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FERNANDO DE BULHÕES 

Na casa de D. Martím de Bulhões e D. Teresa Ta
veira, que se situava mesmo pertinho da Sé de Lisboa, 
reinava uma grande alegria. 

Era o dia 15 de Agosto de 1195, festividade da 
Assunção de Nossa Senhora. Naquele lar cristão tinha 
nascido um menino a quem puseram o nome de Fer
nando, que, mais tarde, havia de ser o famoso Santo 
António de Lisboa. 

Fernando teve uma esmerada educação cristã. Sua 
Mãe ensinou-o a pronunciar com muito amor o nome de 
Maria e a cantar, quando já era maiorzito, o hino "Oh, 
gloriosa Senhora!" 

Assim, quando contava apenas cinco anos, diante 
de uma imagem de Nossa Senhora, consagrou-lhe o 
seu corpo fazendo voto de virgindade. 

Ingressou na Escola da Sé, dando a todos um mag
nífico exemplo de virtudes. 

Estudava, pensava em Deus, ajudava à missa e 
cantava no coro os louvores divinos. 

O demónio invejoso de tanta inocência, apareceu
-lhe numa forma espantosa, a ver se o afastava da vida 
de piedade. 

Perseguido por uma tentação horrível, subiu as 
escadas do coro e fez na parede o sinal da cruz que ali 
ficou gravado para sempre. Nesse momento, a visão 
infernal desapareceu. 
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Aos cinco anos, consagrou-se totalmente a Nossa Senhora. 

·1-

AFUGENTANDO OS PARDAIS 

Outro facto extraordinário da sua infância foi o mi
lagre dos pardais. 

Um dia o pai levou-o para os arrabaldes de Lisboa, 
onde possuía uma propriedade. E encarregou-o, en
quanto ele ia à missa, de espantar os pardais para que 
não prejudicassem a sementeira. De facto, eram tantos 
e tão gulosos que, em pouco tempo, poderiam deixar 
tudo depenado. 

O menino obedeceu com muita alegria pois tratava
-se de acautelar os haveres paternos. Sentia-se feliz por 
lhe ter sido confiada aquela tarefa de responsabilidade. 
Corria para cima e para baixo, apupava, batia palmas, 
mas os teimosos pardais, davam uma volta, e tornavam 
a poisar sobre as sementeiras. Fernando estava cansado 
mas principalmente sentia-se triste porque não tinha tem
po de rezar calmamente as suas orações. Ocorreu-lhe 
então uma ideia que, com a ajuda de Deus, se realizou 
milagrosamente. 

Ergueu os olhos ao céu e rezou: Senhor, permiti 
que todos estes pardais venham atrás de mim para eu 
os fechar dentro daquele barracão enquanto vou rezar 
acolá àquela capela. E, como §'e fosse o capitão de um 
exército alado, caminhou em direcção ao barracão, abriu 
a porta enquanto os pardais entravam voluntariamente 
para a improvisada prisão. 



Corria para cima e para baixo, apupa va, batia palmas ... mas os 
teimosos pardais tornavam a poisar sobre as sementeiras. 
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Depois foi prostrar-se em oração junto do pai. 
Quando Martím de Bulhões o viu a seu lado per

. guntou: 
- Então, Fernando, abandonaste a tua tarefa de 

afugentar os pardais para vir rezar? 
- Não, meu pai. Eu pedi ao Senhor e Ele concedeu-

-me a graça de os encerrar todos no barracão enquanto 
eu vim aqui rezar. Quando regressarmos, o pai vai ver ... 
De facto, dali a uma hora, os dois chegavam ao quintal 
e Fernando, aproximando-se do barracão, abriu a porta 
e disse: 

- Amigos, já chega de prisão! Ide agora voar livre-
mente . . .  mas procurai alimento sem estragar as semen-
teiras .. . 

Uma revoada imensa de pardais saiu como uma 
nuvem alada que se perdeu no horizonte. 

