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PROLEGOMENOS

Quaatam mutatus âb íllo...l

O individuo que, ao chegar á barra de Lisboa, aioda

DO começo do corrente século, vindo de remotissimas

regiões, e com vento de servir, e a todo o pano, na sua

ágil embarcação, que pela ré deixava um largo sulco

de prateada espuma, não o attrahindo os pensamentos

para outros logares, enxergava nas alcantiladas serra-

nias, que apertam o Tejo, muitas vezes indomável, e

furioso, um grandioso e soberbo espectáculo

!

O passageiro chegava ou do Brazil, ou da índia, ou

da China, ou do Japão, e, depois de uma prolongada e

trabalhosa peregrinação, em que tinha visto muitos de

seus companheiros de viagem atacados do escorbuto, e

depois arrojados ao mar, cobertos com uma branca mor-
talha de serapilheira, fora tão feliz que pelas suas pro-

messas feitas na hora do transe á Senhora da Madre de
Deus, ou á Senhora da Penha de França, ou ao Senhor

Jesus de Mathosiohos, ou do Bomfim, de Setúbal, ra-
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diante d'alegria, e tendo muilo que contar a seus pa-

rentes e amigos, estava em porto de salvamento, e via

nas alturas da margem do Tejo muitos d'esses francis-

canos, que já conhecia das terras mauritanas e asiáti-

cas, e agora com as mãos poslas e erguidas para o

céo, como que agradecendo á Divindade o regresso de

seus irmãos em Christo a po''io de salvamento.

Esses irmãos em Chrisio. com os quaes em longi-

quas regiões os franciscanos da Boa Viagem tinham tra-

vado conhecimento, quando ainda, no vigor da vida,

gentis, novos e guapos cavalleiros, brigões, militares

denodados e imperterriíos, escriplores distinctos, tanto

em prosa como em verso, e agora cobertos de borel,

com uma corda de esparto em vez d'espada á cinta, e

com um grande rosário formado por grossos bogalhos,

enflado nos braços, de joelhos, com as mãos poslas dan-

do graças pela chegada de seus irmãos ao ninho pater-

no, irmãos que recolhiam agora bem gastos por fadigas

e trabalhos, e alguns sem haveres, por isso que tinham

sido honrados, embora soubessem que haviam de ter

como remuneração provável de seus serviços e de seu

sangue derramado, tão somente poderem com uma li-

gella andarem a receber a esmola do caldo, que os mos-

teiros distnbuiam uma vez no dia á porta do convento,

e o poderem, em caso de doença grave, recolherem-se

no Real Hospital de todos os Santos, famosa fundação

de el-rei D. João li, e tão fallado, tanto dentro, como
fora do paiz.

Outros, porem, havia que voltavam ricos, e eram es-

ses, por via de regra, os infam.es, que muito tinham rou-

bado, mas aos quaes o paiz recebia de braços abertos,

6 tractava com as maiores honrarias, talvez como re-

muneração de terem feito com que os povos indígenas

da Ásia ficassem odiando o povo portuguez, e talvez



9

como galardão de haverem atravessado com a mesma
espada o pai armado, a mãe desarmada, e o filho ain-

da lenrinho I

Todavia eram lantos e tão amiudados os naufrágios

horrorosos dos baixeis portuguezes, tão frequentes as

perdas de vidas, tão raras e com tanta demora as no-

ticias dos nossos que pelas regiões longiquas andavam

perigrinando, que era sempre um verdadeiro jubilo o

vêr entrar pela foz do Tejo uma frota que d'ella houvesse

sabido. E não só pães, mães, maridos e mulheres se inte-

ressavam pela chegada d'um baixel vindo d'aquellas re-

motas regiões, mas até amigos e conhecidos queriam

ter noticias, ás vezes, bem interesseiras, d'aquelles ami-

gos e conhecidos que nas longes regiões perigrinavam,

e os próprios frades anciosos e pressurosos iam colher

novidades acerca de seus irmãos da mesma ordem. Ohf

Quantas e quantas scenas ião commoventes presencea-

ram aquellas alturas da Boa Viagem! E o navio subia

a todo o panno com um certo donaire e mageslade que

nunca poderam ter os barcos a vapor.

