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Nesse período negro das Invasões Francesas, Alenquer permanecerá ocupada nos 

meses de Outubro e Novembro de 1810, sofrendo naturalmente graves prejuízos.  

Não escapou à onda de destruição a Casa do Espírito Santo. A igreja sofreu bastante 

dano e as casas contíguas foram incendiadas e quase reduzidas a ruínas, perdendo-se 

o arquivo. Crê-se, por isso, que estes acontecimentos terão vindo precipitar o fim da 

mesma Casa, que já viria sofrendo de uma perda sucessiva de rendimentos.  

A sua extinção acontecerá oficialmente por Decreto de 26 de Fevereiro de 1834, sendo 

os seus bens e rendimentos anexados à Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, ainda 

hoje detentora da Igreja e do curioso edifício em arcada, que suporta uma varanda 

com colunas.  

Não podemos avaliar o volume do arquivo perdido. Podemos conjeturar que seria 

vasto e antigo, tendo em conta que a origem da Casa remontava ao século XIII. Livros 

de contas, de matrículas de confrades, tombos de propriedades, constituiriam 

certamente o grosso da documentação.  



Mas podemos hoje conhecer alguns documentos, dos mais antigos que o integravam, 

graças à transcrição que deles se mandou fazer, no século XVII, para um livro 

atualmente guardado no Arquivo Histórico Municipal.  

Trata-se de um livro de registos da Câmara de Alenquer que serviu entre 1654 e 1672.  

Essa transcrição é feita a partir de «uma certidão e papéis antigos autênticos que estão 

no cartório da dita Santa Casa [do Espírito Santo] e no da Câmara desta dita vila», 

como se escreve no início do treslado, que termina desta forma: «E não continham 

mais os ditos papéis, que todos aqui tresladei bem e fielmente, a que me reporto. Brás 

de Araújo de Valadares, escrivão da Câmara o escreveu por mandado e autoridade do 

juiz e vereadores para a todo o tempo constar todo o sobredito, em Alenquer, 22 do 

mês de Dezembro de 1663».  

A transcrição ou treslado ocupa as folhas 85 a 92 do referido livro, encadernado a 

pergaminho.  

Não se trata de um conjunto de documentos inédito. Luciano Ribeiro publicou-o, sob o 

título «A Casa do Espírito Santo em Alenquer» nos números 2 e 3 da revista Damianus 

A Goes, editada pelo Grupo Amigos de Alenquer, anos de 1941 e 1942. Mas esta 

publicação terá passado despercebida a muitos dos autores que ao tema se têm 

dedicado, na medida em que, em função da sua riqueza informativa, é pouco usado e 

citado como fonte.  

E que papéis antigos autênticos eram estes?  

O primeiro transcrito é o Princípio e fundamento da Casa do Espírito Santo da Vila de 

Alenquer, dado pela Rainha Santa Isabel, mulher de El-Rei Dom Dinis, no ano de 

1321.  

Aqui se conta o conhecido milagre da conversão das rosas em dobrões de ouro, que 

serviram de pagamento aos pedreiros e serventes empregados na construção de uma 

casa dedicada ao Espírito Santo, sonhada pela mesma rainha, cujos alicerces achou já 

riscados no chão, também milagrosamente.  



«E assim se acabou a dita Casa à custa da dita Senhora Rainha, e foi logo feito aquele 

altar grande e posto nele um painel-retábulo do Santo Espírito, e a dita Casa bem 

provida pelo dito Senhor Rei e Senhora Rainha de vestimentas, cálices e ornamentos 

em abastança».  

