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O BERÇO DO HER-ÓI 

Cernache do Bonjardim é hoje uma risonha vila situ
ada quase no centro de Portugal. Pertence ao Concelho 
da Sertã, Distrito de Castelo Branco. Cercada de serras 
densamente arborizadas faz parte da "Zona do Pinhal" 
porque a flora predominante é o pinheiro bravo. 

Pela sua exposição, beleza natural e ares hospita
leiros é também conhecida, por auto-denominação dos 
seus habitantes, como o "Oásis da Beira". 

Quem entra em Cernache do Bonjardim logo se dá 
conta de que a terra está marcada pôr dois factores his
tóricos que, de certo modo, se encontram interligados. 

O primeiro é o Seminário das Missões, primitivo Se
minário do Priorado do Crato e das Missões da China, 
criado em 1791, confiado aos Padres Vicentinos ou da 
Congregação da Missão. Após a extinção das Ordens 
e Congregações Religiosas em 1 834, mercê da acção 
de alguns políticos e homens da Igreja, o Seminário 
de Cernache abriria em 8 de Dezembro de 1 855, in
cluindo o Seminário do Bombarral que se destinava 
a formar missionários para a China, com o nome de 
Colégio das Missões Ultramarinas, que formou cerca 
de 300 missionários, oito dos quais foram elevados ao 
episcopado. Em 1911, o governo republicano fechou o 
Colégio das Missões Ultramarinas criando, em 1 91 5, o 
liceu Colonial e, em 1917, as "Missões Laicas" um ar-
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remedo das Missões Religiosas, para formar "agentes 
de civilização" para o Ultramar. Em 1927, o Ministro 
das Colónias, Comandante João Belo, entregou o 
Seminário de Cernache a D. Teotónio Vieira de Castro 
Superior dos Colégios das Missões entretanto surgidos. 
A partir de 1 930, Cernache do �onjardim acolhe um dos 
Seminários da recém fundada Sociedade Portuguesa 
das Missões Católicas Ultramarinas. 

Pareceu-nos importante inserir esta breve nota, que 
até pode parecer despropositada num opúsculo como 
este, porque o Seminário marca a história dos últimos 
dois séculos de Cernache do Bonjardim 

O segundo factor, muito mais antigo e menos do
cumentado, refere-se a D. Nuno Álvares Pereira, filho 
de D. Álvaro Gonçalves, Prior do Crato. Ele está bem 
presente na tradição e na alma do povo de Cernache 
e encontra-se assinalado por uma grande estátua no 
centro da vila, por uma bela imagem na igreja paroquial, 
e por bastantes azulejos colocados nos muros de diver
sas casas, colocados por ocasião das comemorações 
do sexto centenário do nascimento de D. Nuno. 

Cernache do Bonjardim orgulha-se de ter sido berço 
de D. Nuno Álvares Pereira que ali nasceu no dia 24 
de Junho de 1360, nos Paços do Bonjardim que es
tariam situados dentro da actual quinta do Seminário 
das Missões. 
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Nuno nasceu em Cernache do Bonjardim. Foram seus pais 
D. Álvaro Gonçalves Pereira e D. Iria Gonçalves do Carvalhal. 
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Foram seus pais D. Álvaro Gonçalves, Prior do Hos
pital ou do Crato, e D. Iria Gonçalves do Carvalhal. 

Fruto de amores proibidos, Nuno foi baptizado 
no mesmo dia e legitimado um ano e um mês após 
o nascimento, no dia 24 de Julho de 1361, pelo rei
D. Pedro 1. 

D. Álvaro era um homem muito inteligente, sábio 
conselheiro de três reis, valente militar a quem se deve, 
em grande parte, o triunfo na batalha do Salada aonde 
acompanhou o nosso rei D. Afonso iV, o Bravo, para 
ajudar o Rei D. Afonso XI de Castela. 

