
 

 DOM DOMINGOS CARREROT E DOM ALANO MARIA DU NODAY: D OIS 
DOMINICANOS FRANCESES COMO BISPOS DE PORTO NACIONAL   

 

César Evangelista Fernandes Bressanin (Graduado em História – UFT. 
Mestrando em História – PUC/GO. cesarfernandes@uft.edu.br )  

 

RESUMO 
O presente artigo faz parte da pesquisa em desenvolvimento no Programa de 
Pós Graduação em História da PUC-GO que visa analisar a trajetória histórica 
da Diocese de Porto Nacional, criada em 20 de dezembro de 1915, a partir do 
episcopado de seus dois primeiros bispos, ambos franceses, dominicanos e 
missionários no Brasil: Dom Domingos Carrerot e Dom Alano Maria Du Noday, 
no período de 1921 a 1976.  
 PALAVRAS-CHAVE:  Diocese; Porto Nacional; Bispos Dominicanos.  
 
Introdução 
 O presente artigo refere-se ao projeto de pesquisa, em andamento, para 

fins de construção da dissertação no Programa de Mestrado em História – 

Cultura e Poder da Pontifícia Universidade Católica de Goiás que objetiva 

historicizar a Diocese de Porto Nacional, no antigo norte de Goiás, atual estado 

do Tocantins, e o governo de seus dois primeiros bispos.  

 A pesquisa histórica acerca das religiões e, em particular, do 

cristianismo tem se configurado num campo bastante fértil. A historiografia 

acerca da História da Igreja também tem crescido, consideravelmente. O 

historiador e jesuíta francês Michel de Certeau, autor do clássico Escrita da 

História, parafraseado por Duarte, afirmou que 

é difícil em nossas pesquisas termos a real compreensão do 
significado da atuação da Igreja nas sociedades passadas. No 
entanto, ela é o reflexo mais próximo das relações sociais que 
se estabeleceram, pois ela estava presente no percurso 
poroso da vida: do nascer ao morrer (CERTEAU apud 
DUARTE, 2010, p. 1). 
 

No Brasil, o Centro de Estudos da História da Igreja na América Latina 

(CEHILA – Brasil) desde a década de 1970 tem se destacado na produção de 

uma historiografia eclesiástica menos apologética e triunfalista. Diversos 

programas de pós-graduação stricto sensu das universidades brasileiras 

seguiram o mesmo caminho com produções de dissertações e teses 

compilando uma vasta historiografia sobre as religiões e religiosidades, sobre o 

cristianismo e, particularmente, sobre a Igreja Católica. 

Na produção historiográfica brasileira sobre o catolicismo das últimas 

décadas, notam-se diversas pesquisas sobre a história das igrejas particulares 



 

e da gestão de seus epíscopos (WERNET, 1987; CAMELLO, 1986; 

FAUSTINO, 1986; BENCOSTTA, 2002; CAES, 2002; CÂMARA NETO, 2006; 

SOUZA, 2006; FREITAS, 2006; AQUINO, 2012). Estas produções tem um 

recorte temporal relacionado ao final do século XIX e início do século XX: 

declínio da monarquia, ascensão do regime republicano (1889) e fim do regime 

de padroado (1890), que estremece as relações entre Igreja Católica e Estado 

Brasileiro (MICELI, 2009). 

Com este rompimento de relações a Igreja Católica reagiu 

estabelecendo um programa de expansão eclesiástica pautada nas vertentes 

do ultramontanismo, da romanização e da diocesanização (BEOZZO, 1977; 

AZZI, 1992; CAES, 2002; RIGOLO FILHO, 2006; MANOEL 2008; AQUINO, 

2012).  

A pesquisa em desenvolvimento, que ora é apresentada, evidencia a 

criação de uma nova circunscrição eclesiástica no sertão do antigo norte de 

Goiás, atual estado do Tocantins, como expressão de um contexto de políticas 

internas da Igreja Católica no Brasil, voltadas para a extensão de seus 

territórios para regiões longínquas e em desenvolvimento. 

 

Porto Real, Imperial e Nacional 

Desde a fundação do arraial de Porto Real, à margem direita do rio 

Tocantins, em fins do século XVIII (GODINHO, 1988), este núcleo populacional 

pertenceu à antiga Prelazia e, posteriormente, Diocese de Goiás1. 

