, Artigo. 1. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/
Language.aspx?LangID=por

 

figura 1 – Organograma da família franciscana.
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A inexistência de fontes para alguns 
dos concelhos açorianos não nos 
permite apontar com exatidão a fun-
dação de algumas fraternidades da 
Venerável Ordem Terceira no arqui-
pélago. No entanto, será de realçar 
o importante contributo de diversas 
monografias realizadas por proemi-
nentes investigadores, que antes de 
nós já se tinham debruçado por esta 
temática, efetuando levantamentos de 
fontes que se mostraram indispensá-
veis para o estudo da mesma.
As nossas primeiras palavras são 
dedicadas ao investigador açoriano 
Rodrigo Rodrigues, responsável pela 
transcrição da obra de Fr. Agostinho 
de Montalverne Crónicas da Provín-
cia de S. João Evangelista das Ilhas 
dos Açores6. Montalverne, alto mem-
bro da hierarquia da Ordem Terceira 
de Ponta Delgada no final do século 
XVII, fornece importantes informa-
ções, sobre os primeiros duzentos 
anos de implantação franciscana nos 
Açores,
Na segunda metade do século XX 
dois destacados investigadores, e pa-
ralelamente membros da OFM, levam 

a efeito um levantamento de dados 
junto dos arquivos das OT de algu-
mas das ilhas deste arquipélago. Este 
registo teria o seu primeiro momen-
to pela mão do P.e. Bartolomeu Ri-
beiro, que em 1952 publica em livro 
as suas investigações Os Terceiros 
Franciscanos Portugueses, no qual 
efetua uma recolha de fontes a nível 
nacional sobre as fraternidades Portu-
guesas, acabando por percorrer em 
1946/7, seis das nove ilhas do arqui-
pélago, compilando um conjunto de 
informações e dados de alguns arqui-
vos de Irmãos Terceiros7. Em 1996, 
o P.e Henrique Rema, no seguimento 
da investigação anterior, efetua uma 
atualização dos dados existentes para 
a década em questão8.
A primeira marca histórica dos fran-
ciscanos nos Açores é assinalada 
com o desembarque na ilha de Santa 
Maria, presumivelmente no ano de 
1446, pelo que nos anos seguintes

rável Ordem Terceira da Penitência 
(OT), que viria a coabitar e comparti-
lhar o espaço das igrejas conventuais 
com a Ordem dos Frades Menores 
(OFM). A existência dos Terceiros 

fica ainda condicionada à aprovação 
dos gerais e provinciais da primeira 
ordem, sendo a sua admissão seletiva 
e obrigada aos rituais de noviciado e 
profissão.

6 Cf. moNtalvErNE, 1960.
7 Cf. ribEiro, 1952.
8 Cf. rEma, 1996.

1. a iNsErção dos irmãos da pENitêNcia No arquipélago dos açorEs
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vão estender-se pelo restante arquipé-
lago, sendo a ilha do Corvo a única 
exceção de uma presença vincada dos 
três ramos desta família de religiosos 
mendicantes. Serão no entanto neces-
sários cerca de cento e oitenta anos de 
implantação franciscana neste arqui-
pélago, para que possamos assistir à 
fundação das primeiras fraternida-
des da Venerável Ordem Terceira da 
Penitência. A criação destas irman-
dades insulares é, aliás, contempo-
rânea do movimento de restauração 
das Ordens Terceiras Seculares9, que 
tiveram o seu ponto fulcral no pri-
meiro Capítulo Geral, celebrado em 
Toledo no ano de 1606, e que teriam 
a sua correspondência em Portugal 
em 1615, na cidade de Lisboa, pela 
mão de Fr. Inácio Garcia, franciscano 
da Província de Mallorca, tendo este 
movimento chegado ao Porto pelo 
ano de 163310.
Se analisarmos os levantamentos 
feitos em 1946 e 1952, pelo Pe Bar-
tolomeu Ribeiro11, junto de vários 
arquivos franciscanos em Portugal 
continental e insular, podemos afir-

