
SÃO MARTINHO NO PORTO SANTO 

O Porto Santo desde a sua primazia dos Descobrimentos Portugueses no Atlântico e desde 

os seus primeiros povoadores até aos nossos dias, sempre foi e continua a ser muito devoto com 

os santos escolhidos e invocados para seus protetores, nomeadamente: - Santíssimo 

Sacramento, Espírito Santo, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora da Graça, Imaculada 

Conceição, São José, São Pedro, São João Batista, Santo Antão e ainda, outras devoções tais 

como: - Senhor Bom Jesus, Coração de Jesus, Devoção das Almas, Arcanjo São Miguel, Nossa 

Senhora do Rosário, Santa Luzia e Santo António. É de realçar: - que todos os citados santos 

protetores e devoções, tiveram a sua confraria; pois no Porto Santo chegou a haver conforme 

registos fidedignos, catorze confrarias, exceto a confraria de São João Batista, dado que a sua 

festa primitivamente era realizada com a festa de Nossa Senhora da Graça, na antiga ermida, 

muito anterior à capela atual. 

No Porto Santo, devoção a São Martinho parece não constar em qualquer registo, no 

entanto, segundo reza a história pela tradição oral, houve uma tentativa profana organizada em 

cortejo em louvor de São Martinho, no ano de 1932. 

Entretanto, em palavras resumidas, muito breves e para quem ainda porventura não 

tenha conhecimento, quem era São Martinho? – São Martinho de Tours, Bispo, 316 – 397, 

padroeiro dos hoteleiros, cavaleiros e alfaiates, é invocado especialmente como protetor dos 

gansos e foi patrono da Dinastia Carolíngia. 

Apalavra Carolíngia, para quem não tem conhecimento, a sua origem é do francês 

carolingien ou do italiano carolíngio, que é relativo a Carlos Magno, Rei dos Francos e Imperador 

do Ocidente, que viveu de 742 a 814. A Dinastia Carolíngia reinou em França de 751 a 987. 

São Martinho filho de um tribuno militar romano, nasceu e cresceu na cidade de 

Sabaria/Savaria atual Szombathly, Província da Panónia, atual área da Hungria; quando o pai de 

Martinho foi transferido para a Gália, hoje o moderno território francês e faixas estreitas da 

Bélgica e da Itália, ele acompanhou o seu pai. 

Martinho aos 15 anos de idade alistou-se na marinha romana e muito cedo se tornou um 

afamado oficial romano. O regimento do jovem militar entretanto foi enviado para Amiens na 

Gália e esta cidade transformou-se no cenário da celebrada lenda da manta. 

Num dia de inverno rigoroso, ao entrar pelo portal daquela urbe, montado a cavalo, 

deparou com um pobre homem quase sem roupas. Ao ver que ninguém estendia a mão ao 

mendigo, mesmo pessoas com muito mais posses do que ele, tentou ajudá-lo a proteger-se do 



frio; cortou a sua manta militar ao meio e ofereceu metade ao homem. Os seus companheiros 

de armas riram-se dele, porque ficara com a capa rasgada. Na mesma noite teve uma visão na 

qual vislumbrou a face de Cristo, que vestia a manta dada ao mendigo. Assim Martinho ficou 

convencido de que aquele a quem ajudara fora o próprio Jesus Cristo. A parte da manta que lhe 

calhou transformou-se na famosa relíquia preservada no oratório dos reis Franskish, sob o nome 

manto de São Martinho. 

Num banquete, teve que oferecer um copo de vinho. Passou-o primeiro a um Sacerdote 

e só depois ao Imperador, que estava a seu lado e explicou este porquê:- “É que o Imperador 

tem poder sobre o material, mas o Sacerdote Deus concedeu o poder sobre o espiritual”. O 

Imperador mostrou-se verdadeiramente impressionado com a explicação; daí talvez a tradição, 

“em dia de São Martinho vai à adega e prova o teu vinho”. 

NO PORTO SANTO 

Logo após a revolta da Madeira, em abril de 1931 as Câmaras Municipais e suas 

administrações foram dissolvidas e colocado um delegado militar à frente dos destinos de cada 

concelho. O Porto Santo não pode fugir à regra e em 31 de Maio do mesmo ano, foi empossado 

como Delegado do Governo da República, o primeiro Tenente da Marinha Portuguesa, Joaquim 

Pinto Pinheiro, e em Julho também do mesmo ano o mesmo foi empossado Presidente e 

Administrador da Câmara Municipal do Concelho do Porto Santo. 

Em 1932, Salazar assumiu o cargo de Presidente do Concelho de Ministros e em 1933, foi 

ditada a Constituição da República Portuguesa, mas da segunda República, porque a primeira 

estava morta e bem enterrada. 