Porto Real já era no inicio do século XIX, “um núcleo de certa 

importância graças a influência da aqua-via [sic] do Tocantins e sua 

privilegiada localização entre os dois ricos povoados do Carmo e Pontal” 

(GODINHO, 1988). Neste período, mesmo estando nos domínios territoriais da 

Prelazia de Goiás, Porto Real e demais arraiais da região, até 1807, foram 

pastoreados pelas mitras do Maranhão e de Belém. Um dos fatos que isso 

justifica é a ausência dos bispos na sede da Prelazia goiana. Os prelados que 

foram nomeados para a então Igreja de Goiás, ou não assumiam, ou morriam 

antes de tomar posse definitivamente em sua sede episcopal (SILVA, 2006).  

                                                           
1 A Prelazia de Goiás foi criada pelo Papa Bento XIV no dia 6 de dezembro de 1745, por meio da bula 

Candor lucis aeternae, desmembrada da então Diocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por esta 
mesma bula foi criada a Prelazia de Cuiabá e as Dioceses de São Paulo e de Mariana (SILVA, 2006). 
Como muitas outras prelazias no Brasil, a de Goiás foi elevada à categoria de Diocese. Isso aconteceu 
pela bula “Sollicita Catholici Gregis Cura”, de 15 de Junho de 1826.  



 

Ao longo de quase todo o século XIX, não só Porto Real, mas boa parte 

do antigo norte de Goiás ficou à mercê de um atendimento eclesial reduzido a 

atuação de padres diocesanos que mais se preocupavam em administrar seus 

bens temporais ou cuidar de suas concubinas e herdeiros (SILVA; MOREIRA, 

2010) do que em cumprir suas obrigações sacerdotais. Não era raro encontrar 

atuando nas paróquias desta região o padre fazendeiro, dono de escravos e 

jazidas de ouro. 

A presença oficial da Igreja restringida a esporádicas visitas pastorais do 

bispo diocesano nas terras margeadas pelos rios Tocantins e Araguaia e o 

número ínfimo de sacerdotes para atender ao povo, tal como pedia a Igreja, 

favoreceu o surgimento de uma religiosidade católica popular que, até a 

atualidade persiste nas práticas religiosas do povo e que, em sua maioria, foi 

legitimada pelo catolicismo oficial. 

Com o 07 de setembro de 1922, “Porto que era Real passou a Imperial”2 

acompanhando as mudanças políticas brasileiras. Em 1931, Porto Imperial é 

elevada à categoria de Vila e em 1835 sua igreja, dedicada a Nossa Senhora 

das Mercês, é elevada à Paróquia pela lei provincial nº 14 de 23 de julho 

(GODINHO, 1988). A partir de então Porto Imperial passa a ter a presença 

constante de um padre para atendê-la, pois até então, os padres do Arraial do 

Carmo é que davam assistência ao lugarejo ribeirinho (GODINHO, 1988).  

 Em 1861, pela Resolução provincial nº 333 de 13 de julho, Porto 

Imperial é elevada a categoria de cidade com uma população total de 4.313 

habitantes, sendo 3.897 pessoas livres e 416 escravos, conforme relata 

Godinho (1988, p. 31).  

Em virtude do crescimento de Porto Imperial, de sua população e dos 

benefícios a ela concedidos, um olhar mais atencioso a esta cidade e a todo o 

antigo norte de Goiás, no século XIX, eclesiasticamente falando, foi dado por 

Dom Claudio José Gonçalves Ponce de Leão, quinto bispo da diocese de 

Goiás, de 1881 a 1890, conhecido como ‘bispo missionário’ (SILVA, 2006). 

Dom Claudio não mediu esforços para realizar visitas pastorais a região 

norte de sua diocese. Tinha afeição por Porto Imperial e pela sua gente. 

Preocupava-se com as ovelhas de seu aprisco e com a falta de uma 

evangelização mais arrojada para os sertanejos dentro dos moldes de moral e 

                                                           
2 Letra do Hino de Porto Nacional.  



 

de doutrina propostos pela Igreja de Roma, tão em voga no final do século XIX 

(SANTOS, 1996).  

Neste contexto, o bispo missionário, traz para o sertão do norte de 

Goiás, especificamente, para Porto Nacional, cidade nortista mais arrojada, no 

ano de 1886, a terceira fundação de uma casa de missão dos Filhos de São 

Domingos – os Padres Dominicanos – no território da diocese de Goiás 

(PIAGEM e SOUSA, 2000). 

As outras duas frentes de missão estavam localizadas em Uberaba, 

desde 1881 e em Goiás, cidade episcopal, desde 1883 (SANTOS, 1996). Para 

Dom Claudio, a presença dos dominicanos franceses de Toulouse em sua 

diocese significava a adequação do processo catequético de acordo aos 

princípios da romanização, especialmente a reforma do clero e do povo. 