O pai, espantado, deu graças ao Senhor pelo filho 
maravilhoso que Ele lhe tinha concedido. 

UMA VIDA SÓ PARA DEUS 

Era frequente ver-se em Lisboa cruzados a caminho 
da Terra Santa para libertar os lugares sagrados do 
domínio dos sarracenos. Fernando admirava-os e, no 
íntimo do coração, desejava tornar-se um deles. O pai 
sonhava para ele uma brilhante carreira militar. A mãe, 
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Era frequente ver-se em Lisboa cruzados a caminho 
da Terra Santa. 

pelo contrário, rezava para que o filho se consagrasse 
totalmente a Deus. Era isto que também entusiasmava 
Fernando. 

Desejando servir unicamente a Deus ingressou no 
mosteiro de S. Vicente de Fora, em Lisboa, nos Cónegos 
Regulares de Santo Agostinho. Desde o princípio, mos
trou ser um religioso exemplar e um grande estudioso 
das Sagradas Escrituras. 

Como aqui recebia muitas visitas que lhe vinham 
falar das coisas do mundo e dissipavam a sua união 
com Deus, pediu aos superiores que o transferissem 
para o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, o que lhe 
foi concedido. 

Em Coimbra, continuou a progredir na virtude e nas 
ciências sagradas. 

Ali bem perto, em Santo Antão dos Olivais, havia um 
conventinho franciscano. Ele admirava a vida humilde 
e pobre daqueles frades que, com frequência, batiam 
à porta de Santa Cruz a pedir esmola. Em conversa 
com eles foi-se apercebendo do ideal reformador de S. 
Francisco de Assis .. 

Um dia apresentaram-lhe cinco frades vindos da 
Itália que Francisco de Assis tinha destinado para ir 
evangelizar Marrocos. A sua coragem e dedicação apos
tólica entusiasmou-o. E mais cresceu o seu entusiasmo, 
quando, passados poucos meses, correu a notícia do seu 
martírio e principalmente quando chegaram a Coimbra 
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as suas relíquias. Fernando entusiasmou-se e decidiu 
ingressar na Ordem Franciscana. Bateu às portas do 
eremitério de Santo Antão e foi admitido entre os Frades 
Menores. Para melhor vincar a sua mudança de vida, 
trocou o nome de Fernando pelo de António pensando 
no grande Santo António do deserto, patrono daquele 
eremitério, a quem o povo cristão deu um nome aumen
tativo: Santo Antão. 

FRANCISCANO COM ÂNSIAS DE MARTÍRIO 

Era já sacerdote. Trocou o hábito branco de Cónego 
Regular de Santo Agostinho pelo burel de franciscano 
e pediu autorização para ir para Marrocos pois a sua 
alma ardia em ânsias de martírio. 

Com que alegria ele partiu para a África! Mas o seu 
sonho doirado durou pouco tempo. Foi acometido por 
uma estranha doença que quase sempre o retinha no 
leito e não o deixava anunciar o evangelho, como era seu 
desejo. Ao fim de nove meses, como não se registavam 
melhoras sensíveis, decidiram reenviá-lo para Portugal. 
Mas uma grande tempestade arrastou a nau para as 
costas da Itália. 

Aqui procurou uma comunidade franciscana. 
Alguém lhe indicou o convento de Messina a cujas 

portas bateu. Foi recebido com a simplicidade e o cari-
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nho franciscano. Lá o informaram de que ia realizar-se 
o célebre Capítulo das Esteiras, em Maio de 1221, que 
reuniria mais de cinco mil frades. Esta notícia foi motivo 
de grande alegria para Frei António pois representava 
uma graça particular: o encontro com o fundador, Fran
cisco de Assis, que ele desejava ardentemente conhecer 
e escutar. 

