
 

Patronato Masculino de Santo António 

(Algumas notas a propósito de um reencontro de amigos) 

O livro de Joaquim Simões Barrico – Noticia Historica da Veneravel Ordem Terceira da 
Penitencia de S. Francisco da Cidade de Coimbra e do seu Hospital e Asylo –  publicado em 1896,  
não teve continuação, mas o arquivo da instituição continuou a guardar cuidadosamente todos 
os seus documentos, acervo fecundo para  desejáveis desenvolvimentos historiográficos.  A sua 
reorganização pela Senhora Arquivista, Técnica Superior de Arquivos Dr.ª Ana Margarida Dias 
da Silva, a partir de 2009, tem-lhe inspirado importantes  trabalhos que já foram  apresentados 
com a chancela da Ordem em revistas e reuniões especializadas e estão reproduzidos no  portal 
electrónico. Entre eles são de salientar o Inventário do Arquivo da Venerável Ordem Terceira da 
Penitência de S. Francisco da Cidade de Coimbra (1659-2008) e a sua dissertação de mestrado 
académico, O Hospital e Asilo da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Coimbra (1851-
1926).   

Nos últimos anos, sob a sua coordenação, têm sido promovidos na sede da Ordem 
variados ciclos de sessões culturais, de que sempre se deu notícia nos jornais; como exemplo 
neste quadro, a Ordem Terceira tem participado no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios,  
da iniciativa da Direcção-Geral do Património Cultural. 

No ano de 2018 foi escolhido  como tema de participação o Patronato Masculino de 
Santo António, em que se atendiam numerosas crianças das pobres residências da Conchada e 
das ruas da Baixa, vestindo-as, complementando a sua alimentação e facultando-lhes aulas de 
primeiras letras – bela realização de beneficência da Ordem Terceira referida por Frei Henrique 
Rema OFM em uma importante conferência pronunciada por ocasião da comemoração dos 350 
anos  da fundação da Fraternidade. 

São ainda escassas mas significativas as informações documentais já reunidas.  
Apura-se que, tendo o Hospital e o Asilo da Ordem Terceira começado a ser  apoiados 

pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas em 1926, um relatório da superiora da 
pequena comunidade, datado de 1931, regista a assistência de 45 rapazes no Patronato. 

  
Em 1935 a reforma dos  Estatutos  

passou  a incluir o Patronato no seu artigo 
4.º,   no   conjunto  da  acção  beneficente 
da Ordem. 

Os registos das Irmãs apontam, 
desde 1936 a 1939, uma média anual de 58 
frequências. O arquivo conserva 4 livros 
com o registo das identidades,  residências 
e assiduidade dos alunos, desde 1940 a 
1958.  

 
                    Em festa de Natal  
 

Em 1952 saíram as Irmãs Hospitaleiras, com o início da  desactivação do centenário 
hospital; manteve-se todavia o asilo, que veio a dar origem ao actual Lar de Terceira Idade. 



Em 2001, no decurso das obras de requalificação 
do Mercado D. Pedro V, ao verificar a desmontagem do 
oratório de Santo António existente nesse Mercado 
publiquei um artigo no Diário de Coimbra em que 
apoiava a reconstituição desse oratório. Pude dispor de  
interessantes informações da Ministra então em funções 
Irmã Natércia Lourenço e do  Irmão Manuel Malaguerra, 
já falecidos; é de todo o interesse saber que as esmolas 
nele recolhidas destinam-se desde a origem às obras de 
beneficência da Ordem Terceira,  que detém a chave da 
respectiva caixa. 

Em Março de 2018 a Ministra da Ordem Terceira 
Irmã Alexandra Monteiro recebeu de um antigo aluno do 
Patronato a oferta da cópia de uma interessante  
fotografia que veio a ilustrar um apelo nos jornais a pedir 
elementos de informação e o cartaz de uma reunião 
projectada para 18 de Abril. 

Foi possível identificar e contactar 9 antigos 
alunos do Patronato. Nem todos puderam comparecer nessa reunião, mas os que vieram, em  
significativo testemunho pessoal, deram à sessão um 
carácter especial pela sua participação activa e 
entusiástica.  

Em 24 de Junho do mesmo ano, associada à 
tradicional comemoração da fundação do Lar de 
Terceira Idade, sucessor do centenário Hospital e 
Asilo da VOTSF,  veio a ser realizada nova 
confraternização com a viva participação dos antigos 
alunos do Patronato Masculino de Santo António.   

 
E em 28 de Setembro, integrada nas Jornadas 

Europeias do Património 2018, foi realizada pela Casa 
da Infância Doutor Elísio de Moura e pela Venerável 
Ordem Terceira de S. Francisco, na Capela de Santo 
António da Pedreira, uma sessão  consagrada ao tema 
“Partilhar  Memórias”,  com alocuções evocadoras da 
benemerente acção das duas instituições em favor da 
infância e com vivos testemunhos de apreço de 
antigos “Meninas” e Meninos” que marcaram a sua 
presença amiga 
 

 
Adelino Marques (antigo Ministro) 
 