Os padres dominicanos, ao se instalarem em Porto Imperial em 1886, 

assumiram a direção da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês e se 

responsabilizaram pelo trabalho missionário em todo o antigo norte de Goiás.  

Com o advento da República, em 1889, Porto Imperial, em consonância 

com os ideais liberais de ordem e de progresso, passou a se chamar Porto 

Nacional. 

 

A presença dominicana em Porto Nacional  

Os primeiros padres dominicanos que chegaram a Porto Nacional foram 

Frei Gabriel Devroisin, Frei Michel Berthet, Frei Domingos Nicollet e o irmão 

leigo Frei Afonso Valsechini (AUDRIM, 2007). Os dominicanos iniciaram na 

cidade um trabalho não só missionário e religioso, mas social e educacional 

que distinguiu Porto Nacional das demais cidades da região do Tocantins. Este 

trabalho deixou marcas profundas na história do mais novo estado da 

federação brasileira.  

 Maya (2002) e Oliveira (2004) destacam entre outras obras e ações dos 

dominicanos em Porto Nacional a construção da então Catedral de Nossa 

Senhora das Mercês entre os anos de 1894 e 1903; a construção e instalação 

do Convento Santa Rosa de Lima (prédio do atual seminário diocesano) que 

abrigou os dominicanos em sua permanência no sertão norte goiano; a 

abertura da estrada de Porto Nacional a Conceição do Araguaia por Frei 

Domingos Carrerot em suas aventuras missionárias entre os quase 400 km 



 

entre as duas cidades; as desobrigas por toda a região; o ensino de música e, 

de forma relevante, a atuação na educação de crianças e jovens.   

 Com o intuito de trazer para Porto Nacional e região uma escola que 

cuidasse bem de perto da formação dos meninos e meninas, os missionários 

pediram a vinda de suas irmãs de hábito, as freiras dominicanas de Nossa 

Senhora do Rosário de Monteils, religiosas francesas para empreitarem a 

fundação de uma Instituição de Ensino na cidade riberinha.  

 Estas irmãs chegaram a Porto Nacional em julho 1904.  Eram quatro 

religiosas que em 15 de setembro deste ano fundaram o Colégio Sagrado 

Coração de Jesus com externato para ambos os sexos e internato para 

meninas (OLIVEIRA, 2004, p. 270).  

 A presença dos dominicanos em Porto Nacional foi frutífera. Os anos 

finais do século XIX e do início do século XX que antecederam a criação da 

Diocese de Porto Nacional, ocorrida em 1915, foram de intensa atuação 

desses missionários.  

 Foi com os dominicanos que começou um trabalho mais obstinado na 

formação do povo tocantinense. De visão futurística, estes padres 

impulsionaram a produção cultural dos portuenses (PIAGEM E SOUSA, 2000). 

A ordem religiosa dominicana em Porto Nacional “fez com que esta [cidade] se 

tornasse centro de irradiação espiritual e cultural para todo o norte de Goiás” 

(OLIVEIRA, 2004, p. 238).  

 A presença e o trabalho dos dominicanos e das dominicanas fez com 

que Porto Nacional fosse, aos poucos, “se amoldando às ideias e ao modo de 

vida daqueles abnegados frades” (MAYA, 2003, p. 67) e daquelas audaciosas 

freiras. 

 

A criação da Diocese de Porto Nacional 

Com o trabalho desta pesquisa estamos notando que a elevação de 

Porto Nacional à sede episcopal deveu-se, em grande parte, ao trabalho da 

Ordem Dominicana. Com o missionarismo dos frades pregadores no norte da 

diocese de Goiás, os bispos goianos ficaram tranquilos quanto aos objetivos 

estipulados para a evangelização. Passou a existir na região um terreno 

preparado, sólido e de uma grande riqueza religiosa e cultural, que 



 

possibilitaria lançar as bases de mais uma parcela da Igreja Romana no sertão 

de Goiás. 

Dom Prudêncio Gomes da Silva, membro da elite eclesiástica, bispo de 

Goiás de 1908 a 1921, foi o grande responsável pelo pedido da criação de 

uma nova circunscrição na então região centro-oeste do Brasil, a segunda 

diocese do estado de Goiás.  

Neste momento a Igreja Católica do Brasil passava por um processo de 

reforma e de adequação ao pós-padroado. Era urgente estender os domínios 

do catolicismo a todas as regiões do Brasil, pois estava perdendo poder e 

ganhando inimigos, especialmente “a força política de grupos positivistas e 

maçons, o fortalecimento do protestantismo, o despontar do espiritismo e as 

ações dos anarquistas” (AQUINO, 2012, p. 31). 

