
São Nuno de Santa Maria 

Nascido a 24 de Junho 

de 1360 em Cernache 

do Bonjardim, São 

Nuno de Santa Maria, 

ou Nuno Álvares 

Pereira, o Santo 

Condestável, conduziu 

o exército português 

repetidas vezes à 

vitória, assume o 

comando das forças 

portuguesas durante a 

crise de 1383/85 e 

derrota por duas vezes - 

em Atoleiros e 

Aljubarrota - os 

exércitos espanhóis. 

Os dotes militares de 

Nuno eram no entanto 

acompanhados por uma 

espiritualidade sincera e 

profunda. O amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria são os alicerces da 

sua vida interior. 

Após os confrontos militares torna-se um dos mais ricos nobres do país e 

retira-se para as suas propriedades. No final da sua vida distribui os bens 

pelos seus herdeiros abraçando a vida religiosa. Revelador foi o dia da 

morte de frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos de idade. Era o Domingo 

de Páscoa, dia 1 de Abril de 1431. Após sua morte, passou imediatamente a 

ser reputado de “santo” pelo povo que, desde então, o começa a chamar 

“Santo Condestável”. 

Nuno Álvares Pereira foi beatificado em 23 de Janeiro de 1918 pelo Papa 

Bento XV, o Santo Padre, Papa Bento XVI, durante o Consistório de 21 de 

Fevereiro de 2009, determina que o Beato Nuno seja inscrito no álbum dos 

Santos no dia 26 de Abril de 2009.  



A vila de Cernache do Bonjardim tem a felicidade de ser o berço de São 

Nuno de Santa Maria que o povo venera todos os anos com alegria e uma 

enorme Fé.   

Obrigada Santo Condestável por fazer parte da nossa história. 

 

https://santo.cancaonova.com/santo/sao-nuno-de-santa-maria/ 

https://www.icatolica.com/2017/11/sao-nuno-de-santa-maria.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://santo.cancaonova.com/santo/sao-nuno-de-santa-maria/
https://www.icatolica.com/2017/11/sao-nuno-de-santa-maria.html


Cernache do Bonjardim, 23 de fevereiro de 2021 

 

 

 

 

 

‘Não há no mundo herói, que em herói te exceda!’ 

D. Nuno Álvares Pereira, o Santo Condestável, hoje São Nuno de Santa 

Maria (Paço do Bonjardim ou Flor da Rosa, 24 de Junho de 1360 – Lisboa, 

1 de Novembro de 143) foi um nobre e guerreiro português do século XIV 

que desempenhou um papel fundamental na crise de 1383-1385, onde 

Portugal jogou a sua independência contra Castela. D. Nuno Álvares 

Pereira foi também 2.º Condestável de Portugal, 38.º Mordomo-Mor do 

Reino, 7.º Conde de Barcelos, 3.º Conde de Ourém e 2.º Conde de 

Arraiolos. 

Génio militar, é considerado como o maior guerreiro português de sempre, 

pois sempre comandou forças em número inferior ao inimigo e venceu 

todas as batalhas que travou - sendo as mais importantes as Batalhas dos 

Atoleiros e de Aljubarrota. É o patrono da infantaria portuguesa. 

Nun’Álvares foi o fundador da Sereníssima Casa de Bragança e o seu 

sangue corre na maioria das Famílias Reais da Europa. 

Epitáfio no túmulo de D. Nuno Álvares Pereira, destruído no Terramoto de 

1755: 

‘Aqui jaz aquele famoso Nuno, o Condestável, fundador da Sereníssima 

Casa de Bragança, excelente general, beato monge, que durante a sua vida 

na terra tão ardentemente desejou o Reino dos Céus depois da morte, e 

mereceu a eterna companhia dos Santos. As suas honras terrenas foram 

incontáveis, mas voltou-lhes as costas. Foi um grande Príncipe, mas fez-se 

humilde monge. Fundou, construiu e dedicou esta igreja onde descansa o 

seu corpo.’ 

Miguel Villas-Boas | Plataforma de Cidadania Monárquica 
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Nascido a 24 de Junho de 1360 em Cernache do Bonjardim, D. Nuno 

Álvares Pereira, o Santo Condestável, hoje São Nuno de Santa Maria foi 

um ilustre e guerreiro Português do século XIV que executou um papel 

fundamental na crise de 1383-1385, onde Portugal jogou a sua 

independência contra Castela. 

 D. Nuno Álvares Pereira foi também 2.º Condestável de Portugal, 38.º 

Mordomo-Mor do Reino, 7.º Conde de Barcelos, 3.º Conde de Ourém e 2.º 

Conde de Arraiolos. 

Significativo foi o dia da morte de frei Nuno de Santa Maria, aos 71 anos 

de idade. Era o Domingo de Páscoa, dia 1 de Abril de 1431. 

Um Homem de grande Fé, o amor pela Eucaristia e pela Virgem Maria 

foram os alicerces da sua vida interior. Inscrito no álbum do Santos desde 

2009, Beato Nuno é venerado e adorado nesta vila com muita Fé na qual as 

celebrações religiosas juntam crentes de várias nacionalidades. 