Era também Prior da Ordem do Hospital, uma Or
dem Religiosa Militar, cujos membros, na quase totali
dade leigos, emitiam votos de obediência e castidade. 
Na sua qualidade de Prior da Ordem do Hospital ou 
do Crato, fundou os Paços do Bonjardim, o Castelo 
da Amieira e uma igreja mosteiro dedicada a Nossa 
Senhora das Neves. 

A mãe de Nuno, D. Iria Gonçalves do Carvalhal, 
embora descendente de família nobre, era criada da 
Corte e foi cuvilheira (aquela que trata das roupas) 
da infanta D. Beatriz, filha do rei D. Fernando e de D. 
Leonor de Teles. Era natural de Carvalhal, povoação 
próxima de Cernache do Bonjardim. 
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INFÂNCIA DE D. NUNO 

Poucos dias após o nascimento do menino, D. Ál
varo consultou o astrólogo Tomaz para lhe conhecer o 
horóscopo. O "vidente" referiu-lhe que aquele menino 
seria um soldado forte e invencível em todos os feitos 
de armas em que se envolvesse. Se muitas vezes To
maz se enganou na leitura do futuro dos seus clientes, 
desta vez acertou porque Nuno sairia sempre vitorioso 
de todos os combates. 

Educado com esmero nos princípios cristãos e nas 
boas maneiras, Nuno passou a maior parte da meni
nice em Cernache do Bonjardim embora tenha estado 
bastantes vezes na Flor da Rosa, residência habitual do 
pai. Adestrou-se na arte militar, tomou parte em caçadas 
e, mal soube ler, entregou-se à leitura devorando com 
avidez os livros de cavalaria. Os feitos dos "Cavaleiros 
da Távola Redonda" entusiasmavam-no. Também ele 
queria ser puro como o Galaaz e ir em demanda do 
Santo Graal, o Santo Cálice em qJe Cristo tinha tran
substanciado o vinho no seu próprio sangue na Última 
Ceia e no qual José de Arimateia tinha recolhido algu
mas gotas do sangue do Redentor no Calvário. 

Por isso, ele afastava de si, qualque� pensamento ou 
acção que pudesse manchar o seu ideal de pureza. 
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Ele queria ser como 
"Os Cavaleiros da Távola Redonda". 
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NA CORTE 

Após a morte de D. Pedro 1, subiu ao trono o filho D. 
Fernando que começou a reinar quando tinha apenas 
22 anos. 

Usando de um privilégio que lhe era concedido, 
D. Álvaro confiou os filhos Nuno e Diogo à Corte, que 
então se encontrava em Santarém por causa da inva
são dos castelhanos que já se encontravam próximos 
daquela cidade, a caminho de Lisboa. Nuno estava a 
par destes acontecimentos porque eles eram assunto 
corrente das conversas do pai com os amigos e por
que o próprio D. Álvaro falava muitas vezes aos filhos 
destes problemas. 

D. Fernando e a Rainha D. Leonor simpatizaram 
com Nuno pelo seu porte fidalgo, pela sensatez que 
demonstrava, muito superior à sua idade, nas respostas 
que dava e nas soluções que apresentava. Por isso, 
o Rei encarregou-o, um dia, de ir com o irmão vigiar o
exército inimigo. Eles foram e, ao cair da noite, quando 
o Rei já se encontrava a jantar, Nuno apareceu e, ali
mesmo, disse para o Rei: 

- Observei tudo cuidadosamente. É um exército 
numeroso mas mal comandado. Um outro exército mais 
pequeno mas comandado por um bom capitão é capaz 
de o desbaratar com muita facilidade. 
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Um pequeno exército, bem comandado, 
é capaz de desbaratar aquele grande exército. 
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A Rainha D. Leonor, que tinha simpatizado com 
Nuno, solicitou a graça de ser ela mesma a armá-lo 
cavaleiro enquanto D. Fernando declarava que Diogo 
ficaria como seu escudeiro. 