mar que os Terceiros açorianos esti-
veram na primeira linha do reatamen-
to desta Ordem Secular no Portugal 
seiscentista. A inserção da Ordem 
Terceira da Penitência nos Açores 
esteve ligada à iniciativa evangeliza-
dora do ramo Observante da Ordem 
dos Frades Menores, como aliás 
aconteceu na maioria do restante ter-
ritório português da época. Na sua 
generalidade, este fenómeno achou-se 
alicerçado numa filosofia de sociali-
zação do espaço conventual na gran-
de maioria das ilhas, embora o caso 
da ilha Terceira seja algo peculiar, 
porque assistimos a uma proliferação 
de fraternidades em espaço paroquial, 
ainda que patrocinado pelos frades 
franciscanos. Esta pode aliás, ser uma 
das razões que estão na origem da 
longevidade das fraternidades nesta 
ilha, sendo que parte grande destas 
ainda se mantêm em atividade.
No que toca à implantação das pri-
meiras fraternidades no arquipélago, 
podemos dividir esta em três momen-
tos distintos. A primeira fase decorre 
desde o primeiro quartel do século 

9 As Ordens Terceiras haviam vivido em todo 
o século XV, e a quase totalidade do XVI, 
um certo período de decadência, muito 
motivado pelo caráter de imunidade que se 
criou à volta destas irmandades. Entre estas 
regalias encontravam-se a isenção do exer-
cício militar e encargos públicos, sacramen-
tos pelos superiores franciscanos e sepul-
tura obrigatória nos claustros franciscanos.

 Com a revogação de privilégios e isenções, 
promulgada pelo Papa Leão X, em 1516, 
vamos assistir à demanda de uma grande 
maioria de professos, que haviam ingres- 
sado em vista de privilégios e benefícios. 
Cf. ribEiro, 1952.

10 Cf. rEgo, jEsus & amorim, 2005: 111-
-133.

11 Cf. ribEiro, 1946: 38-80.
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XVII ao final desta centúria, na qual 
vamos assistir nas ilhas de São Mi-
guel e Terceira à tomada de hábito 
por parte dos primeiros irmãos, sendo 
que as fontes apontam em primeiro 
lugar para Ponta Delgada (1624)12, 
seguindo-se Angra (1625)13. Neste 
mesmo sentido, e ainda no decurso da 
primeira metade deste século, e tendo 
em atenção a importância que teria 
à altura Vila Franca do Campo no 
contexto micaelense, será natural que 
se desencadeie o processo de criação 
de uma fraternidade nesta localidade 
sensivelmente ao mesmo tempo que 
as duas anteriores14.
Até à década de 1680 esta corrente 
de fundação de fraternidades viria 
a despontar na ilha do Faial, com a 
OT do Senhor dos Passos da Horta 
(1650); em S. Miguel, na vila da Ri-
beira Grande a OT associada ao Con-

vento de Nossa Senhora de Guadalu-
pe (1664), e a OT de Santo António, 
na vila da Lagoa, década de 1680; na 
ilha de São Jorge com duas fraterni-
dades, nas vilas do Topo (1674), e 
Velas, (1688), e finalmente na Praia 
da Vitória, ilha Terceira (1679).
A segunda vaga de implantação dos 
Irmãos da Penitência no arquipélago 
dá-se no decorrer da segunda metade 
do século XVIII, nas ilhas de São 
Miguel e Terceira, de forma mais 
particular nesta última, fruto de uma 
política de difusão de fraternidades 
junto das paróquias, facto que leva à 
criação de mais sete fraternidades.
A última etapa de fundações terciárias 
acontece já na primeira metade do 
século XX, com o surgimento de uma 
nova vaga evangelizadora, agora, e 
na maioria dos casos, sob a influência 
directa da OFM15.

12 Cf. cHagas, 1960: 31.
13 Cf. ribEiro, 1952: 346.
14 Segundo Agostinho de Montalverne, o 

Conde de Vila Franca tomou o hábito de 
Irmão Terceiro em Ponta Delgada, no ano 
de 1624, situação que terá sido potenciadora 
para que em poucos anos os Irmãos da Peni-
tência se tenham instalado nesta localidade. 
Sobre este assunto o P.e Bartolomeu Ribeiro, 
afirma o seguinte: “É a mais fervorosa das 
fraternidades micaelenses e a que tem con-
servado o essencial da disciplina própria 
dos Terceiros Seculares, com reunião

 mensal, sufrágios pelos irmãos defuntos, 
eleição trienal do Discretório; e os seus 46 
irmãos e 112 irmãs todos tinham bom nome 
cristão, quando visitamos em Dezembro de 
1946. Tomaram hábito, no final da missão, 
12 homens e 126 senhoras, somando o total 
de 59 irmãos e de 249 irmãs”. Cf. ribEiro, 
1952: 360.