Recomendada a mesma Casa pelos reis a «cavaleiros, escudeiros e outra boa gente», 

logo estes «se ajustaram e ordenaram entre si uma confraria […] fazendo de tudo um 

compromisso», onde se preceituavam «missas na dita Casa pelo seu dia», procissão, 

«um honrado bodo […] ordenando que para a dita festa ser mais perfeitamente 

obrada, que à sexta-feira se corressem toiros, que se chamasse sexta-feira das 

carnes», e que «fosse aquela carne toda cozida, para se pôr em um paiol, a par de 

outro paiol de pão», e «ordenaram que quando aí não houvesse imperadores 

prometidos por sua devoção, que então elegessem outros da dita vila e termo, dos 

mais abastados».  

Sem colocar em causa a importância destas informações, é preciso notar que a 

fundação da Casa do Espírito Santo de Alenquer é anterior ao tempo de Isabel de 

Aragão. Lembremo-nos da carta da rainha regente D. Beatriz, sua sogra, «a tomar em 

sua guarda e defesa a albergaria do Espírito Santo de Alenquer», datado de 18 de 

Setembro de 1279, ou o que adianta Rui de Azevedo em relação ao compromisso, que 

à frente citaremos.  

O segundo é o Treslado dos capítulos que estão num livro intitulado Lenda da Rainha 

Santa Isabel.  

Refere-se, essencialmente, à circunstância da morte da Rainha e é, do ponto de vista 

local, o menos interessante.  

O terceiro é o Primeiro Compromisso da Casa do Espírito Santo que fizeram os 

confrades.  

Como lembrou Pedro Folgado, representando Alenquer neste Congresso Internacional, 

o IV, em 2010, Rui Pinto de Azevedo, ao apresentar o compromisso da Confraria do 

Espírito Santo de Benavente, cujo texto - cópia feita a partir de um original em latim - 

anterior a 1234, é o mais antigo do género que se conhece, refere que Braamcamp 



Freire dera notícia de que tivera conhecimento de outro compromisso mais antigo, o 

de Santa Maria de Sintra. No traslado deste constava ter o documento original sido 

exarado em Alenquer, em Março de 1217.  

O próprio Rui de Azevedo conclui que «a circunstância de ele ter sido lavrado em 

Alenquer» o induz «a crer que nesta povoação houvesse sido fundada, em data mais 

remota, a confraria do Espírito Santo, com estatutos semelhantes aos de Benavente». 

Diz, aliás, o mesmo autor que «há fortes motivos para supor que as confrarias do 

Espírito Santo se regularam todas pelos mesmos estatutos». Em face deste raciocínio, 

a Confraria do Espírito Santo mais antiga de que há notícia em Portugal seria 

precisamente a de Alenquer.  

Neste compromisso se inscrevem os deveres dos confrades no que diz respeito à 

doença, à morte, à pobreza, ao bodo - «os confrades, presentes uma vez em o ano, por 

dia do Espírito Santo, deem de comer aos pobres» -, bem como as penas e multas por 

injúrias ou uso de violência em relação aos seus pares.  

O quarto é um Milagre que aconteceu na Casa do Espírito Santo.  

Trata-se de um juramento assinado por testemunhas, provedor, mordomo e escrivão 

da mesma Casa, e data de 5 de Maio de 1543: «Andando como é costume um Pedro 

Garcia, hospitaleiro da Casa, e Isabel Martins, moradora na Silveira, termo desta vila de 

Alenquer, limpando a cova debaixo das caldeiras em que se cozem os touros para o 

bodo, depois de a terem limpa, e querendo ir buscar fogo para acenderem a fornalha, 

viram, debaixo das caldeiras, grande claridade, e, olhando o que era, viram sair do 

chão línguas de fogo, sem dentro, na fornalha, haver coisa em que pudesse estar, nem 

na casa havia fogo, nem em parte de onde ali pudesse vir, antes a parte de onde 

apareceu estava muito húmida, pelo que averiguaram ser manifesto milagre».  

E, por último, um Outro Milagre.  