ARMADO CAVALEIRO 

Num cerimonial muito rico de significado, Nuno foi 
pois armado cavaleiro pela Rainha D. Leonor de Teles 
que lhe disse, enquanto ia metendo a espada na bainha: 
"Toma esta espada, cavaleiro. Exerce com ela o vigor 
da justiça e derruba o poder da injustiça. Defende com 
ela a Igreja de Deus e os seus fiéis; dispersa os inimigos 
do nome cristão; protege as viúvas e os órfãos." 

Por fim, a Rainha pegou na espada e deu com ela 
três pancadas no ombro do novo cavaleiro e uma leve 
bofetada na face enquanto dizia: "Eu te armo cavalei
ro em nome de S. Jorge e de S. Miguel. Sê valente, 
corajoso e leal. " 

Antes de ser armado cavaleiro, tinha surgido uma 
dificuldade: como Nuno era de tenra idade, baixo e 
não muito corpulento, não se encontrava arnês à sua 
medida. Foi então que alguém se lembrou do arnês que 
tinha servido em igual cerimónia para o Mestre de Aviz. 

Assim ficaram unidos, num momento solene, os 
dois homens que, passados poucos anos, haviam de 
conduzir os destinos de Portugal. 
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Eu te armo cavaleiro 
em nome de S. Jorge e de S. Miguel. 
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O CASAMENTO 

Foi com enorme surpresa que Nuno viu, certo dia, 
o pai abeirar-se dele com esta proposta:

- Filho, embora ainda sejas jovem, parece-me que é 
muito bom para ti e para a tua honra que te cases . . .  

Totalmente espantado, Nuno. declarou: 
- Senhor,.falais-me numa coisa em que nunca pen

sei. Por isso, peço que me concedais um prazo para 
reflectir . . .  

Nunca lhe tinha passado pela cabeça o casamento. 
Queria manter-se virgem como o Galaaz. Mas foram 
tantas as pressões da parte dos pais, das pessoas mais 
influentes e dos próprios Reis que acabou por ceder. 
A noiva era D. Leonor Alvim, senhora de muitas virtu
des e grandes haveres, viúva de D. Vasco Gonçalves 
Barroso, "do qual ficara donzela" pois este morreu logo 
após o casamento. 

A celebração do matrimónio foi em Vila Nova da 
Rainha, onde então se encontravam os Reis, fugidos 
à peste que grassava em Lisboa, no dia 1 5  de Agosto 
de 1 376. Foram padrinhos o Rei e a Rainha. 

Após a lua de mel, passada em Cernache do Bon
jardim, o novo casal retirou-se para a quinta de Santa 
Marinha de Pedraça, propriedade de D. Leonor Alvim. 

Ali viveu D. Nuno em perfeitíssima harmonia com 
a esposa, dedicando-se à administração dos seus 
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Foram padrinhos de casamento o Rei e a Rainha. 
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haveres, à caça e à prática da vida cristã: ouvia duas 
missas por dia, á semana, e ao Domingo três. Lia livros 
religiosos e era assíduo aos sermões. 

O casal foi abençoado com três filhos. Dois morre
ram precocemente. Apenas sobreviveu uma menina, a 
Beatriz, que será todo o encanto da sua vida. 

Um dia chegou-lhe a notícia de que o pai se encon
trava muito doente. Partiu imediatamente para a Amieira 
e teve a consolação de lhe ouvir os últimos conselhos, 
de lhe assistir aos últimos momentos e de o acompa
nhar à igreja de Nossa Senhora das Neves, onde ele 
tinha mandado edificar o próprio túmulo. 

Depois regressou ao seu solar de Pedraça, ao 
aconchego do lar. 

AO SERVIÇO DA PÁTRIA 

Pouco tempo demorou a sua estadia na pacatez da 
Quinta de Pedraça. 

Depois de o exército castelhano ter entrado várias 
vezes em Portugal, D. Fernando nomeou fronteiro de 
Portalegre D. Pedro Álvares, irmão de D. Nuno, e es
creveu a este para que o fosse ajudar. Ele, generoso 
como sempre, despediu-se da esposa e da filhinha e 
partiu com trinta e cinco homens de armas e trinta a pé, 
munidos de escudos, para Portalegre. 