E os frades dominicanos a elle corriam com o fim

de verem se encontravam algum livro prohibido, que

houvesse de ser queimado n'alguma fogueira inquisito-

rial. Mas outros eram os fins que levavam ali os fran-

ciscanos. Iam procurar novas de seus irmãos em Chris-

to; iam saber quaes os legados que os chrislãos falle-

cidos lhes haviam deixado, apesar de se finarem em
paizes tão distantes. Iam saber qual o numero de mis-

sas e encargos que os doadores tinham imposto. Quaes

os franciscanos que n'aquellas regiões tinliam morrido

martyres, e com cheiro de santidade, e que poderiam

vir a ter uma beatificação ou sumptuosa canonisação.

E com effeito apesar de mui numerosos em Portu-

gal, eram os franciscanos, os que mais numerosos iam-
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bem frequentavam as regiões asiáticas, sendo-lbes po-

rem os jesuítas pouco inferiores em numero, e lanto uns

como outros não se esqueciam de mandar em numero-
sos in fólios, ou em folhetos de cordel, estampar os

feitos heróicos de seus irmãos em Christo, d'onde pro-

vinham muitos e muitos lucros para a ordem, uns di-

rectos, outros indirectos.

E na verdade franciscanos e dominicanos, jesuilas e

lambem alguns theatinos, tinham bastante para contar.

Haviam-no aprendido ao som do rugido atroador do gi-

gante Adamasior, ou ás bordas do Indo e do Ganges,
conservando ainda no peito e no rosto as cicatrizes que
das luclas com os inimigos ou com as feras ainda cod-

servavam, embora decorridos já bastantes annos.

E como as conversas d'aquelles velhos frades, de-

viam ser interessantes!

E por isso quando o caminhante ao ir no seu carro

com toda a commodidade nos tempos que vão corren-

do, para Oeiras, ou para Cascaes, ou para Carcavellos,

onde o grande padre António Vieira esteve preso, ao

passar pela Boa Viagem, se lembre das enternecedoras

scenas que alli ainda no começo do corrente século se

passavam. Os navios prestes para a viagem desciam o

Tejo, e alli, em frente do convento da Boa Viagem, es-

peravam vento de servir para que a frota, toda junta,

e accompaohada ás vezes por navios de guerra, com
receio dos piratas, seguissem até certa altura, donde se

separavam para as suas commissões. E quando o cy-

clone no alto mar dispersava os baixeis, cada um d'el-

les tomava o caminho que podia.

Mas quando uma frota entrava a emboccadura do Tejo,

quão pressurosos aquelles frades desciam de seus mos-
teiros a vir saber novas de seus confrades, dos progres-

sos de sua ordem no Oriente, e d'aquelles que, haven-
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do com animo varonil soffrido o martyrio pela religião,

tiaveriam de ter em Roma seus nomes escriptos em lei-

tras d'ouro no Catalogo dos Santos, e como os dias

destinados para o nome do novo Santo ser annmciadu
ao mundo inteiro haviam de ser pomposamente festeja-

dos em todo o orbe franciscano, dominicano ou jesuiii-

co I Como Portugal tinha mais um Sancto protector, e

como as Ordens religiosas possuiam mais outra foule

de riqueza, embora não tão abundante como o Jubileu

da Porciuncula

!