Para enfrentar tudo isso e “envidar ações para fortalecer sua presença 

na sociedade” (AQUINO, 2012, p. 31) a Igreja constituiu o processo de 

diocesanização3, levado em frente pelos bispos brasileiros, que resultou num 

crescimento significativo da presença da Igreja em todo o território nacional. 

Micelli (2009) defende em sua obra “A elite eclesiástica brasileira” uma tese de 

“estadualização” das políticas e do poder eclesiástico que,  

Entre 1890 e 1930 foram criadas 56 dioceses, dezoito prelazias 
e 3 prefeituras apostólicas, para as quais foram designados, 
aproximadamente cem bispos, cabendo ao conjunto dos 
estados nordestinos, São Paulo e Minas os percentuais mais 
elevados no reparte de circunscrições e prelados (MICELLI, 
2009, p. 58) 
 

Neste contexto, a Diocese de Porto Nacional foi criada em 20 de 

dezembro de 1915 por meio da Bula Papal “Apostolatus Officium”, publicada 

nas “acta apostolicae sedis”, de 20 de janeiro de 1916, no pontificado de Bento 

XV. Criação que resultou das estratégias da Igreja Católica no Brasil e de 

pedidos insistentes à cúpula romana do então bispo da Diocese de Goiás, 

Dom Prudêncio Gomes da Silva, que em visitas pastorais a região norte de sua 
                                                           
3 Solução encontrada pela Igreja Católica na Europa, após 1850, “para compensar, em algumas regiões, a 

perda dos territórios eclesiásticos na península Itálica e em outros lugares” (AQUINO, 2012, p. 82). 
No Brasil, até 1890, a criação de novas dioceses estava vinculada ao poder do Estado, “que não as 
erigia, sobretudo, por razões de ordem financeira ainda que no final do Império tenham predominado 
os motivos de ordem política” (AQUINO, 2012, p. 83). Após 1890, o Vaticano assumiu “a 
responsabilidade pela fundação de novas dioceses” (ibdem). Assim, a diocesanização, no Brasil, 
“pretende contribuir para a compreensão da História da Igreja Católica durante a Primeira República 
brasileira ao identificar um fenômeno de criação de dioceses que rearticulou lugares físicos, políticos e 
discursivos em dimensões sociopolíticas e religiosas, em sintonia com as determinações da Cúria 
Romana, ainda que o movimento de criação de dioceses em nível mundial não tenha sido homogêneo” 
(AQUINO, 2013, p. 82, nota de rodapé) 



 

igreja particular convenceu-se “da absoluta e urgente necessidade da divisão 

do território eclesiástico por ele administrado” (AUDRIN, 2007, p. 193).  

 Ao criar a Diocese de Porto Nacional, a Santa Sé demarcou seus 

limites, território e as paróquias que a ela pertenceriam. A Diocese de Porto 

Nacional foi criada com uma vasta extensão que compreendia o que é o atual 

Estado do Tocantins e mais dois municípios do Estado de Goiás. Ao todo 

286.944 km2, uma área quatro vezes maior que a Irlanda (PIAGEM, 2000, 

p.78).  

   

Primeiro bispo diocesano: o dominicano francês Dom Domingos Carrerot 
 
 Entre criar e constituir uma Diocese há uma distância muito grande. De 

fato, uma Diocese só existe com a posse definitiva de seu bispo e o início de 

suas atividades, dando existência e forma ao novo território eclesiástico. 

Assim, entre a criação da diocese de Porto Nacional e início da edificação de 

seu bispado com a sua instalação definitiva transcorreram seis anos.  

Durante os anos em que a nova Diocese ficou sem bispo, Dom 

Prudêncio, bispo de Goiás foi constituído seu administrador apostólico. Nesta 

pesquisa buscar-se-á analisar a partir da documentação pertinente os 

trabalhos realizados neste período na expectativa da chegada do primeiro 

bispo diocesano: constituição de comissão de implantação da diocese, de seu 

patrimônio e outras providências a serem tomadas. 

 Em 30 de julho de 1920, o Papa Bento XV nomeou Dom Frei Domingos 

Carrerot, como primeiro bispo de Porto Nacional. Dom Domingos já havia 

trabalhado em Porto antes de se tornar Bispo Titular de Uranópolis e Prelado 

Ordinário de Conceição do Araguaia, no Pará, em 1913 (GODINHO, 1988, p. 