15 Os dados relativos às fundações de Frater-
nidades da Ordem Terceira, estão de acordo 
com o levantamento efectuado por Barto-
lomeu Ribeiro. Cf. ribEiro, 1952: 346.
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A adesão dos diversos extratos da po-
pulação açoriana, no final do primeiro 
quartel do século XVII, ao fervor re-
ligioso motivado pelo ressurgimento 
do movimento secular franciscano, é 
bem patente em diversas localidades 
do arquipélago, nomeadamente nas 
cidades de Angra e Ponta Delgada, 
que, como já citado anteriormente, 
registam referências de fraternidades 
organizadas com Discretório eleito 
para os anos de 1624 e 162516. No 
livro de que consiste o princípio da 
Ordem Terceira em Ponta Delgada, 
transcrito por Rodrigo Rodrigues, e 
referenciado na Breve notícia sobre 
Fr. Agostinho de Monte Alverne e o 
seu manuscrito17, é feita uma referên-
cia à adesão das mais variadas condi-
ções e origens sociais da população, a 
este fenómeno de associação de cariz 
religioso.
“(…) contava como irmãos o Conde 
de Vila Franca, D. Manuel da Câ-
mara, Manuel Fernandes, alfaiate, o 
licenciado Marcos Lopes Henriques, 
o padre Francisco de Araújo, vigário 
de Santo António, e vinte e cinco mu-
lheres de diferente condição social, 
(…) os quais tomaram imediatamen-
te o hábito a exemplo do irmão João 
Soares de Sousa, fidalgo da casa dos 

capitães da Ilha de Santa Maria, que, 
tendo professado em a mesma ilha, se 
veio a morar em esta cidade desde o 
ano de 1614 até ao de 1624”18.
Esta pluralidade social será uma 
constante ao longo do século XVII, 
como demonstra uma outra lista desta 
mesma fraternidade, copiada por este 
investigador micaelense para o ano 
de 1679.
“Ai se encontra juntamente com o 
Governador João da Costa Pereira 
e o Morgado António do Rego, por 
exemplo, os nomes de André Ma-
chado, cirurgião, João da Costa, 
mestre de meninos, padre Francisco 
da Costa, mestre de capela, Luís 
Pereira, boticário, e ainda os de pro-
fissões mais modestas, como António 
camelo, sapateiro, António Machado, 
vendeiro, António da Costa, alfaiate, 
Domingos Martins, ourives, Manuel 
Pereira, oleiro, Sebastião de Sá, bar-
beiro, entre outros”19.
A multiplicidade de elementos das 
comunidades locais nas fraternidades 
de Terceiros serviu como fator iguali-
tário à boa maneira franciscana, tor-
nando-se ainda como um catalisador 
para a aproximação social entre clero 
regular e secular. Exemplo disso será 
o facto do cura da Matriz de Santa 

16 Cf. idEm, 1952: 346.
17 Cf. moNtalvErNE, 1960, Vol. I: 23.

18 idEm: 31.
19 idEm, ibidem.

2. os tErcEiros Na sociEdadE açoriaNa dos séculos xvii E xviii
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Cruz, padre André de Teve no ano 
de 1690, solicitar que seja sepultado 
na igreja do convento franciscano da 
Lagoa, alegando as suas boas rela-
ções com a Ordem Terceira do Con-
vento de Santo António20. Na mesma 
altura os Terceiros da vila da Horta 
concediam sepulturas na capela da 
Senhora da Piedade21, o que atesta o 
importante papel dos irmãos peniten-
tes no cerimonial do enterro.
Numa época em que o movimento 
pós-tridentino se empenhava na prá-
tica da catequização, as comemora-
ções religiosas, entre as quais as pro-
cissões e festas populares, terão um 
papel importante no despertar da fé 
cristã. A Venerável Ordem Terceira 
deteve um lugar cimeiro na organi-
zação das procissões quaresmais, de 
entre as quais se viriam a destacar 
as procissões dos Passos e da Peni-
tência, sendo esta última na ilha de 
S. Miguel, geralmente denominada 
de “Procissão dos Terceiros”. Estas 
manifestações processionais serviam 
não só para enaltecer o sentimento 
coletivo, mas também como elemen-
to de congregação dos irmãos peni-
tentes e de demonstração da pujança 
das fraternidades no espectro social 
da época. É disso, bem exemplo os 
Terceiros da vila da Ribeira Grande 
em São Miguel, que vão mobilizar-
se no sentido de angariar fundos para 
encomendar uma imagem de “Cristo 
à Coluna”, ou “Senhor dos Tercei-