Inaugurava-se uma nova etapa na vida de D. Nuno. 
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Seria a defesa de Portalegre, seria a defesa de Lisboa, 
a que os castelhanos tinham posto cerco com uma 
grande esquadra, seria a ida para junto do Rei em El
vas onde estava iminente uma batalha contra o Rei de 
Castela que se postara provocador em Badajoz. 

Num acto de certa cobardia e fraqueza, D. Fernan
do, mal aconselhado pelo Conde Andeiro, fez um mau 
acordo com D. João, Rei de Castela, entregando-lhe 
como esposa a sua única filha, D. Beatriz, apenas 
de doze anos. Não obstante as cláusulas do contrato 
antenupcial, esta acordo significava, a curto prazo, a 
sujeição de Portugal ao domínio castelhano. 

A entrega de D. Beatriz ao Rei de Castela, fez-se 
em Elvas, sem a presença de D. Fernando que já se 
encontrava gravemente doente. D. Nuno e o seu irmão 
Fernão foram convidados. Mas, no momento de ocu
par os seus lugares junto da mesa real, O. Nuno viu 
que eles já estavam tomados. Voltou-se para o irmão 
e disse: 

- "Não há proveito nenhum, nem honra, em estar
mos mais aqui e, por isso, é bom que nos vamos para 
as pousadas. Mas antes de nos irmos, eu quero fazer 
com que estes que nos ofenderam e de nós escarne
ceram fiquem envergonhados". 

Calmamente, aproximou-se de um extremo da 
mesa, puxou pela toalha e, em seguida, atirou a mesa 
para o chão. 
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Aproximou-se de um extremo da mesa, 
puxou pela toalha e atirou a mesa para o chão. 
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Perante a natural confusão que se gerou, o Rei de 
Castela quis saber a razão daquele gesto. Quando lha 
explicaram, ele disse: 

- Quem é capaz de reagir assim perante uma coisa 
destas, neste lugar e nestas circunstâncias, terá cora
ção para fazer coisas maiores. 

UMA NAÇÃO DIVIDIDA 

D. Fernando faleceu em 22 de Outubro de 1 383. D. 
Nuno não pôde assistir ao funeral mas foi convidado 
pela Rainha para as exéquias do trigésimo dia. 

A morte do Rei tinha criado a divisão em Portugal, 
D. Leonor tinha mandado lançar o pregão: "Arraial, 
arraial, por D. Beatriz, rainha de Portugal!" 

Muitos não se conformavam com este pregão, que 
significava a entrega de Portugal a Castela, e lançaram 
um contra pregão:" Arraial . . .  arraial. . .  por Portugal!" 

D. Nuno partiu para Lisboa com os seus homens 
de armas, o que não foi bem visto pela Rainha. Dizem 
que o Conde Andeiro, amante de D. Leonor, até teria 
gizado um plano para o matar. 

Aproveitando a estadia em Lisboa, D. Nuno falou 
com pessoas influentes e com o próprio Mestre de Aviz, 
filho do Rei D. Pedro, para promover a sua subida ao 
trono de Portugal, o que passava pela eliminação do 
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Conde Andeiro. Após avanços e recuos, regressou, 
desalentado, a Santarém. 

Aqui se dá o conhecido episódio do alfageme. 
Um dia à tarde, passeando pela rua, viu à porta de 

um alfageme uma espada brilhante e bem preparada. 
Chamou o homem e perguntou-lhe: 

- És capaz de corrigir a minha espada e de ma 
colocares como esta? 

- Sim sou . . .  E ainda melhor que esta . . .  
Mandou-a buscar a casa e entregou-lha. 
Dias depois, quando a foi buscar, ficou encantado 

com o trabalho. Disse a um dos seus homens que pa
gasse o custo daquela reparação ao que o alfageme 
respondeu: 

- Senhor, por agora, nada tendes a pagar. Ide em 
boa hora e quando passardes por aqui, já conde de 
Ourém, me pagareis. 