110).  

 Dom Domingos Carrerot nasceu em Parmiers, no sul da França no dia 

1º de junho de 1863. Seu nome de batismo era Raymundo-Florencio e era o 

terceiro dos quatro filhos da família Carrerot. Muito jovem entrou para a Ordem 

dos Frades Dominicanos. Em 3 de outubro de 1879 vestiu o hábito 

dominicano. Fez sua profissão perpétua na Ordem em 1883 e em 1886, ao 

completar os estudos de Filosofia e Teologia foi ordenado presbítero (AUDRIN, 

2007).  



 

 Conforme seu biógrafo, Frei Audrin, Frei Domingos Carrerot era 

simpatizante pela missão em desenvolvimento no Brasil. Em 1887 veio para o 

Brasil, hospedou-se no Rio de Janeiro por um pequeno período e seguiu para 

a missão em Uberaba, no Triângulo Mineiro, em outubro do mesmo 

permanecendo ali durante três anos, tempo em que se dedicou ao povo 

daquela terra, sempre com expectativas de seguir para o sertão de Goiás, em 

Porto Nacional.  

 Em 1891 foi designado pelo seu superior para juntar-se aos frades da 

missão de Porto Nacional. Fez o trajeto até Goiás junto com a comitiva do novo 

bispo nomeado para a diocese goiana, Dom Eduardo Duarte Silva4. 

 Em Goiás sua estadia foi muito rápida: dias suficientes para estar em 

contato com os irmãos de hábito, descansar um pouco e preparar a nova 

empreitada num trajeto de cento e setenta léguas entre Goiás e Porto Nacional 

no lombo de cavalos, num calor incomparável e, ás vezes, sobre-humano para 

um francês revestido do hábito dominicano5.  

 Frei Domingos e sua comitiva chegaram às margens do Rio Tocantins 

nas proximidades do povoado do Peixe e a Porto Nacional na segunda 

quinzena do mês de setembro de 1891 depois de uma longa viagem de quase 

um mês. 

 Permaneceu em Porto Nacional por dez anos, de 1891 a 1901. Neste 

período teve uma intensa atividade apostólica como presbítero missionário em 

toda a região. Dedicou-se, também, a trabalhos humildes, como no sítio dos 

padres dominicanos, um ofício prazeroso para ele.  

 No trabalho missionário realizava as desobrigas entre os sertanejos 

nortistas com muita alegria, em meio a muitos esforços e sacrifícios que 

caracterizam essas viagens pitorescas. Era dedicado e atencioso ao povo. 

Recebeu até um apelido, Frei “Dominguinho”, como ficou conhecido na região. 

 No ano de 1901, Frei Domingos foi transferido para Conceição do 

Araguaia para a missão que desde 1896 os dominicanos mantinham naquela 

cidade. Missão dedicada especialmente à catequese e aos indígenas. 

 As margens do Araguaia, na terra de Conceição, Dom Domingos 

permaneceu até 1912 quando retornou à Europa, após 25 anos de missão no 
                                                           
4 Governou a Diocese de Goiás de 1891 a 1897 como o 7º bispo diocesano. Em seu governo foi criada a 

Diocese de Uberaba desmembrada da de Goiás.   
5 “O hábito da ordem é composto por túnica, escapulário e capuz brancos, juntamente com capa e capuz 

negros, cinto de couro e rosário” (§ 50º das Constituições Dominicanas).  



 

Brasil, para participar do capítulo Geral da Ordem dos Dominicanos como 

representante dos missionários. 

 Durante esta viagem, Dom Domingos Carrerot foi nomeado pesa Santa 

Sé em 26 de agosto de 1912, “Prelado Ordinário da Prelazia da Santíssima 

Conceição do Araguaia, no Brasil, com título e os direitos de Bispo Titular de 

Uranópolis” (AUDRIN, 2007, p. 115).  

 Ficou oito anos a frente dessa Prelazia, de fevereiro de 1913 a junho de 

1921, preocupou-se em sua ação pastoral com os “pobres e tão numerosos 

índios do Araguaia” (AUDRIN, 2007, p. 137). Em Conceição do Araguaia ficou 

conhecido como “missionário dos indígenas”. 

 Durante o pastoreio da Prelazia de Conceição do Araguaia é 

surpreendido com a nomeação de primeiro bispo da Diocese de Porto 

Nacional. Assumiu sua nova diocese em julho de 1921 e a governou até 

dezembro de 1933. Foi o bispo responsável pela instalação da nova diocese 

nas terras goianas. Como já havia trabalhado por dez anos em Porto Nacional, 

o povo receberia seu primeiro bispo na pessoa de alguém que já havia sido ‘de 

casa’.  