ros”, como também é conhecida a 
imagem padroeira da grande maioria 
das fraternidades micaelenses. Este 
intento seria conseguido em 8 de 
Junho de 1664, sendo que a imagem 
após uma primeira paragem na Ma-
triz da Estrela, seguiria em procissão 
para o convento de Nossa Senhora de 
de Guadalupe no termo desta vila22. 
A procissão dos Terceiros continuou 
a realizar-se nesta vila açoriana, de 
forma ininterrupta, até aos dias de 
hoje, comemorando no próximo ano 
de 2014, os trezentos e cinquenta 
anos que percorre as ruas da agora 
cidade da Ribeira Grande.
Mas não era só numa lógica evange-
lizadora, e de fixação das populações 
aos ideais franciscanos, que se encon-
travam inseridas as Ordens Terceiras 
durante as centúrias de seiscentos e 
setecentos. Seriam também um im- 
portante suporte de assistência e apoio 
social às populações mais caren-
ciadas do arquipélago, como seja o 
exemplo da Ordem dos Terceiros do 
Convento de Santo António na vila da 
Lagoa, que prestava apoio alimentar 
e medicamentoso a todas as fregue-
sias do concelho da Lagoa, bem como 
auxílio aos viajantes que passavam 
por esta vila. Prova disso é o facto de, 
em 1770, os irmãos desta fraternidade

20 Cf. costa, 2007: 52-53.
21 Cf. ribEiro, 1949: 65.
22 Cf. moNtalvErNE, 1994, Vol. II: 315-316.
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nidade demonstrarem o seu desagra-
do pelas carências económicas que a 
mesma enfrentava, o que não permi-
tia um eficaz apoio aos mais desfavo-
recidos23.
A singularidade desta organização 
mista de leigos ficaria ainda marcada 
pelo papel interventivo das mulheres 
na administração da estrutura execu-
tiva dos Terceiros, sendo estas elegí-
veis para ocupar lugares de destaque, 
num sistema dirigido por homens, 
mas que potenciava uma divisão de 
género no que toca às tarefas a exe-
cutar dentro da Fraternidade24. Com-
petia às irmãs Terceiras a orientação 
das noviças e ainda a preparação 
das imagens de roca e de vestir, bem 

como a ornamentação dos andores 
que compunham o quadro processio-
nal das manifestações quaresmais. 
Todo o processo de participação fe-
minina dentro da Ordem Terceira era 
supervisionado e representado por 
uma irmã, designada por ministra, 
cargo que aliás tinha correspondência 
na componente masculina da Ordem.
Os Terceiros Seculares açorianos, 
desde o primeiro momento, manti-
veram um vínculo aos superiores da 
primeira Ordem, não só em termos 

23 Cf. Costa, 2011: 34-35.
24 Cf. Arquivo Municipal da Ribeira Grande,

Livro de Actas da Ordem Terceira de 
S. Francisco, 1740-1836.

figura 2 – A Procissão dos Terceiros na cidade da Ribeira Grande, Março de 2011.
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espirituais, mas também jurídicos e 
administrativos, vindo esta ligação 
apenas a ser extinta, de forma tempo-
rária no período Liberal, com o fim 
das casas religiosas. A dependência 
ao ramo regular dos Observantes era 
feita na figura do frade comissário 
da Ordem Terceira e encontrava-se 
regimentada através da Constituição 
Paterna Sedis Apostolicae Providen-
tia, de 10 de Dezembro de 1725. Ao 
comissário eram delegadas as fun-
ções de administrar e instituir aos 
irmãos, os sacramentos da Igreja, 
bem como doutrinar estes nos princí-
pios da Regra. Paralelamente era da 
sua competência convocar e presidir 
à Junta dos Discretos, órgão colegial 
composto por religiosos e leigos, que 
tinham como função a eleição do mi-
nistro, ministra, vice-ministro, e res-
tantes cargos executivos da Ordem. 
Para além destas competências o 
comissário fazia o elo de ligação 
entre os Irmãos da Penitência e a 
comunidade local, nomeadamente 
com os cargos políticos de maior rele- 
vância, como seja o caso do Capitão 
do Donatário.
A atribuição dos votos aos comissá-
rios dos terceiros era feita no Capí-
tulo Provincial, como podemos cons-
tatar das deliberações do 4.º Capítulo 
Provincial.
“Neste capítulo se deu voto aos 
padres comissários dos Terceiros em 
Angra, o primeiro o padre Fr. Salva-

