
Madre Maria da Eucaristia 
Maria Margarida Malheiro Freire Pinto de Almeida 
Soares de Lencastre, filha dos condes de Alentém, 
nasceu a 12 de abril de 1861, sendo batizada a 17 
do abril do mesmo ano. Frequentou, com a sua irmã 
mais nova, a Academia Inglesa, no Porto. Depois de 
ter deixado a Academia, não se entusiasmou com a 
vida social, própria do seu estatuto familiar.  

 

Manifestou desejo de ingressar no Instituto das 

Religiosas do Sagrado Coração de Maria, mas foi 

contrariada pelo pai. Pouco tempo depois contraiu 

uma doença que o médico diagnosticou como motivada 

por um ideal frustrado - Sr. Conde, disse o médico, 

“esta menina deve ter um ideal que lhe contrariam. 

Deixem-na seguir o que ela deseja e já se cura”. E, 

poisando a caneta, deixou a receita em branco. Não 

havia na farmácia remédio para tais doenças.  
 

O pai tentou tudo para fazê-la desistir, mas 

Margarida insistiu e, a 19 de abril de 1885, depois de completar os vinte e três anos, 

abandonou a casa de família, sem o consentimento do pai, partiu para o Porto e, de seguida, 

para o Noviciado, em Béziers. O pai recusou despedir-se da filha e, mais tarde, deserdou-a. 
 

A 4 de outubro de 1885 recebeu o Hábito e um nome novo - Maria da Eucaristia. 

A 9 de outubro de 1886 fez a primeira profissão e foi enviada para Braga. 

A 19 de julho de 1892 a Madre Maria da Eucaristia e outras irmãs davam início à fundação 

de Viseu. 
 

Tal como aconteceu com outras fundações, os primeiros tempos foram difíceis. Dizem 

que, certo dia, não havia pão nem dinheiro para o comprar. A Madre Maria da 

Eucaristia disse às irmãs: “Não se preocupem. Vamos rezar”. Rezaram e, pouco depois, 

uma mulher bateu à porta, trazendo um pão de milho que acabara de cozer. 

Surpreendida com a alegria das irmãs e a profunda gratidão manifestada, a mulher 

voltou a casa e regressou trazendo outro pão. 
 

Em 1899 a Madre Maria da Eucaristia foi nomeada superiora da comunidade do Porto. Nessa 

altura, o Instituto e a comunidade passavam por uma grave crise económico-financeira. A Madre 

Maria da Eucaristia pediu apoio à família para pagar as pesadas dívidas da comunidade. 

Mandou chamar o seu irmão Christopher, que herdara o título e a propriedade de 

Alentem, e explicou-lhe a situação: a casa da Praça Coronel Pacheco estava fortemente 

hipotecada e corriam o risco de receber despejo. “Poderias trazer-me vinte contos 

amanhã?” - naquela altura, vinte contos era uma conta exorbitante! “É isso que queres?” 

Perguntou o Conde. “Não te preocupes, arranjo-os imediatamente”. E, tal como disse, 

assim o fez, regressando, passado pouco tempo, com o dinheiro. 
 

A 24 de outubro de 1904 é criada a Província Portuguesa sob a liderança da Madre Maria 

da Eucaristia.  

O bispo do Porto – D. António José de Silva Barros – na sua qualidade de delegado 

apostólico, convocou o Capítulo provincial para os dias 27 e 28 de dezembro de 1904. 

A Madre Maria da Eucaristia foi confirmada como primeira Superiora provincial de 

Portugal. 
 



Em outubro de 1910, após a revolução republicana, as comunidades portuguesas foram 

obrigadas a secularizar-se, a fechar as escolas, a deixar os conventos, a regressar para junto 

das suas famílias, a deixar o país ou a viver, secretamente, em pequenos grupos. 
 

A Madre Maria da Eucaristia chamou ao Porto as superioras das outras comunidades a 

fim de organizarem os planos para a dispersão segura das religiosas. 
 