Com as regras do Estado Novo e sua trilogia, Deus, Pátria e Família; o Porto Santo como 

terra mais pequena e isolada que é, e nesse tempo subdesenvolvida, vivia num sufoco, que para 

tudo era preciso uma licença ou autorização da autoridade. 

Dia de São Martinho, ano de 1932, juntou-se um pequeno grupo de porto-santenses: - 

José Joaquim Pestana de Vasconcelos, que foi conhecido pelo “Sr. José Pedro”, Carlos Eutrópio 

de Castro, Álvaro Velosa, Aníbal d’ Ornelas, João Porfírio da Silva, João Reynolds, Manuel Batista, 

que foi o último Ferreiro do Porto Santo, Carlos Escórcio de Brito, Crispiniano Pestana, Ilídio 

Gomes de Sousa, João Basílio Sebastião Spínola e José de Sousa Andrade. 

Versão dom meu saudoso e sempre lembrado amigo, que foi Manuel Batista: - “ Faltavam 

dois dias para o dia de São Martinho, começamos a organizar os preparativos conforme as 

passibilidades que tínhamos ao nosso alcance, dado que após da revolta da Madeira contra as 



regras do Estado Novo; se as coisas não andavam muito bem na Madeira, muito menos no Porto 

Santo, pois já estamos fartos de saber, quando há barafunda no mar originada pela tempestade, 

quem apanha mais pancadaria entre o mar e a rocha, é a lapa, embora ela se agarre à pedra 

com todas as suas forças apropriadas. 

Como arranjar uma imagem que se parecesse com São Martinho? Pensamos e tornamos 

a pensar! Caramba! Veio à ideia! Uma escultura trabalhada em madeira muito boa, sem pintura, 

sem referência alguma e sem vestes, que estava guardada há muitos anos no interior da Torre 

da Igreja Matriz. Era mesmo essa! Sabíamos que aquela escultura não tinha qualquer nome e 

muito menos qualquer veneração; em algumas vezes, quando o velho sacristão de nome 

Domingos saía da Igreja e passava pelo Largo do Pelourinho e ali estávamos de conversa, 

perguntávamos-lhe: - Ó Senhor Domingos! Que santo é aquele que está guardado na torre da 

Igreja? O bom homem só nos respondia: - “É de pau! É de pau!”. 

Fomos ter com o Pároco, que nessa data era Vigário da Paróquia de Nossa Senhora da 

Piedade, o Padre Alfredo Teodoro da Ponte Lira, muito popular, alegre e grande incentivador da 

cultura porto-santense, pois foi o fundador da primeira banda de música do Porto Santo e 

fundador da escola para crianças e adultos, numa das dependências da Igreja Matriz, onde 

atualmente se situa a sede das confrarias; que amavelmente logo emprestou-nos a tão cobiçada 

escultura para o fim em causa. 

Para nosso maior espanto, quando chegamos ao interior da Torre da Igreja, a escultura 

ou o santo de pau como dizia o sacristão, não se encontrava coisa nenhuma, a escultura tinha 

desaparecido, caso que não é tanto para admirar, pois acontece na nossa época, só que a 

história é muito mais velha e lá como diz o ditado: - “costume velho não se perde”. 

No entanto, fomos informados de que o objeto pretendido se encontrava guardado numa 

loja, rés do chão da casa de estilo solarengo, onde outrora morou José Gonçalves Rocha, 

conhecido pelo “Rocha das Cartas de Condução”; casa que se situava à margem da ribeira e da 

ponte que a atravessa, onde hoje se situa o Centro Comercial Praia Dourada. 

Fomos à velha e já referenciada casa, trouxemos a escultura sem qualquer oposição. 

Fizemos as vestes de papel colorido e vestimo-la de tal maneira que desse a ideia que era um 

bispo, assim lembrando São Martinho, colocamo-la num andor que pedimos e no andor 

posemos flores; mas como ainda não bastasse, veio à ideia de levar no cortejo um São Martinho 

vivo, então combinamos com um morador do Beco do Barlavento, de nome José Carlos de 

Melim, para ele, fizemos-lhe um andor muito tosco e as vestes feitas da mesma maneira que 

foram feitas as vestes da escultura.  



Assim organizamos o cortejo, contratamos a Banda de música de pouco organizada e 

aderiram muitas pessoas, talvez cerca de cem, motivo este por não haver outros divertimentos, 

umas levavam saquinhos com castanhas, outras levavam bacalhaus dependurados em canas e 

ainda outras com garrafas de vinho nas mãos. 

Partimos com aquele tão desejado cortejo do Largo do Pelourinho, com intenção de 

descermos a Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira, logo depois a Rua Bartolomeu Perestrelo e 

subíamos a Rua Infante Dom Henrique, onde vínhamos ter de novo ao Largo do Pelourinho e daí 

finalmente descíamos a Avenida Vieira de Castro até á casa de José Joaquim Pestana de 

Vasconcelos “Senhor José Pedro”, local planeado para o nosso convívio. 