dor da Trindade, confessor, e se acei-
tou a patente do Cardeal Protector 
para não estarem dois irmãos na 
mesa da Definição”25.
Os comissários da Ordem Terceira ti-
veram um representante com assento 
nas reuniões do Capítulo, com direi-
to a voto durante quarenta anos. No 
entanto no 12.º Capítulo, perderam 
esse direito em reunião realizada no 
convento de Angra, decorria o ano 
de 1681, e em virtude das alterações 
dos estatutos gerais de 1679, promul- 
gados pelo Papa Inocêncio XI26.
O peso e importância que os regu-
lares demonstravam na sua partici-
pação em cada uma das fraternidades 
são atestados pelas nomeações para 
os cargos de comissário. No final do 
século XVII, Fr. Manuel de S. Luís, 
leitor de Teologia, futuro provincial, 
cede o seu lugar ao Reverendo Padre 
Fr. Agostinho Montalverne, que viria 
a ser investido no cargo de comis- 
sário da OT de Ponta Delgada em 5 
de Junho de 1699, cargo que ocupa-
ria já com a idade de 70 anos e até 
170227. À época, este seria um impor-
tante membro dentro da comunidade 
franciscana de S. Miguel, como ates-
tam as declarações de Fr. Manuel da 
Glória, o Comissário Visitador.
“(…) da prudência, zelo e religião 
com sua assistência e doutrina irá em 

25 Cf. moNtalvErNE, 1960: 51.
26 idEm: p. 64.
27 idEm: 32-33.
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Com maior ou menor participação 
das comunidades locais, as Ordens 
Terceiras vão manter-se ao longo dos 
séculos XVII e XVIII, com um papel 
de extrema importância na aproxima-
ção aos ideais cristãos, e ainda como 
porto de abrigo para os extratos da 
população açoriana mais desfavoreci-
dos. Após duzentos anos de implan-
tação insular, a sua influência no uni-
verso franciscano açoriano era bem 
latente, já que as fraternidades que se 
encontravam adjacentes aos conven-
tos possuíam pelo menos uma capela 
ou nave lateral fundada nas igrejas 
conventuais, ou até em alguns casos, 
nos próprios templos paroquiais, 
onde ocupavam um altar atribuído à 
Ordem dos penitentes.

O fulgor desta organização seria irre-
mediavelmente afetado devido às 
lutas entre liberais e absolutistas, que 
levaram à guerra civil de 1832-1834. 
Seria durante a Regência da Terceira, 
aquando da passagem de D. Pedro IV 
pelos Açores, que viria a ser aplicado 
o Decreto-Lei de 17 de Maio de 1832, 
da responsabilidade de Mouzinho da 
Silveira, tendo num primeiro momen-
to originado a extinção de vários con-
ventos e mosteiros açorianos, inte- 
grando-se os seus edifícios e bens 
na Fazenda Nacional. Num segundo 

grande crescimento a irmandade e 
caridade(…)”28.
Na qualidade de mais alto represen-
tante desta fraternidade, Agostinho 
Montalverne participa, a 11 de Junho 
de 1699, em Ponta Delgada, junta-
mente com o ministro desta Ordem 
e a abadessa D. Doroteia, em repre-
sentação das freiras do convento da 
Esperança, num ato de permuta por 
escrito entre as Clarissas e os Tercei-
ros desta localidade, no qual é dado 
aos Irmãos da Penitência um terreno 
para construir um hospital de apoio 
aos mais desfavorecidos, em troca de 

dois alqueires de terra ao Maranhão 
desta cidade.
“(…) o chão e o sítio em que haviam 
fundado um hospital que estava já 
feito, para nele se recolherem os 
irmãos terceiros pobres e entreva-
dos, com a sua cerca, na forma que 
hoje está situado, por elas serem se-
nhoras da dita terra no campo de S. 
Francisco, junto ao convento deles e 
delas, ditas religiosas, com promes-
sas deles, ditos terceiros, darem dois 
alqueires de terra pela que largaram 
para o dito hospital”29.