 A posse de Dom Domingos como primeiro bispo de Porto Nacional 

aconteceu em julho de 1921. Estava acometido da febre malária. Sua entrada 

na cidade não foi triunfal. Entrou em Porto Nacional carregado em rede pelos 

camaradas que o acompanhavam. Participou da cerimônia de posse, mas não 

discursou, somente lançou sua benção ao final da celebração sobre o povo 

que participava de tal ato (AUDRIN, 2007).  

 Como primeiro bispo de Porto Nacional teve muitos desafios. Uma 

Diocese imensa com dificuldades enormes, especialmente no que se refere ao 

atendimento das comunidades que a compunham. O clero era ínfimo. Os 

padres dominicanos da missão de Porto Nacional foram os grandes 

colaboradores de Dom Domingos em seu episcopado.  

Os meios de transportes existentes àquela época eram o barco e o 

burro. O Rio Tocantins, as florestas e as picadas6 foram testemunhas das 

intempéries enfrentadas por esse bispo missionário. 

 Conforme Santos, Dom Domingos 

a) era frágil fisicamente; b) tímido em extremo, passava 
privações por não “saber” pedir o necessário; c) 

                                                           
6 Estradas abertas em meio às florestas.  



 

despreocupado com a sua manutenção, viveu momentos 
terríveis de fome, pois não levava em suas viagens as 
provisões necessárias. Por outro lado tinha uma qualidade 
invejável que lhe permitiu suavizar os sofrimentos oriundos das 
privações e fadigas: capacidade de adaptação aos imprevistos. 
Adaptou-se perfeitamente aos costumes brasileiros, se 
abrasileirou. Fez do sertão goiano a sua segunda pátria. Ao 
invés de condenar os “defeitos” das pessoas ele preferia 
exaltar as qualidades do bom povo sertanejo (SANTOS, 1996, 
p. 54).  
 
 

 De acordo com Audrin (2007), uma das primeiras ações de Dom 

Domingos Carrerot à frente da Diocese de Porto Nacional foi sua visita pastoral 

ao sul da circunscrição eclesiástica no começo de 1922. Ao retornar desta 

viagem, que durou mais de três meses, com a ajuda dos dominicanos, deu 

início às obras do Seminário São José, ao lado do convento Santa Rosa de 

Lima. O seminário começou a funcionar mesmo antes de terminar. Dom 

Domingos Carrerot começou a recrutar os jovens que queriam ser padres e os 

alojavam no convento dos dominicanos. No governo episcopal de Dom 

Domingos em Porto Nacional, o convento dos dominicanos acolheu não só os 

candidatos ao sacerdócio, mas serviu de Palácio Episcopal e de escritório para 

a Cúria Diocesana.  

 Em relação às questões financeiras para subsistência da Diocese de do 

seminário, Dom Domingos construiu a fazenda “Benfica”, distante próxima à 

Porto Nacional que servia como ponto de partida para expedições do Bispo à 

Ilha do Bananal e como colônia de férias para os seminaristas e para o próprio 

Bispo (AUDRIN, 2007, p. 230).  

 Durante todo o seu episcopado em Porto Nacional, de 1921 a 1933, ano 

em que faleceu, a atuação de Dom Domingos Carrerot constituiu-se numa 

verdadeira contribuição social ao sertão do antigo norte de Goiás. Dom 

Domingos tinha um grande ardor pela “evangelização do povo espalhado pelos 

sertões e privados dos mais elementares recursos da civilização” (SANTOS, 

1996, p. 53) e pelos indígenas que habitavam sua Diocese de norte a sul.   

   

Segundo bispo diocesano: o dominicano francês Dom A lano Maria Du 

Noday 

 



 

 Com a morte de Dom Domingos, a Diocese de Porto Nacional 

permaneceu por quase três anos em estado de vacância, ou seja, sem bispo. 

Somente em 1936 foi nomeado o segundo bispo para Porto Nacional. Foi outro 

dominicano, à época o mais novo bispo do episcopado brasileiro, o nobre 

francês, Dom Alano Maria Du Noday.  

 Dom Alano Maria Du Noday, nasceu em 2 de novembro de 1899 em 

Sain Servant, região da Bretanha, norte da França, com o nome de Jean 

Hubert Antoine du Noday. Terceiro filho do casal Conde Arthur Rolland du 

Noday e da  Condessa Antoinette R. Du Noday, acabou tornando-se o único 

herdeiro após a morte de seus dois irmãos, ainda jovens (PIAGEM & SOUZA, 

2000).   