Como a comunicação com a Casa Mãe era muito difícil, em finais de 1910, a Madre Maria da 

Eucaristia foi a Béziers para, pessoalmente, colocar a Madre Ste Constança - Superiora Geral 

- a par da situação que se vivia em Portugal: ataques à Igreja, expulsão e consequente 

dispersão das RSCM, o colapso da Província Portuguesa. A única coisa que podia fazer era 

manter-se em contacto com as religiosas dispersas e animá-las a permanecerem fiéis ao espírito 

do Instituto 
 

A 4 de fevereiro de 1911 a Madre Maria da Eucaristia voltou à Casa Mãe.  

Nesta visita, o conselho Geral nomeou a Madre Maria da Eucaristia “representante da 

Superiora Geral” em Portugal, em Espanha e no Brasil. Foi-lhe, também, concedida 

autoridade sobre cada casa que viesse a ser fundada nesses países, com os 

consequentes direitos e deveres: visitar as casas, cuidar do espírito religioso e boa 

prática da Regra, mudar os ministérios das irmãs, receber postulantes, supervisionar a 

formação das noviças e prestar contas do estado financeiro de cada casa, de três em 

três meses.  
 

Quando a Madre Maria da Eucaristia regressou de França a situação política em Portugal, 

tinha-se deteriorado ainda mais. O Bispo do Porto tinha sido deposto, foi promulgada a Lei da 

Separação entre a Igreja e Estado, proibido o ensino religioso em todas as escolas, abolidas 

todas as despesas do Estado com a religião e nacionalizadas todas as propriedades da Igreja. 
 

A Madre Maria da Eucaristia passou da povoação fronteiriça de Valença, em Portugal, para 

a povoação fronteiriça de Espanha - Tuy - onde fixou residência a comunidade exilada de 

irmãs demasiado doentes ou idosas para viajar. A partir de 1921 ficou, como vigária, a 

acompanhar as irmãs em Portugal, sendo substituída em 1930, por motivos de saúde. 
 

A Madre Maria da Eucaristia tinha muitos dons e capacidades. Gailhac captou-o de imediato, 

quando a enviou, diretamente do Noviciado para Braga e a nomeou responsável pelo 

acompanhamento espiritual das irmãs, na ausência da superiora. Aos trinta anos assumiu a 

coordenação da fundação de Viseu, sendo a primeira superiora de língua portuguesa. 
 

Viveu tempos difíceis, mas preservou a unidade das irmãs, tanto durante os anos de exílio e 

diáspora, como quando regressaram a Portugal, na década de 1920, restabelecendo a vida 

comunitária em Espinho, Braga, Porto, Guarda e Aveiro.  

A sua solicitude e preocupação por todas era tão grande que nenhuma religiosa perdeu 

a vocação nestes tempos conturbados. Quando a “tempestade” passou, com humildade 

e gratidão, podia fazer suas as palavras de Jesus: “Guardei em teu nome aquelas que 

me deste. Velei por elas e nenhuma se perdeu.   
 

 Em março de 1931, a Madre Marie Joseph Butler, escreveu a uma superiora: 

Por favor, transmita à Madre Maria da Eucaristia o meu grande amor e garanta-lhe as 

nossas orações - minhas e da comunidade. Quando aprouver a Deus chamá-la para si, que 

os seus restos mortais sejam trazidos para o Porto e sepultados no lote da comunidade, pois 

estou certa de que ela preferiria mais estar com as suas irmãs do que com a família. Trazei 

as Superioras, acompanhadas por quem desejardes, para assistirem à Missa solene de 



Requiem. É meu desejo que ela receba todas as honras que lhe são devidas, mas, acima de 

tudo, granjeai para ela todas as orações que puderdes.  
 

A Madre Maria da Eucaristia de Lencastre morreu em Braga no dia 21 de junho de 1931. 

Contava sessenta e nove anos de idade e quarenta e seis de vida Religiosa no Instituto das 

Religiosas do Sagrado Coração de Maria. 
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