28 idEm, ibidem.
29 Cf. Notas de Rodrigo Rodrigues, referentes 

ao Livro de Tombo da Ordem Terceira de 
1699, p. 8.

2. do libEralismo à coNtEmporaNEidadE
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momento destes acontecimentos, em 
1834, acontece a extinção das ordens 
regulares de todo o território portu-
guês. Dos 18 conventos masculinos 
franciscanos nos Açores, só sobrevi-
veram os de Angra, o da Horta e o de 
Ponta Delgada.
A legislação entretanto promulgada 
seria omissa no que toca às Ordens 
de cariz secular, situação que possi-
bilitou numa fase inicial, a adminis-
tração das igrejas conventuais por 
parte das fraternidades, já que como 
vimos, possuíam nestes templos, ca-
pelas anexas. Esta situação permitiu 
aos Irmãos da Penitência, um papel 
na salvaguarda da identidade francis-
cana, através da defesa dos valores do 
património desta Ordem em algumas 
localidades açorianas. Disso é exem-
plo, o concelho da Ribeira Grande, 
em que a comunidade de Terceiros do 
entretanto extinto convento de Nossa 
Senhora de Guadalupe desta locali-
dade, se empenha em que os seus 
bens não sejam incluídos no inven-
tário instaurado pelas autoridades.
“Illmo e Rmo Snr. Sua Ex.ª me orde-
na eu diga a V. S.ª em respeito ao seu 
ofício de 31 do passado que aprova 
a resolução que tomou em não com-
preender no Inventário das pratas e 
mais alfaias pertencentes ao extinto 
Convento dos Religiosos da Ribeira 
Grande os ornamentos e alfaias da 
Capela da Irmandade dos Terceiros 
daquele Convento. Deus Guarde a 

V. S.ª. Secretaria da Prefeitura em 
Ponta Delgada, 16 de Setembro de 
1833 Snr. Ouvidor Eclesiástico da 
Vila da Ribeira Grande = O Secre-
tário Geral = Manuel Ferreira de 
Moura”30.
Se é verdade que coube aos francis-
canos seculares de um modo geral a 
manutenção das outrora igrejas Fran-
ciscanas, o mesmo já não se passou 
quanto ao restante espaço conven-
tual, porque ao contrário de algumas 
congéneres continentais, as Ordens 
Terceiras açorianas, apesar de na 
generalidade se distinguirem por um 
papel incisivo no que diz respeito à 
assistência social, não estavam voca- 
cionadas e não tinham a adminis- 
tração de hospitais, asilos, ou outras 
organizações que prestassem auxílio 
no terreno. Estando este tipo de ati-
vidades de cariz solidário no arqui-
pélago, estava mais direcionado para 
outras entidades, como aliás aconte-
ceu a partir de 1834, quando, de um 
modo particular, algumas misericór-
dias insulares adquiriram e transfor-
maram os espaços conventuais em 
unidades hospitalares. Para os Tercei-
ros ficaram reservadas algumas ações 
de cariz social, conjuntamente com as 
atividades espirituais e festividades 
da Semana Santa.

30 BPARPD, Fundo do Governo Civil de 
Ponta Delgada, Livro 141: Registo de Ofí-
cios dirigidos às Autoridades Religiosas, 
Ofício de 16.09.1833, fl. 5v.
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No final século XIX já são evidentes 
os primeiros sinais de alguma deser-
ção no interior de algumas comuni-
dades de Irmãos da Penitência, em-
bora a este fenómeno passem de certa 
forma incólumes as fraternidades 
terceirenses de cariz paroquial. A pro-
pósito deste desinteresse, em 1890, o 
pároco da vila das Velas em São Jorge 
tenta restabelecer a Ordem Terceira 
nesta localidade, reeditando, inclu- 
sive, os estatutos da Venerável Ordem 
Terceira da vila das Velas, só que se 
depara com o desinteresse generali-
zado dos locais.
“Arranjei estes Estatutos para res-
taurar a antiga Ordem Terceira de 
São Francisco, extinta há muitos 
anos, mas o terreno onde eu traba-
lhava era muito sáfaro não podendo 
com isso coisa alguma”31.
O século XX vem marcar algumas 
investidas ao património dos Tercei-
ros, como é o exemplo da já citada 
“Cerca” em Ponta Delgada, que havia 
sido adquirida às clarissas no comis- 
sariado de Agostinho de Monte Al-
verne, e que na década de 1910 é 
posta em praça pelo governo da 
época. Esta situação vem confirmar 
que à data não existiam vestígios da 
utilização do espaço para os fins ini-
cialmente previstos havia 260 anos, 