. 
Após a celebração do Capítulo, que viveu com par

ticular emoção, Frei Graciano, Provincial da Romanha , 
levou-o consigo. Começou a fazer parte da comunidade 
do eremitério de Monte Paulo, onde levava uma vida de 
silêncio, estudo e oração que a todos edificava. O que 
ninguém sabia era o tesouro de ciência e santidade que 
aquele corpo franzino encerrava. 

Mas um facto providencial veio descobri-lo. Reali
zaram-se ordenações gerais de franciscanos e domi
nicanos em Forlívio. O Padre Provincial mandou a Frei 
António que, como sacerdote, fizesse uma exortação a 
toda a assembleia. Este, obediente, aceitou. 

Subiu ao púlpito e desenvolveu o tema: "Cristo fez-se 
obediente até à morte e morte de cruz." Iniciou a prega
ção com certa timidez mas, pouco a pouco, começou a 
entusiasmar-se. As palavras brotavam dos seus lábios 
com tal fluência e vigor que se assemelhavam ao reben
tar de um caudal de águas cristalinas. Todos estavam 
admirados com aquela revelação. 

Francisco de Assis nomeou-o professor de Teologia 
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As cidades e aldeias despovoavam-se para escutar 
a sua palavra ardente. 

dos seus frades não sem lhe recomendar que não ma
tasse o espírito de oração com a ciência. 

Frei António começou então o seu rosário de pre
gações na Romanha, Lombardia, Sul de França ...  As 
cidades e as aldeias despovoavam-se para escutar a 
sua palavra ardente. 

Chegou a Roma. Bispos, Cardeais e o próprio Papa 
quiseram escutá-lo. Gregório IX ficou tão entusiasmado 
com a sua pregação e com a facilidade com que citava a 
Sagrada Escritura que lhe chamou a "Arca do Testamento". 

A PREGAÇÃO AOS PEIXES 

Em Rimini havia muitos hereges que provocavam 
Santo António ridicularizando as suas afirmações sobre 
as verdades da nossa fé e levando até alguns crentes a 
afastar-se da pregação. 

Um dia, num gesto profético, ele disse para as pes
soas que assistiam ao sermão: 

- Irmãos, já que muitos nesta cidade se recusam a 
ouvir a palavra de Deus, eu vou até ao mar, pregar aos 
peixes. 

Toda aquela gente o seguiu. Pelo caminho juntaram
-se muitos outros, a maior parte hereges, para terem um 
pretexto para se rirem à custa do nosso Santo. Chegando 
à praia, ele disse com voz forte: 
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Ouvi, peixes do mar, a palavra de Deus, Criador de todas 
as coisas ... 

- Ouvi, peixes do mar, a palavra de Deus, Criador 
de todas as coisas, já que os homens de Rimini se re
cusam a escutá-la. 

Uma imensa multidão de peixes de todos os tama
nhos, ·acorreu ao chamamento do santo. À frente coloca
ram-se os mais pequenos e atrás os maiores. Santo Antó
nio falou-lhes durante algum tempo. O sermão era sobre
tudo para os hereges que, entretanto, tinham chegado em 
grande número para ver o prodígio. Ao fim, Santo António 
despediu os peixes dando-lhes a bênção. Eles, reveren
tes, fizeram uma inclinação e mergulharam na água. 

Muitos hereges prostraram-se diante de Frei António, 
pediram-lhe perdão e converteram-se à verdadeira fé. 
Todos davam graças a Deus pelas maravilhas que Ele 
realizava a favor dos seus eleitos. 

O nosso santo continuou operando prodígios por 
toda a parte, fundando cónventos, socorrendo enfermos 
e necessitados, fomentando a paz entre povos desa
vindos, mostrando-se pai dos pobres e advogado das 
coisas perdidas. 

O MILAGRE DA EUCARISTIA 

Em certa cidade, um herege chamado Guyard, pro
clamava alto que não acreditava na presença real de 
Jesus Cristo na Eucaristia. 
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Se a minha mula se prostrar diante da custódia, 
renunciarei à minha incredulidade. 