Entretanto, chegava a Santarém a notícia de que o 
conde Andeiro tinha sido eliminado por D. João Mestre 
de Aviz. 

D. Nuno dirigiu-se para Lisboa, não sem antes ter 
tentado convencer alguns dos seus irmãos, principal
mente D. Pedro, Prior do Hospital, a passar para a 
causa do Mestre de Aviz, o que não conseguiu. 

Enquanto Lisboa se fortificava perante a ameaça 
de invasão, o Alentejo corria perigo. Para lá se diri
giu D. Nuno com um pequeno exército a que teve de 
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D. Nuno ficou encantado 
com a perfeição daquele trabalho ... 
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incutir várias vezes coragem porque aqueles homens 
se mostravam medrosos perante a superioridade do 
exército espanhol. 

Em Atoleiros, num terreno alagadiço, travou-se a 
primeira grande batalha de D. Nuno. Antes do combate, 
ele ajoelhou-se, rezou e fez uma promessa a Nossa 
Senhora. Depois avançou e desbaratou com facilidade 
o exército castelhano.

Para agradecer o sucesso desta batalha foi em 
peregrinação a Nossa Senhora de Assumar. Ao chegar, 
vendo o templo profanado, pois tinha servido como 
cavalariça do exército castelhano, sentiu que o cora
ção lhe estremecia de dor e de revolta. Pegou numa 
vassoura e numa pá e limpou-o do pó, da palha e dos 
excrementos dos animais. 

Convocado para as Cortes de Coimbra, veio juntar
-se a D. João em Torres Vedras cujo castelo permanecia 
fiel a D. Leonor e à causa de Castela. Quando se ia a 
retirar, ouviu um cego clamar no meio da multidão: 

- Pelas Santas Chagas de Cristo, não me deixem 
só. Livrem-me da morte certa por ter sido fiel ao Mestre 
de Aviz. 

D. Nuno comoveu-se e ordenou que o colocassem 
na garupa da própria mula. 

Após as Cortes de Coimbra, que reconheceram o 
Mestre de Aviz como único pretendente à Coroa de Por-
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Em Aljubarrota, travou-se uma luta titânica, desigual, onde a audácia 
e a coragem se deram as mãos para a vitória final. 
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tugal e onde ioi aclamado Rei, mais se encarniçou a luta 
de Castela que teria o seu apogeu em Aljubarrota. 

Um exército de trinta mil homens formado por cas
telhanos e portugueses, (entre eles vinham dois irmãos 
de D. Nuno), avançava em direcção a Santarém. Do 
lado português eram apenas 7.000. D. João e D. Nuno 
esperaram-nos perto de Porto de Mós. Nos campos 
de Aljubarrota travou-se, no dia 14 de Agosto de 1385, 
uma batalha violentíssima de curta duração em que as 
tropas portuguesas saíram vencedoras, mais que por 
mérito próprio, por ajuda do céu. Atestam-no o voto 
de D. João em mandar construir o mosteiro de Santa 
Maria da Vitória ou Batalha e D. Nuno a capelinha de 
S. Jorge. 

VALVERDE 

Uma terceira grande batalha travou D. Nuno. Uma 
batalha que durou dois dias: Valverde. No mais aceso 
da luta, o heróico comandante tinha desélparecido. Um 
calafrio de espanto e medo percorreu as hostes portu
guesas: onde estaria D. Nuno? 

Rui Gonçalves e Gonçalo Eanes vão à sua procu
ra. Não o encontrando no campo de batalha, saem um 
pouco fora e deparam-se com esta cena de todo ines
perada: atrás de um rochedo, absorto, D. Nuno reza. 
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Chamam-lhe a atenção para o momento dramático que 
estão a viver. Ele responde com calma: 

Rui Gonçalves, amigo, ainda não é tempo. 
Passados alguns instantes, monta o cavalo, aponta 

a bandeira do adversário, e atravessa as hostes ini
migas como um furacão demolidor. A batalha estava 
ganha. A força . . . tinha-a adquirido na oração. 