Este ainda mais antigo, pois que remonta ao reinado de D. Duarte, ou seja, aos anos de 

1434 a 1438, dá-nos uma noção do prestígio e dimensão das festas, e em particular do 

bodo. Começa logo por nos dizer que «Vindo El-Rei Dom Duarte em romaria a esta 

Santa Casa do Santo Espírito, para assistir à sua festa, por ser costume dos reis virem a 



ela, se lhe contou em como todos os touros que se matavam, que sendo costume 

matar-se sete, quando vinham os reis dez e doze, por razão da muita gente, se coziam 

todos com uma água e vinagre que por uma só vez se lhes lança». O milagre aqui era 

exatamente esse: a cozedura de tanta carne com água lançada «por uma só vez».  

«El-Rei, como cristianíssimo, nem por duvidar do milagre, mas porque falando ele no 

dito milagre muitos duvidaram, e também Martim Gonçalves, seu cozinheiro-mor, que 

dizia que tanta carne se não podia cozer sem que lhe deitasse muitas vezes água, 

assim como ele fazia em sua cozinha, que uma panela, nela só, deitava duas e três 

vezes água, mandou ao dito Martim Gonçalves tomasse dois ou três cozinheiros em 

quem mais se fiasse, e fossem a ver o tempero das caldeiras e ao cozer da dita carne 

do Santo Espírito, e que avisasse que não dormisse ele nem os outros, e que visse 

como tudo se faria até a carne ser toda cozida. E ele e os outros assim o fizeram, e 

toda a noite nunca dormiram até toda a carne ser cozida, e então se foi a El-Rei e lhe  

contou tudo, e como lhe não lançaram água nem vinagre mais que uma só vez. E as 

caldeiras ficaram em aquele ponto em que a primeira vez as puseram, com tanto 

caldo, afirmando o dito Martim Gonçalves ao dito Senhor que era grande milagre».  

E este é o resultado que vos trago de uma análise documental feita ao longo dos 

últimos meses pelos nossos técnicos arquivistas que continuam a procurar registos 

históricos associados ao culto do espírito santo, numa permanente busca pela 

construção de conhecimento sobre o passado de Alenquer e a sua relação com o 

mundo. Queria contudo ainda vincar aqui a nossa posição para o futuro relativamente 

ao estudo e vivência do nosso passado e presente relacionado com esta temática.  

Alenquer vive hoje uma grande expetativa nomeadamente através das suas paróquias, 

das suas irmandades, das suas forças vivas ao nível cultural e associativo, do próprio 

Município de Alenquer e da generalidade das suas gentes, quanto à organização do VII 

Congresso Internacional sobre as Festas do Espírito Santo. Desde o reinício das 

Festividades que o culto voltou a entrar no dia-a-dia do povo alenquerense com 

projeção regional e nacional e é com grande entusiasmo que a comunidade 

alenquerense ambiciona receber no “berço” das Festividades do Espírito Santo, 



conforme mais ou menos anunciado no Congresso de 2012, daqui a dois anos em 

2016, data tão significativa para o concelho de Alenquer.  

Neste ano de 2016, celebram-se em Portugal na sua generalidade e em Alenquer, em 

particular, os 800 anos da chegada dos franciscanos a Portugal, no nosso caso pela 

vinda de Frei Zacarias a Alenquer por ordem do próprio São Francisco de Assis, e tendo 

em conta que ainda nesse ano D. Sancha concederá a Frei Zacarias a velha ermida de 

Santa Catarina, junto do rio e um pouco abaixo da vila, onde ele funda o primeiro 

eremitério franciscano em Portugal, seria para nós de todo importante concluir neste 

ano de 2016, a aquisição definitiva deste pequeno convento de Santa Catarina pelo 

Município de Alenquer, para a sua preservação futura e aí fundar um espaço memória 

para o futuro, cerimónia esta que gostaríamos de vir a incluir na programação do VII 

Congresso Internacional sobre as Festas do Divino Espírito Santo.  

Em 2016, celebramos igualmente os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel. 