E propôs a Santo António o seguinte: " Eu só acredi

tarei que o corpo de Jesus Cristo se encontra realmente 

na Eucaristia, se a minha mula, depois de três dias de 
jejum absoluto, se prostrar diante da custódia que tu 

trarás à praça pública, em vez de se voltar para a aveia 

apetitosa que eu lhe vou oferecer nesse dia. Repito: se 

ela se prostrar diante da custódia, dar-me-ei por vencido 

e renunciarei à minha incredulidade". 
O Santo aceitou a proposta não sem antes declarar 

que se o milagre não se realizasse era por culpa dos 
seus pecados e não por Jesus não estar na hóstia con

sagrada. Desde então, começou a pedir fervorosamente 

ao Senhor que, para salvação de muitas almas, mani

festasse a sua presença na hóstia consagrada. 
Católicos e albigenses reuniram-se na praça no dia 

determinado. 

Reinava grande expectativa, pois todos estavam 
desejosos de observar o resultado desta luta entre o 

pobre franciscano Frei António e o herege Guyard. 

Oh estupendo milagre! Embora a mula estivesse há 

três dias sem comer e o seu amo lhe pusesse à frente 

um apetitoso manjar, ela caiu de joelhos diante do San

tíssimo Sacramento e não se levantou até Santo António 

se retirar para ir depor a Sagrada Hóstia no sacrário da 

igreja mais próxima. 

Além do dono da mula, numerosos outros hereges 
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se converteram e deram a sua contribuição para a edi
ficação de uma igreja no lugar do prodígio. 

UM ROSÁRIO DE MILAGRES 

Pregando, noutra ocasião, a uma grande multidão, 
as rãs do charco vizinho, com o seu monótono e contínuo 
coaxar, impediam o Santo de se fazer ouvir. 

Santo António chegou junto do charco e ordenou 
que se calassem, o que elas fizeram· imediatamente, 
guardando absoluto silêncio durante todo o tempo que 
durou o sermão. 

Com estes milagres, com a sua fama de santidade e 
eloquente oratória, o nosso Santo arrastava multidões. 

Suspendiam-se os trabalhos, fechavam-se as ca-
sas ... As igrejas eram incapazes de acolher tanta gen-
te ... Por isso, tinha frequentemente de pregar em pleno 
campo, chegando às vezes, a ter no seu auditório mais 
de trinta mil ouvintes. 

Os efeitos deste apostolado eram surpreendentes. 
Os pecadores, arrependidos, imploravam a misericórdia 
do Senhor, reconciliavam-se os inimigos e os ladrões e 
usurários devolviam o dinheiro mal adquirido. 

Os confessores, por mais numerosos que fossem, 
eram sempre insuficientes para atender tantas almas 
que pretendiam voltar ao bom caminho. 
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Santo António chegou junto do charco e ordenou às râs 
que se calassem ... 
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Possuía também o dom das línguas. Podia encon
trar-se, ao mesmo tempo, em dois lugares. O futuro 
era visível a seus olhos. As doenças e a própria morte 
obedeciam-lhe. 

Era admirável o seu poder sobre os elementos e a 
natureza. 

O NOTÁRIO MÁRTIR 

Frei António encontrava-se em França a pregar. 
Na cidade de Puy-en-Velay, um notário levava uma 

vida bastante escandalosa. 
O Santo, apesar disso, sempre que se encontrava 

com ele, descobria-se e fazia-lhe uma profunda reve
rência. 

O notário, imaginando que se tratava de uma brin
cadeira, encarou um dia com ele, e disse-lhe: 

-A que propósito vêm essas brincadeiras? Se não 
fosse por acreditar em Deus, aqui mesmo te trespassaria 
com a minha espada. 

-Não é brincadeira, meu irmão. Eu tinha pedido ao 
Senhor a graça do martírio e ele não ma concedeu. Em tro
ca, foi-me revelado que tu serás algum dia mártir de Cris
to. Quando chegar essa hora bendita, lembra-te de mim. 

