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S. Teotónio 

 

Prior da Sé de Viseu 

Primeiro Santo Português 

n.1082 (Tardinhade, Ganfei - Valença) m.1162 (Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra) 

 

Nascido de nobre família visigoda, as primeiras letras aprende-as no vizinho Convento beneditino. Mas, 

aos dez anos, encontra-se já em Coimbra, acompanhando seu tio-avô D. Crescónio (bispo dessa 

Cidade). 

Falecido o tio Bispo em 1098, outro tio, D. Tedónio, Prior da Colegiada dos Cónegos Regrantes da Sé 

de Viseu, chama-o a esta Cidade. E aqui demora longos anos, aplicado, na preparação para as Ordens 

Sacras, que aqui viria a receber.  

Os seus invulgares dotes (de inteligência, piedade e humildade), tornam-no elemento destacado do 

Clero local pelo que vagando o Priorado por falecimento de seu tio, é unanimemente apontado como 

sucessor. Avesso a honrarias, resistiu enquanto pode, acabando por aceitar o Priorado (1112), cargo que 

exerce com inexcedível zelo. Não cede, porém no aceitar a Mitra viseense. 

Desejando peregrinar à Terra Santa, obtém essa graça e parte de Viseu (por duas vezes). Quando se 

preparava para terceira viagem, é instado a integrar o grupo de doze homens que lançariam os 

fundamentos do histórico Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra (1131), de que viria a ser eleito primeiro 

Prior.   

Aqui, a proximidade com o Príncipe D. Afonso Henriques e a consonância de ideais cimentam sólida 

amizade e estima, que convencem o primeiro Monarca a escolher D. Teotónio para seu Confessor e 

assíduo Conselheiro, ao ponto de um contemporâneo ousar escrever que “para fundar Portugal, 

bastaram dois Homens: D. Afonso Henriques e D. Teotónio”. 

A sua canonização, um ano apenas após a morte, foi a consagração hierárquica da Vox Populi.   

O Bispo de Viseu D. João de Bragança propõe S. Teotónio para Padroeiro da Cidade e Diocese de 

Viseu (1602); e obtém da igreja de Santa Cruz a insigne relíquia que hoje enobrece a Catedral de Viseu. 

 

mailto:info@projectopatrimonio.com