MORTE DA ESPOSA E DA FILHA 

Estava D. Nuno a participar nas Cortes de Braga,
em 1387, quando um mensageiro lhe veio anunciar a
morte da esposa acontecida no Porto. Dirigiu-se para
lá imediatamente e ordenou que fossem celebradas
soleníssimas exéquias.

O corpo foi sepultado em modesto jazigo no Con
vento de Corpus Christi, em Gaia.

Tendo regressado a Braga, o Rei e a Rainha insis
tiram com ele para que contraísse novamente matri
mónio. A resposta foi um não rotundo. Queria viver em
viuvez até à morte. Reencontrava o ideal de Galaaz.

A filha, D. Beatriz, a quem ele amava com um pro
fundo amor, educada com extremo carinho pela avó,
casou em 1401 com um filho natural de D. João 1 e foi
viver para Chaves. Após 14 anos de casamento ao dar
à luz o terceiro filho, a infanta D. Isabel, falec�u ines
peradamente. Foi tão grande o desgosto de D. Nuno
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• 

que teria morrido ou ficado louco se Deus não o tivesse 
favorecido com uma graça particular. 

Deixou Vila Viçosa onde se encontrava, e correu 
para Chaves. Acompanhou o corpo de D. Beatriz até à 
igreja de Santa Clara, em Vila do Conde, onde foi sepul
tada em jazigo que ela própria tinha mandado construir. 

Depois de ter abençoado os três netinhos, o Afon
so, o Fernando e a pequenina Isabel regressou a Vila 
Viçosa com a firme decisão, que já trazia na alma há 
muito tempo, de se consagrar inteiramente a Deus na 
vida religiosa. 

VIVÊNCIA CRISTÃ DE D. NUNO 

Não cabe neste breve resumo biográfico contar os 
muitos actos da vivência cristã de D. Nuno. Limitamo
-nos apenas a alguns breves traços: 

Ele não via nos castelhanos inimigos mas adver
sários a quem várias vezes socorreu e protegeu. Foi 
padrinho de casamento de dois noivos na Vila de Cá
ceres, em tempo de guerra . .  

Não permitia e castigava severamente os seus 
soldados quando sabia que tinham cometido qualquer 
abuso contra idosos, mulheres ou crianças. 

Ameaçou mandar queimar, como no seu tempo 
era costume, um soldado que, sacrilegamente, tinha 
roubado um cálice numa igreja de Espanha. 
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O estandarte de D. Nuno 
retratava bem os sentimentos da sua alma profundamente cristã. 

26 -

Ao saber, dezasseis anos depois, que um caldeirão 
que os soldados tinham trazido de Castela pertencia 
à Confraria de S. Pedro mandou entregá-lo imediata
mente. 

Mesmo antes de entrar para o convento, levantava
-se à meia noite para rezar Matinas. 

Todos os dias "ouvia duas missas" e, ao Domingo, 
três. Além do� dias preceituados pela Igreja, jejuava 
três dias por semana: quarta, sexta e sábado. 

A sua devoção a Nossa Senhora manifestou-se 
nos templos que levantou (quase todos dedicados a 
Nossa Senhora), nas peregrinações que fez e nos dias 
que escolheu para as datas importantes da sua vida: 
casamento e entrada para a Ordem Carmelita. 

No seu estandarte aparece pintada duas vezes a 
imagem de Nossa Senhora. 

A par da devoção a Nossa Senhora é também pa
tente a sua devoção ao Santíssimo Sacramento: 

Limpava as igrejas que encontrava menos cuida
das. Inscrevia-se na Confraria do Santíssimo das terras 
por onde passava. Oferecia às igrejas menos dotadas 
cálices, píxides e paramentos. Doava azeite para a 

·lâmpada do Santíssimo às paróquias mais pobres.
Mesmo em campanha, assistia sempre a duas missas
diárias. Na medida em que lhe era possível, passava
longo tempo em adoração ao Santíssimo.
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CARMELITA 

Posta de parte a ideia de entrar na Ordem de Santo 
Agostinho, em Vila Viçosa, D. Nuno decidiu-se pela Or
dem do Carmo cujo convento tinha mandado construir, 
em Lisboa, para cumprir um voto feito a Nossa Senhora 
do Vencimento na batalha de Valverde. 

