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Freixo de Espada à Cinta vai ter museu dedicado aos missionários 

 

O município de Freixo de Espada à Cinta vai criar um museu dedicado aos missionários 

transmontanos, a instalar no convento de São Francisco de Néri, anunciou hoje a 

presidente da Câmara local. 

 

"Já se está a fazer a recolha dos materiais expositivos. Enviámos cartas para várias 

pessoas a solicitar que se tiverem em sua posse objetos que tenham vindo para Portugal 

através dos missionários que os cedam para serem expostos no futuro museu, e as 

respostas têm sido muito positivas", avançou Maria do Céu Quintas. 

 

Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, segundo os investigadores, foi terra de 

muitos missionários que percorreram vários países orientais e não só "com a missão de 

evangelizar". 

 

"Não queremos que o museu seja nada demais, apenas aquilo que retrate o que os 

missionários trouxeram por onde passaram. Já temos bastantes indicações de pessoas que 

têm em sua posse vários itens, tais como imagens e outros objetos para serem expostos 

no museu", salientou a autarca. 

 

Maria do Céu Quintas frisou que esta é uma ideia que vem de há alguns anos e o projeto 

está agora a andar. 
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"Já houve várias tentativas para avançar com o museu dedicado aos missionários, mas 

não passaram de intenções. Agora estou certa que o equipamento vai avançar, até porque 

já dialogámos com a diocese e com a comissão fabriqueira, responsáveis pelo Convento", 

indicou a autarca social-democrata.  

 

Países como a China, Macau, Japão são alguns dos destinos dos missionários que ao longo 

dos séculos partiram de Freixo de Espada à Cinta em direção ao Oriente. 

 

"Não vamos fazer um investimento de grande monta financeira, mas estou certa que o 

equipamento terá uma importância relevante sociocultural no território", enfatizou a 

responsável. 

 

O convento de São Francisco de Néri, de acordo com dados históricos fornecidos pela 

autarquia, pertencia à Congregação do Oratório e foi fundado em 1673.  

 

Da herança cultural com o Oriente feita através dos missionários ficou o trabalho da seda, 

que ainda hoje mantém a vila de Freixo de Espada à Cinta nos roteiros internacionais 

dedicados a esta matéria-prima e aos seus produtos. 