  Foi tenente do exército francês. Serviu a Légion Française na África e, 

apesar de um futuro brilhante na carreira militar, pois era muito estimado por 

todos os seus superiores, pela fortuna e pelo prestígio familiar, decidiu largar 

tudo e dedicar-se à religião (PIAGEM & SOUZA, 2000).  

 Ingressou na Ordem Dominicana, em São Maximino, convento 

dominicano de grande reconhecimento na região da Provença, sul da França, 

em maio de 1922. Revestiu-se do hábito dominicano e recebeu o nome 

religioso de Frei Alano Maria du Nuday em 10 de junho de 1922. Fez os 

primeiros votos religiosos em 24 de junho de 1923 e os votos definitivos como 

frade dominicano, três anos depois, em 24 de junho de 1926, após um tempo 

de estudos e de vivência do convento (PIAGEM & SOUZA, 2000).  

 Após os estudos, de 1922 a 1928, Frei Alano foi ordenado presbítero no 

dia 04 de agosto de 1928, com quase 29 anos de idade (PIAGEM & SOUZA, 

2000). No entanto, o “campo de trabalho por ele sonhado, com total realização 

do seu sacerdócio, era a missão no Brasil” (PIAGEM & SOUZA, 2000, p. 27).  

 Chegou ao Brasil em 23 de junho de 1933 e permaneceu por três anos 

no Rio de Janeiro onde estudou a Língua Portuguesa, desenvolveu alguns 

trabalhos pastorais e fez muitas amizades que lhe foram úteis enquanto bispo 

no sertão de Goiás (PIAGEM & SOUZA, 2000).  

 Durante o período em que esteve na capital federal do Brasil, Frei Alano 

foi nomeado segundo Bispo da Diocese de Porto Nacional no dia 19 de março 

de 1936 e foi sagrado bispo no dia 1º de maio do mesmo ano. Assim, Dom 

Alano Maria Du Noday tornou-se o bispo mais novo do Brasil, na época com 

apenas 37 anos de idade (PIAGEM & SOUZA, 2000).   



 

  Após a sagração, Dom Alano seguiu viagem para Porto Nacional. Uma 

viagem muito longa feita de trem, na carroceria de caminhões, no lombo de 

burros, nos barcos e nos batelões. Realidade bem diferente enfrentada por um 

nobre francês que se tornou bispo no sertão brasileiro.  

A chegada de Dom Alano em Porto Nacional foi festiva. O povo o 

acolheu com júbilo e entusiasmo (PIAGEM & SOUZA, 2000, p. 40), no entanto, 

Dom Alano encontrou a Diocese de Porto Nacional não muito diferente da que 

encontrou seu antecessor. Clero reduzido, dificuldades financeiras, grande 

extensão territorial e irmãos de hábito da missão portuense, que em 1938 

fecharam o convento Santa Rosa de Lima, transferindo-se para a região 

sudeste do Brasil. “A retirada dos dominicanos abalou toda a região, após um 

trabalho missionário de mais de meio século” (PIAGEM & SOUZA, 2000, p. 

83).  

 Uma das primeiras ações de Dom Alano foi o trabalho com as vocações 

sacerdotais. Por onde Dom Alano andava, especialmente em suas visitas 

pastorais pela vasta diocese, preocupava-se em recrutar candidatos para o 

Seminário São José, legado deixado por seu antecessor.  

 Com a situação financeira precária da Diocese, Dom Alano contou com 

a ajuda das amizades feitas no Rio de Janeiro para manter o seminário e suas 

atividades pastorais. O povo era pobre. Tudo o que Dom Alano ganhava 

devolvia para o povo.   

 Outro desafio era o tamanho da Diocese. As visitas pastorais, chamadas 

de desobrigas na região, eram viagens de meses. Dom Alano, desde o início 

de seu episcopado empreendeu inúmeras viagens por todo seu território.  

No mesmo ano de 1936, o nobre que virou bispo no sertão conheceu 

toda a extensão de sua Diocese numa grande visita pastoral de norte a sul, de 

leste a oeste. Conheceu o povo, os indígenas, a pobreza e as dificuldades que 

acarretavam os sertanejos que habitavam o antigo norte de Goiás, desolado e 

esquecido pelos centros administrativos do sul.  

A atuação de Dom Alano à frente da diocese de Porto Nacional durante 

os 37 anos de seu episcopado marcou indelevelmente a região e, 

especialmente, o povo que o traz na lembrança como o ‘Missionário do 

Tocantins’.  