Partimos a cantar o São Martinho, com letra e música apropriada para tal. Íamos passando 

à frente da farmácia, quando vimos o Presidente Pinheiro vir ao nosso encontro juntamente 

com seis Cabos de Polícia, fez-nos parar, estabeleceu-se um silêncio tamanho que nem se ouvia 

zumbir uma mosca. O Presidente perguntou com voz troante: - Quem é o responsável por este 

cortejo? O “Senhor José Pedro” saiu do meio das pessoas e disse-lhe: - Nós todos somos os 

responsáveis! Ah sim! Têm licença para esta organização? Disse-lhe o “Senhor José Pedro”: - 

Senhor Presidente, isto não é um assunto de exploração, mas sim todos nós estamos como em 

família, fizemos isto para festejarmos o São Martinho e convivermos algumas horas, dado que 

também não temos outros divertimentos na Ilha. O Presidente com a mesma voz troante e um 

pouco furioso gritou dizendo: - Não quero saber de justificações inúteis! Não têm licença, vão 

todos presos! Oh Senhores Cabos de Polícia, prendam toda esta gente! Assim que as pessoas 

ouviram prendam toda esta gente, começaram todos a fugir cheios de medo. Uns fugiram para 

a capela da Misericórdia, outros para a casa do “Senhor José Pedro”, no sítio da Fontinha e 

muitos pela praia. Deixaram o santo ao meio da estrada, assim como tudo o que levavam e 

finalmente ninguém foi preso, havendo somente a prisão das castanhas, dos bacalhaus e de 

algum vinho das garrafas que ficaram inteiras. O São Martinho vivo ficou muito quietinho no 

andor, para pensarem que ele não era uma pessoa mas sim uma imagem, mas o Presidente 

Pinheiro não era burro, olhou para o homem deu uma gargalhada e foi embora. 

Até ao dia de hoje, não foi mais festejado o São Martinho no Porto Santo”. 

Assim dou por findo todo o depoimento histórico de Manuel Batista, que outrora me foi 

prestado conforme a sua maneira de falar, numa das mesas do Bar “Apolo XIV = catorze”. 

Cerca de cem pessoas, todas fugiram com medo de uma só pessoa. Parece que o bom 

povo porto-santense, talvez a começar por mim, ainda mantem sem dúvida alguma, pontas das 

raízes desses mesmos tempos. O medo assim como tudo tem os seus limites; da evolução bem 



vista e tão bem sabida ao alcance de todos em volta do nosso País e nomeadamente em volta 

da nossa terra, é tempo de deixarmos de ter medo e contestar tudo aquilo que porventura haja 

de ruim, com a efigie da figura de cordeiro com garras de leão; caso contrário, as vítimas 

principais serão os nossos filhos, os nossos netos e em geral a próxima geração que com certeza 

nos sucederá. 

Com este pequeno e simples historial, aconselho-vos: - Não devemos ter medo daquilo 

que não devemos ter. A nossa cultura merece ser transmitida conforme o saber de cada, sem 

medo e sem vergonha; pois só assim ela se tornará cada vez mais “universitas” = universal, caso 

contrário, ela se perderá nas brumas do tempo; uma cultura tão curiosa, rica, linda e tão 

tradicional que tem a nossa Ilha Dourada. 

 

Anotação: - A farmácia, de nome “Farmácia Portuguesa”, situava-se no rés do chão do 

prédio onde hoje funciona a Junta de Freguesia do Porto Santo. Antes de ser farmácia, lá 

funcionou um bar- café de Carlos Marques e antes de ser café, funcionou o talho municipal. A 

Rua Doutor Nuno Silvestre Teixeira, antes deste nome chamava-se Rua do Matadouro. 

A Capela da Misericórdia, muitas vezes serviu de refúgio à tirania abusiva das autoridades. 

A autoridade que quisesse dar mão de prisão à pessoa que lá se refugiasse, tinha que fazer um 

acordo com o pároco e com a presença do Regedor da Freguesia. O lugar era considerado de 

muito respeito pela população porto-santense. A tradição segundo consta, teve origem de 

quando lá reuniam os “Trinitários”, (Padres da Ordem da Santíssima Trindade), pois a estes 

estava incumbida a negociação, para o resgate dos cativos em Argel, raptados ferozmente pelos 

piratas e corsários. A tradição, embora ultimamente com pouco costume, manteve-se mais ou 

menos até ao fim dos anos 30, do século XX. 

A autoridade que se aventurasse a fazer ao contrário, ficava muito mal vista aos olhos de 

toda a população, pelo que daí podia muito bem originar conflitualidade muito perigosa. 

 

Porto Santo e sítio do Campo de Cima, aos 11 dias do mês de novembro, (dia de São 

Martinho), do ano 20015. 

 

(António José Rodrigues) 