O notário não pôde conter o riso e soltou uma sonora 
gargalhada. 
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Foi-me re velado que algum dia serás mártir de Cristo ... 

-21 



Mas, poucos anos depois, o Bispo de Puy deter
minou que iria para o Oriente ensinar a verdadeira 
Religião. 

Movido por sobrenatural impulso, o notário acompa
nhou-o. Pregou aos sequazes de Maomé as verdades 
da nossa fé mas estes deram-lhe a morte no meio dos 
mais atrozes tormentos. 

Recordou-se então de Santo António e proclamou a 
sua santidade, contando aos cristãos que o rodeavam a 
profecia do seu martírio. 

DEFENDENDO O PAI 

Em Lisboa, duas famílias de nobres odiavam-se 
terrivelmente e de uma maneira irreconciliável. 

O filho de uma delas matou o filho da outra, preci
samente diante da casa do pai de Santo António. 

Para evitar toda e qualquer suspeita, atirou o cadá
ver, por cima do muro, para uma horta que ficava junto 
da casa. E ali o enterrou. 

Pelos sinais do sangue e outras circunstâncias, a 
culpa do assassinato recaiu sobre o pai de Santo Antó
nio, D. Martím de Bulhões, que foi detido pela justiça. 

Podemos supor a consternação de toda a família. 
Lamentavam sobretudo que Santo António não estivesse 
em Lisboa para o defender. 

22-

m11agre ae bilocaçao, � nto Anto,,.., ... ,endeu o pai 
injustamente acusado ... 
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Mas Deus conhece tudo. Revelou ao Santo, que, 

nessa altura se encontrava em Pádua, o que acontecia 
ao seu querido pai. 

Por um milagre de bilocação, ele trasladou-se, num 

abrir e fechar de olhos, para a Sala de Audiências, em 

Lisboa, e fez a defesa do seu querido pai. 
Como testemunha, convocou o próprio jovem que 

tinha sido assassinado. Foram ao lugar da sepultura e 

descobriram-na. O defunto, com uma voz de além-tú

mulo, disse que o pai de Santo António estava inocente, 

que não tinha sido ele o assassino. 

Os juízes, comovidos, revogaram naturalmente a 

sentença. 

ARREPENDIMENTO IRREFLECTIDO 

Santo António amou a inocência e a pureza. Por 

isso, favoreceu sempre a infância e a juventude. Vejamos 

alguns casos. 
Uma mãe apresentou-lhe o filho paralítico. Santo 

António fez sobre ele o sinal da cruz e o menino começou 

imediatamente a andar. 

Um pai, aflito, pediu a cura da sua filhinha e, no 

mesmo momento, foi atendido. 

Um jovem, de nome Leonardo, confessou-se ao 
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Chegou a casa e cortou o pé culpado ... 
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Santo de ter ofendido gravemente a sua mãe, chegando 
ao ponto de lhe dar um pontapé. 

Santo António repreendeu-o dizendo-lhe que um pé 
que tinha cometido tal ultraje, merecia ser cortado. 

O jovem, arrependido da sua falta, tomou as palavras 
do santo à letra. Chegou a casa, procurou uma machada 
e um cepo e cortou o pé culpado. 

A mãe, diante de tal cena, louca de dor, foi ter com 
Santo António. O santo veio a sua casa, tomou o pé en
sanguentado, uniu-o à perna, fez o sinal da cruz e- oh 
maravilha!- o jovem ficou completamente são como se 
nada tivesse acontecido. 

A outro jovem, a quem já faziam as exéquias na 
paróquia, ressuscitou-o, gritando do púlpito: "Jovem, le
vanta-te!" Ele levantou-se e foi abraçar os seus familiares 
que estavam atónitos. 

SANTO ANTÓNIO E O MENINO JESUS 

Santo António amou muito o Menino Jesus, como 
indica o seguinte facto acontecido nos últimos meses 
da sua vida. 