 

As contribuições de Dom Alano não se restringiram à atuação na 

eclesialidade de sua diocese. A sua preocupação estendia-se, principalmente, 

às áreas de assistência ao povo pobre do antigo norte de Goiás.  

Com suas intervenções, Dom Alano contribuiu significativamente com o 

desenvolvimento social, cultural, humano, religioso e, por que não dizer, 

econômico de toda a região de sua diocese que compreende a todo atual 

estado do Tocantins. Trouxe contribuições para a saúde, para a educação e 

para os meios de transportes.  

No tocante à educação trouxe para a diocese institutos religiosos que 

abriram colégios e se responsabilizaram pela instrução de crianças e jovens, 

como o Colégio Cristo Rei de Pedro Afonso, o Colégio João de Abreu de 

Dianópolis, o Colégio Estadual de Cristalândia, o Colégio Assunção de 

Miracema, o Colégio Bernardo Sayão de Gurupi, entre outros (MAYA, 2002). 

Suas iniciativas em Porto Nacional resultaram na criação de escolas, como o 

Colégio Estadual e a escola Irmã Aspásia.  

Dedicou-se afinco para a implementação de uma linha do Correio Aéreo 

Nacional (CAN) através da FAB (Força Aérea Brasileira) (PIAGEM & SOUZA, 

2000). Trouxe para diversas cidades da diocese congregações religiosas que 

muito contribuíram no trabalho de evangelização, como os Orionitas em 

Tocantinópolis, os Franciscanos em Cristalândia e os Redentoristas em Pedro 

Afonso (PIAGEM & SOUZA, 2000). 

A partir do estabelecimento dessas três congregações católicas em 

pontos estratégicos da Diocese na década de 1950, Dom Alano inicia um plano 

de criação de novas dioceses no antigo norte de Goiás, desmembradas da 

Diocese de Porto Nacional. Assim, em 1952 foi criada a Prelazia de 

Tocantinópolis, em 1956, a Prelazia de Cristalândia e em 1966, a Prelazia de 

Miracema do Norte (PIAGEM & SOUZA, 2000). A criação de novas 

circunscrições eclesiásticas no antigo norte de Goiás a partir do 

desmembramento da Diocese de Porto Nacional constituiu um tempo novo na 

organização da Igreja Católica do Tocantins 

Dom Alano através de seu episcopado “foi um grande benfeitor de Porto 

Nacional (…) não há um só melhoramento público ou social conseguido por 

Porto durante o seu governo episcopal que não tenha sido implantado pelo 

culto e dinâmico pastor” (GODINHO, 1998, p. 159).   



 

Dom Alano renunciou a Diocese de Porto Nacional em maio de 1976, 

com 76 anos de idade entregando-a aos cuidados de Dom Celso Pereira de 

Almeida que, desde 1972 estava à frente da Diocese como Bispo Auxiliar.  

Antes de sua renúncia propriamente dita, com a chegada de Dom Celso 

em 1972, Dom Alano retirou-se e instalou-se em Campos Belos, a cidade mais 

distante da sede episcopal, para trabalhar como sacerdote naquela 

comunidade até 1984 quando, já debilitado pela idade e pela enfermidade, foi 

reconduzido à Porto Nacional onde morreu em 14 de dezembro de 1985. 

 

Considerações  

Em suma, a Diocese de Porto Nacional significou para todo o antigo 

norte goiano, atual Tocantins, uma semente de desenvolvimento social, 

intelectual, religioso, educacional e econômico que foi lançada e regada por 

homens e mulheres que empreenderam grande parte de suas vidas pela causa 

dos sertanejos. 

 É difícil não atribuir alguma coisa existente em Porto Nacional ao 

esforço dos que estiveram à frente desta Diocese, especialmente Dom 

Domingos Carrerot e Dom Alano Maria Noday. Na memória de muitos, os 

bispos dominicanos que passaram por Porto Nacional, especialmente os que 

aqui tratamos, foram insignes não somente na função de prelados, mas na 

condição de pastores que cuidaram não só da alma, mas das coisas da 

temporalidade. 

A vida destes bispos confunde-se com a trajetória histórica de Porto 

Nacional, visto que a influência e a contribuição deles ultrapassaram o aspecto 

clerical e eclesiástico e inseriram-se num contexto sociocultural. 

 A presença marcante destes homens franceses, missionários e 

despojados à frente da Diocese deixou um grande legado para a centenária 

cidade de Porto Nacional.  
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