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Os Terceiros e os seus
“Santos de vestir”
FOTOGRAFIA DE DUARTE NUNO CHAVES

Os Terceiros, protagonistas do património
culturalaçoriano,têmasuaorigemnomovimento promovido por S. Francisco de Assis
noiníciodoséculoXIII,frutodeumavidareligiosaconsagradaàpobrezaepenitência,destacadapelacomponentedefraternidadeentreeclesiásticoseleigosnointeriordaOrdem
Franciscana. Neste contexto nascem movimentos de fiéis, que vão fomentar este modelo de participação religiosa, ficando conhecidos como os Irmãos da Penitência e
enquadrados na terceira ordem da hierarquiafranciscana,aVenerávelOrdemTerceira
da Penitência, a par das duas ordens regulares, a Ordem dos Frades Menores e a Ordem de Santa Clara. Os Irmãos da Penitência, devido ao seu carácter secular, ficaram
desobrigados dos tradicionais votos daobediência e pobreza. A sua presença nos Açores sucederia 180 anos após a implantação
das duas primeiras ordens franciscanas no
arquipélago,motivadapelafundaçãodafraternidade de Ponta Delgada, com a tomada
de hábito dos primeiros irmãos em 1624 e,
umanodepois,emAngra,estabelecendo-se
aolongodoséculoXVIIpelasrestantesilhas,
comexcepçãodoCorvo.Prosperaramnuma
lógica evangelizadora fiel aos ideais franciscanos e como um importante suporte de assistência e apoio social às populações mais
carenciadas das ilhas e auxílio aos viajantes
que por cá passavam. A singularidade dos
Terceiros ficaria ainda marcada pelo papel
interventivo das mulheres, num sistemadirigido porhomens equepotenciavaumadivisão de género no que toca às tarefas a executardentrodecadafraternidade.Competia
às Irmãs da Penitência a orientação das noviças e a preparação das imagens de vestir
que compunham as várias manifestações

FIG.  O andor “A entrega da Regra pelo Papa
Inocêncio III em 1”.

FIG 1. Trajando e ornamentando uma das imagens.
quaresmais. Numa época dominada pela
Contra-Reforma, as comemorações religiosas, entre as quais as procissões e festas populares,tinhamumimportantepapelnodespertar da fé. Neste contexto é de destacar a
procissão da Penitência, ou dos Terceiros,
comotambéméconhecidaemS.Miguel.Esta
demonstração religiosa servia não só para
enaltecer o sentimento colectivo, mas também como demonstração de influência dos
Terceirosnoespectrosocialdaépoca.Asprocissões saíam àruacom umapanópliade es-

culturas representando os santos franciscanos. Os “Santos de vestir” eram decorados e
trajados a preceito, não faltando os diversos
passosdavidadoPatriarcadeAssis,comoseja
o momento da entrega da Regra pelo Papa
InocêncioIII,em1209,ouaindaospatronos
da Ordem Terceira, o rei S. Luís de França, a
rainha Santa Isabel de Portugal e a sua tia, a
princesa Santa Isabel da Hungria, sendo as
imagens trajadas como os monarcas que interpretavam,ostentandoosseusmantosecoroas de prata. A adesão popular a este acto

A Igreja dos Frades
da Ribeira Grande
A presençade franciscanos nos Açores data
dos primórdios da ocupação insular, quando estes se instalam na ilha de S. Maria, em
1446,tornando-sepastoresdaprimeiraigrejamariense, invocadaaNª Sª daConceição.
DezanosdepoisestãonaTerceira,ondeacomunidade se concentra na ermida de Nª Sª
daGuia. Entrefinais doséculo XVemeados
do XVII, vão edificar dezoito mosteiros em
todasasilhas,excepto noCorvo:6emS.Miguel, 3 na Terceira, 2 em S. Jorge, 2 no Pico,
1emS.Maria,2noFaial,1naGraciosae1nas
Flores. Na Ribeira Grande, a fundação do
conventodosfranciscanosestáligadaaodesenvolvimentopopulacionaleurbanodacostanorte de S. Miguel. Em 1592, Gonçalo Alvares Batateiro e sua esposa, Inês Pires,
conseguemlicençadobispodeAngra,D.Manuel de Gouveia, para construírem uma ermida sob a invocação de Nª Sª de Guadalu-

pe.Apartirde1612,aermidaseriaampliada
eanexadaaumconvento,inauguradonadécadade 1620. Apartir de então, o espaço foi
sendoampliado,frutodeváriasdoações,pois
oseucrescimentoeranecessárioparagarantir
a subsistência dos trinta religiosos que já lá
residiam na primeira metade do século
XVIII,osquaisseocupavamemactividades
pastorais, evangélicas e pedagógicas. Com
aimplantaçãodoLiberalismo,asOrdensReligiosasforamextintasem1834e,emconsequência,osfradesviram-seobrigadosaabandonaroedifício.Nesteperíodo,aSantaCasa
daMisericórdiadaR.Grande,tendoematenção que o ex-convento se encontrava desocupado,solicitouàRainhaD.MariaIIaconcessão do mesmo, para instalação do seu
hospital.Oquelheéconcedidaem30deJulho de 1839, ficando a Santa Casa como sua
proprietária. Todavia, ao longo dos séculos

FIG.  A Igreja dos Frades da Ribeira Grande.
XIX e XX, a estrutura do templo foi ficandomuitodebilitada.Atransferênciadasede
daMisericórdiadaIgrejadosFradesparanovas instalações na Rua da Conceição, em
1986, agravou ainda mais o estado do edifício, cada vez mais esvaziado de funcionalidades religiosas.
É neste contexto que, com o propósito de
revitalizar um espaço nobre do Património
CulturaldaRibeiraGrande,queaautarquia

litúrgicoestábemdemonstradapeloelevado
número de imagens processionais que compunhamestasprocissões,chegandoemalguns
casosaatingirmaisdevinteandores.Sobreestes acontecimentos será interessante citar a
descrição feita em 1838 pelo olhar atento de
dois viajantes britânicos, os irmãos Joseph e
HenryBullar,apropósitodeumavisitaaVila
Francado Campo: “Abriam aprocissão os irmãos Terceiros, de hábitos pretos fechados do
pescoço aos pés. Em volta da cintura pendialhes um cordão; o rosto ficava oculto porum
pedaçotriangulardepanogrosseiro,queotapava todo, com excepção dos olhos que pestanejavam pordetrás de duas fendas rasgadas
namáscara;vinhamdescalços,ecadaumdeles, com uma coroa de espinhos (…) Entre as
numerosasimagensdemadeiravinhaemprimeiro lugaradeCristo, detamanho natural,
coberto de horríveis feridas (…) seguiam-se
quarto ou cinco imagens vestidas (…)”. 
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desta cidade e a Santa Casa da Misericórdia
assinaram, em 2011, um contrato de cedênciade utilização daIgrejado convento franciscano. Neste acordo, a Câmara Municipal
comprometeu-se a realizar obras de remodelação, restauro e conservação do imóvel e
de todo o seu espólio religioso, processo que
estáemfuncionamentoeesperamosquevenha ser inaugurado nos inícios de 2013. O
propósito é criar um Museu Vivo do Franciscanismo, que realce apresençadaordem
nos Açores e na Ribeira Grande, em particular,equedestaqueasformascomoessainfluência é ainda um traço fundamental do
Património Cultural insular. 
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