ou seja, um hospital para recolher os 
irmãos Terceiros.
“No ano de 1906 o Governo pôs em 
praça os foros e Cerca. Estava no 
poder o Governo Progressista, e, o 
abaixo-assinado juntamente com al-
guns irmãos, desta Ordem, pediram 
ao chefe do Partido Progressista 
nesta ilha, Exmo. Senhor José Maria 
Raposos d’Amaral para o Senhor 
Ministro José Luciano de Castro reti-
rar da Praça a Cerca, alegando que a 
Fraternidade, segundo os seus esta-
tutos, precisava da Cerca para cons-
truir o seu Hospício no que foram 
atendidos”32.
Com o advento da República, é reti-
rado o carácter religioso às fraterni- 
dades. A Lei de Separação da Igreja 
do Estado, de 21 de Abril de 1911, 
proíbe qualquer tipo de ligação hie-
rárquica entre as Ordens Terceiras 
Seculares e as Ordens Regulares, pas-
sando as irmandades a ter apenas fun-
ções de assistência ou beneficência.

Artigo 25.º
“As corporações actualmente exis-
tentes, ou novamente constituídas, 
não podem em caso algum tomar o 
carácter nem a forma de qualquer 
ordem, congregação ou casa religiosa 
regular, nem subordinar-se, coorde-

31 Anotação que consta na capa de um manus-
crito datado de 1890, existente no Museu de 
Arte Sacra de Velas com o título: Estatutos 
da Venerável Ordem Terceira Secular de

 São Francisco instituída na igreja do extin-
to Convento dos Franciscanos da vila das 
Velas, ilha de São Jorge, diocese de Angra.

32 Cf. ávila, 1957.



276 Boletim do Núcleo Cultural da Horta

nar-se ou relacionar-se, directa ou 
indirectamente, com algum instituto 
dessa natureza, onde quer que exista 
sob pena de lhes serem, ipso facto, 
aplicáveis, bem como aos seus mem-
bros e bens, as disposições dos decre-
tos com força de lei de 8 de Outubro e 
31 de Dezembro de 1910”33.

Quando em meados do século XX, 
o P.e Bartolomeu Ribeiro percorreu o 
arquipélago, o panorama é algo díspar, 
já que as fraternidades das paróquias 
rurais da ilha Terceira mantinham-se 
na sua grande maioria com um gran-
de fulgor evangélico, sendo que das 
vinte e duas paróquias rurais, dezas-
seis tinham fraternidades francisca-
nas. O mesmo não acontece com as 
suas congéneres citadinas, como o 
caso da OT de Angra, que em 1946 é 
descrita com pouco mais de quarenta 
irmãos, para uma população de treze 
mil habitantes34. O quadro apresen-
tado nas restantes ilhas não foi mais 
animador, se em Santa Maria apenas 
restavam menos de trinta irmãos, em 
São Miguel, algumas fraternidades 
mantinham-se ativas, mas sem um 

grande dinamismo no que toca ao 
aparecimento de noviços, sendo que a 
OT de Ponta Delgada, uma das maio-
res e mais tradicionais dos Açores, 
apresentava-se sem Direção, e com 
um pequeno número de irmãos que 
mantiveram a Procissão dos Terceiros 
até à década de 1960. As restantes 
ilhas ocidentais não ostentavam nú-
meros dignos de registo, com algu-
mas excepções nas ilhas do Faial e 
São Jorge35. Em termos gerais, a rea-
lidade Açoriana, em meados do sécu-
lo XX, apresentava um total de 4.784 
Irmãos Terceiros, sendo que 3.083 
residiam em paróquias da ilha Tercei-
ra, para uma população residente no 
arquipélago de 287.791 habitantes36.
Em 1996, o P.e Henrique Rema efetua 
um novo levantamento, tendo sido 
aferido que das quinze fraternidades 
contabilizadas para a época em causa, 
doze encontravam-se na ilha Terceira 
e das restantes três, uma no Faial, na 
cidade da Horta e duas em São Mi-
guel, nas cidades de Ponta Delgada e 
Ribeira Grande, sendo que esta últi-
ma praticamente já não se encontrava 
ativa37.