Foi o povo português, desde cedo, que a considerou santa, atribuindo-lhe inúmeros 

milagres. A pedido de D. Manuel I, foi beatificada por Leão X (15-4-1516) e neste ano 

de 2016, temos a oportunidade de juntar a este grande evento em Alenquer mais uma 

comemoração de uma data específica associada a uma figura real que é com toda a 

certeza uma das mui nobres rainhas de Alenquer e cuja história de vida está 

intimamente ligada à instituição das Festas do Culto do Império do Divino Espírito 

Santo.  

Fruto da vontade da atual Comissão das Festas do Império do Divino Espírito Santo de 

Alenquer em começar a refletir sobre os muitos caminhos a trilhar na lógica de 

organização do VII Congresso Internacional em Alenquer em 2016, e na sequência de 

algumas reuniões organizadas para o efeito, foi já elaborada a minuta de um protocolo 

a estabelecer entre o Município de Alenquer, a Comissão de Festas e a Universidade 

de Lisboa, para a organização do dito Congresso numa lógica completamente 

internacional e sob a responsabilidade do Professor Doutor José Eduardo Franco, 

diretor do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa, à imagem do que atualmente está a organizar 



relativamente ao Congresso dos 500 anos da Diocese do Funchal e que conta com a 

presença de alguns dos maiores pensadores da atualidade.  

Conscientes da necessidade de antecipadamente podermos encontrar parceiros de 

eleição para o financiamento da organização do VII Congresso Internacional em 

Alenquer, para além obviamente do próprio Município de Alenquer que no seu Plano 

de Investimentos Plurianuais conta com uma verba atribuída no seu orçamento para 

2016 já desde a elaboração do documento em 2012 e das demais forças vivas do 

concelho, conseguimos desde já junto da Fundação EDP um apoio significativo e um 

enorme incentivo à organização do Congresso, situação esta que entendemos normal 

dado que desde o retomar das festividades em Alenquer há oito anos atrás se tem 

associado ao evento, a par de outra instituição bancária portuguesa, com a qual 

mantemos relação privilegiada e que de imediato se disponibilizou para fazer parte de 

uma Comissão de Honra a criar para o efeito.  

Neste período de grande euforia como já anteriormente afirmei que vivemos há algum 

tempo foram já estabelecidos contatos importantes com representantes da Casa dos 

Açores de Lisboa, de quem recebemos total apoio já nas Festividades em Alenquer no 

último domingo de Pentecostes, com uma representação com insígnias na nossa 

procissão e participação na tourada à corda, missa solene e bodo. Foram igualmente a 

nosso pedido, e apenas por via de outros estudiosos destas temáticas de valor 

inegavelmente reconhecido, estabelecidos outros contatos com representantes das 

Casas dos Açores de Porto e Algarve, com o objetivo de conseguir em 2016, de forma 

articulada e num verdadeiro exercício de congregação de vontades, respeitar e manter 

bem aceso ao longo de todo o VII Congresso Internacional a presença das gentes, 

história e tradições açorianas em Alenquer.  

Ao nível do continente foram também estabelecidos contatos importantes e alguns 

deles já com parcerias reais nas nossas Festividades em 2014, nomeadamente com as 

Câmaras Municipais de Tomar, Sintra, Sardoal e Torres Novas, uma vez mais com o 

objetivo de, em 2015, se fortalecerem estes laços em torno de um denominador 

comum que são as Festas do Divino Espírito Santo e podermos em 2016 organizar um  



Congresso Internacional cuja vertente académica possa ser reforçada com a presença 

de historiadores de todas estas localidades.  

Contamos assim com o apoio de todos os presentes para a atribuição a Alenquer, em 

2016, da responsabilidade de organização deste Congresso e poder assim, para além 

de uma forte aposta na componente académica, dar a conhecer a todos as tradições e 

as Festas no nosso concelho, ONDE O ESPÍRITO SOPRA ONDE QUER!  
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