O Conde Tisso convidou-o a descansar uns dias no 
seu castelo. Preparou-lhe um quarto bastante afastado 
para que o santo pudesse dedicar-se com total à vontade 
às suas devoções. Por casualidade, passou o Conde por 
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O co,,de vw o enino Jesus cercado Je luz ce 
a abraçar Santo António. 
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ali, e viu um grande resplendor por debaixo da porta. 

Observou, curioso, pela fechadura, e, - oh maravilha! 

- contemplou o Menino Jesus, cercado de luz celestial ' 

a abraçar e acariciar Santo António. 

Acabada esta visão, o santo obrigou o Conde Tisso a 

prometer que não revelaria a ninguém esta graça senão 

depois da sua morte. 

PREPARANDO O ENCONTRO 

Santo António teve conhecimento do seu fim muito 

próximo. Para melhor se preparar para esse encontro 
com Deus, retirou-se para o eremitério de Camposam

piero. 

Ali fez construir uma cabana sobre uma nogueira 

entregando-se à oração e à penitência. 

Como a enfermidade se agravava, foi levado para 

Pádua. Mas, temendo pela sua vida, deixaram-no no 

convento de Arcela. 
Pediu os santos sacramentos e entoou o seu hino 

favorito "Ó gloriosa Senhora!" 

Como ele fixava os olhos em determinado ponto do 

céu, perguntou-lhe um religioso: 

- Que vês? 
- Vejo o meu Senhor! - respondeu Santo António. 
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Com um sorriso celestial no rosto, expirou docemen
te, voando a sua alma para a mansão celestial. 

A sua morte aconteceu numa sexta-feira, 13 de Ju
nho de 1231. Contava apenas 36 anos de idade. 

- Que vês, Frei Antónío? 
- Vejo o meu Senhor. 
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Nesse momento, os meninos de Pádua, como que 
impulsionados por uma mola interior, saíram para a rua 
gritando: " Morreu o Santo!" "Morreu o Santo!" 

O CULTO DE SANTO ANTÓNIO 

"Desde esse inesquecível dia 13 de Junho de 1231, o 

mundo cristão acorre todos os dias aos altares de Santo 

António como acorreu nessa saudosa tarde ao mosteiro 
de Arcela. Em multidão. Com preces nos lábios, alegrias 

e tristezas no coração. Sobretudo com muita confiança 

no poderoso valimento do santo junto de Deus. 

Quase não há templo que não tenha a sua imagem. 
E todos os dias, em velas acesas e promessas cumpri

das, de joelhos, sobre duros lajedos, o mundo agradece 

a Santo António os seus favores. 
Ele continua, desde o céu, o rosário de milagres que 

iniciou na terra e a que fizemos uma breve referência 

nesta breve biografia. Para enumerar todos os milagres 
que se atribuem ao franciscano português e para vesti-los 

com a roupagem da devoção e da lenda, seriam precisos 

muitos e grossos volumes. 
Bem razão tinha Pio XII para exclamar, em 1946, ao 

proclamá-lo Doutor da Igreja: " Exulta, ó Lusitânia feliz! 

Regozija-te, ó Pádua venturosa! Porque o céu e a terra 
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são devedores a um homem tão célebre pela santidade 

da sua vida e insigne renome de seus milagres como 

pelo esplendor da sua celestial doutrina. Ele, à maneira 

de astro cintilante, iluminou e continua a iluminar o uni

verso!" 

Farol para o mundo, Santo António de Lisboa conti

nua a ser um farol particularmente para a juventude de 

Portugal a quem aponta um caminho de consagração 

ao serviço dos outros. Primeiro e maior expoente de 

um povo evangelizador, com toda a verdade, podemos 
chamar-lhe PIONEIRO DE MISSIONÁRIOS". (1) 

i'l- Santo António- P. Januário dos Santos- pág. 96- Editorial Missões. 
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