33 Lei de Separação da Igreja e do Estado, 
art. 25 – 1911.

34 Cf. ribEiro, 1953: 346.

35 idEm, ibidem.
36 Cf. idEm: 344-370.
37 Cf. rEma, 1996: 532-534.

CoNclusão

A História dos Açores foi testemunha 
da forte ligação, que existiu durante 

cerca de duzentos anos, entre a Pri-
meira e Terceira Ordem Franciscana.
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Este vínculo serviu de tónico para a 
difusão do movimento secular fran-
ciscano neste arquipélago, que viria 
no entanto a ser interrompido com 
o Liberalismo e reatado esporadica-
mente até aos nossos dias. Durante 
grande parte dos séculos XIX e XX, 
os Irmãos da Penitência tiveram que 
se adaptar a uma nova realidade ad-
ministrativa, nuns casos com vínculo 
às paróquias, em que os párocos tive-
ram e têm um importante papel como 
assistentes locais, e noutras situações 
à extinção de várias fraternidades um 
pouco por todas as ilhas, com exce-
ção de S. Miguel, Terceira e Faial.
Após o último levantamento realiza-
do no final da década de 1990 e de-
zasseis anos volvidos, em pleno alvor 

de uma nova centúria, a situação das 
fraternidades açorianas mantém-se 
praticamente inalterável (figura 3). 
Em termos organizativos, desde 2004 
que os Terceiros Seculares contam 
no arquipélago com o apoio espiri-
tual da OFM, passando a dispor de 
uma casa religiosa em Angra do He-
roísmo (Fraternidade de Angra), o 
que possibilita um auxílio religioso 
à comunidade secular de S. Francis-
co, bem como um enquadramento 
na hierarquia desta Ordem religiosa. 
Como resultado da presença do ramo 
regular, os Açores passaram a ter o 
envolvimento de um irmão da Pri-
meira Ordem como Assistente Regio-
nal. O restante esquema organizativo 
dos Terceiros açorianos na atualidade 

figura 3 – Gráfico com o número de Fraternidades em actividade de 1832 a 2012.
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completa-se com os conselhos das 
fraternidades locais, que são votados 
em Capítulo por três anos, na presen-
ça do órgão hierarquicamente supe-
rior, o Conselho Regional, presidido 
pelo Ministro Regional, que por sua 
vez representa os seculares do arqui-
pélago nos Capítulos eletivos nacio-
nais, bem como em todas as reuniões 

de interesse para a Ordem, para além 
da responsabilidade de manter vivo o 
espírito de fraternidade entre a famí-
lia franciscana38.

38 Cf. Ordem Franciscana Secular de Portugal, 
Conselho Regional dos Açores apresen- 
tação sumária, 2010.
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figura 4 – Distribuição das Fraternidades no Grupo Oriental (séculos XVII-XIX).
foNtE: NuNo martiNs, 2011.
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figura 5– Distribuição das Fraternidades no Grupo Central.
foNtE: NuNo martiNs, 2011.
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figura 6 – Distribuição das Fraternidades no Grupo Ocidental.
foNtE: NuNo martiNs, 2011.
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Para o resultado final deste trabalho 
gostaria de salientar o precioso apoio 
do Dr. Nuno Martins, pelo levanta-
mento geográfico das Fraternidades 
da Ordem Terceira nos Açores.
Agradeço ainda a colaboração dos 
membros da família franciscana aço-

riana: Fr. Mário Jorge, Assistente Re-
gional da Ordem Secular de S. Fran-
cisco e Dr. Mário Luís da Silva 
Martins Cabral, Ministro Regional 
desta Ordem, bem como ao Padre 
Manuel Silveira, pela informação fa-
cultada do arquivo paroquial de Velas.
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