Antes de ingressar, ele que era o homem mais rico 
de Portugal, distribuiu todos os haveres pelos netos, 
pelos colaboradores e pelos pobres. Para o convento 
levou apenas uma velha samarra de pano galês. 

Muitos, a começar pelo próprio Rei D. João e pelo 
príncipe D. Duarte, não compreenderam a sua entrada 
para o convento. E sobretudo as três petições que tinha 
feito: mendigar de porta em porta, não consentir que o 
tratassem por outro nome a não ser por Nuno de Santa 
Maria; ir para fora da terra, para um lugar desconhecido. 
A custo D. Duarte fê-lo recuar nestas imposições. 

No dia 1 4  de Agosto de 1 422, 18.º aniversário da 
batalha de Aljubarrota, dava entrada na Ordem do 
Carmo pedindo a esmola de uma mortalha e de uma 
cova para o corpo. Um ano depois, em 15 de Agosto 
de 1423, professava. 

A sua vida no convento foi de grande austeridade 
vivendo numa pobríssima cela que tinha como únicos 
ornamentos um crucifixo, uma manta muito gasta e 
alguns cilícios com que flagelava o corpo. O leito, diz 
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À porta do _convento, distribuía a sopa aos pobres. 
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um seu biógrafo, mais parecia jazigo para a morte que 
morada para a vida. 

Tinha profundo respeito pelos sacerdotes. 
Havia no convento um seu antigo criado que agora 

era sacerdote. Sempre que ele passava pela portaria 
pedia-lhe reverentemente a bênção e quando ia arranjar 
a sua cela, de que estava encarregado, fazia-o com 
tanto cuidado como se toda a vida tivesse sido criado 
do seu criado. 

O auxílio aos necessitados era para ele uma pai
xão. À porta do convento distribuía a sopa aos pobres 
e, frequentemente, o viam arrimado ao seu bordão 
pelos ruelas dos bairros mais carentes de Lisboa a 
levar esmolas e palavras de consolação aos inválidos 
e doentes. 

Um dia, Frei Nuno de Santa Maria caiu doente. Não 
obstante todos os cuidados, a doença agravoú-se de dia 
para dia. Sentindo que a hora da "partida" se aproxima
va, rodeado pelos seus confrades, pelo Rei D. João e 
pelo Infante D. Duarte, pediu que lhe lessem a Paixão 
de Jesus, segundo S. João. Quando o leitor chegou à 
passagem em que Jesus confia a Maria Santíssima o 
apóstolo S. João, com as palavras "Eis aí o teu filho'', 
estremeceu levemente e adormeceu no Senhor. Era o 
dia 1 de Abril de 1 431 , dia de Páscoa. 

O seu funeral foi uma apoteose. O povo aclamou-o 
"santo". 
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O seu túmulo começou a ser local de peregrina
ção. Os milagres sucederam-se. E a devoção do povo 
aumentou. 

A sua canonização foi pedida várias vezes. O pri
meiro a pedi-la foi o próprio D. Duarte. Por um motivo 
ou por outro, até aos dias de hoje, ela não foi avante 

Bento XV beatificou-o em 1 5  de Janeiro de 1 91 8. 

Em 1947, Pio XII quis canonizá-lo por decreto, o que 
não aconteceu por causa da Gúerra Mundial. Ao que 
parece, a Igreja portuguesa achou que não seria con
veniente fazer-se festa numa época em que toda a 
Europa chorava lágrimas de dor. 

No dia 13 de Julho de 2004, o processo de cano
nização foi reaberto pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. José da Cruz Policarpo, nas ruínas do Convento do 
Carmo. O milagre para a sua canonização já foi apro
vado pela Santa Sé. 

Esperamos, muito brevemente, ter nos nossos 
altares São Nuno de Santa Maria ou São Nuno de 
Portugal. 
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