E que vistas deliciosas s^í contemplavam das altunis

da Boa Viagem^ ao enxergar alli junias tão alterosas ein-

1 «íjomeçou em 1636 a devoção dos marítimos cora a santa

imagem da Senhora da Boa Viagem, que sustendo no braço es-

querdo o Meuino Jesus, tinha na mão direita um navio como
emblema da sua invocação. Não tardando a Senhora a ser afa-

mada como milagrosa, principiaram a concorrer ao seu templo
numerosas romanas, e a afluir ao seu altar as offerendas dos
mareantes, promettidas no meio das tormentas. Assim vieram
ornar a imagem muitas peças de grande valor, d'enlre as quaes
sobresahia uma coroa de oiro massiço, primorosamente fabri-

cada. Os cordões de oiro e os vestidos e mantos de seda reca-
mados do mesmo metal eram sem conto.

Não foi, porém, a devoção dos mareantes, nem a das outras
ciasses do povo, que trouxeram as grandes riquezas ao thesouro
de Nossa Senhora. Gomo a Boa Viagem é um successo prospero,

começaram também varias princezas a pê>garem-8e cora a sa-
grada imagem para obterem por sua intercessão, hora f^^llz nos
seus partos. A primeira que invocou a protecção da Senhora
para este fim foi a rainha D. Maria Sophia de Neubourg, segunda
mulher d'el-rei D. Pedro II.

Esie exemplo foi seguido não só pela nossa família real, desde
aqueila época até a partida da corte p^ra o Brasil, mas tarabem
pel^s famílias reaes estrangeiras, mais proximamente ligadas em
parentesco com a de Portugal. A rainha D Maria Sophia com-
municou esta devoção a sua irmã, a imperatriz D. Leonor Mag-
daiena Thereza de Neubourg, terceira mulher de Leopoldo I, itn
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harcações, que n'aqnelle ponto aguardavam vento de

servir para sahirera, bambaleando-se ou gingando, ora

para a direita ora para a esquerda, arfando, a lodo o pano,

mas sempre avançando para o Oceano, e cada vez pare-

cendo mais pequenas, depois vendo-se apenas uma parle

dos mastros, e depois sumindo-se completamenle I Mas
como na occasião d'este desapparecimento era bello vêr

aquelles frades com os olhos rasos de lagrimas, com as

mãos postas, alguns de joelh ,«s. a orarem á Virgem pa-

ra que pedisse a seu amado filtio levasse e trouxesse

aquelles portuguezes, (e em todo o caso portuguezes, pois

naquelle tempo havia patriotismo,) a porlo de salvação.

perador da Allemanha; e a filha d'este8 soberanos D. Maria Anca
d'Austria, que veio ser rainha de Portugal pêlo seu casamenio
com el-rei D. João V, f^-z devotas de Nossa St-nhura da Boa Via

gem a sua cunhada a iniperairiz Guilhermina Amélia de Brun-
swickLunebourg. mulher do imperador José I. e a sua sobrinha

a imperatriz Maria Amélia, mulher do imperador Carlos VII.

Outro tauio sucoedeu com a famiiia real de Hespanha, por in-

termédio da rainha de Portugal D. Marianna Victoria de Bour-

bon, mulh^^r do nosso rei D. José I, e filha de D. Filippe V, e por

exemplo da rainha de Hespanha D. Maria Barbara de Bragança,

mulher de D. Fernando VI e filha delrei D. João V.

Desta arte foi vennrada a Senhora da Boa Viagem por mui-
tas princezas no.^sas e estrangeiras, que offereeerair para adorno
da sua imagem, jóias e alfaias de subido valor e de grande apre-

ço artislico.

Entre essas preciosidades avultava um riquíssimo paramento
completo para missa de três padres, compo>to de casula, duas
dalmaticas, capa de asperges, véu de hombros de cálix, e fron-

tal para o altar da capella mór. Tudo era feito de Ihama de prata

bordada a oiro em alto relevo, cujas flores tinham o centro for-

mado por muitas pedras preciosas de diversas cores.

Apesar da riqueza e fausto proverbiaes cora que D. João V
dotou e (irnou a santa egreja patriarchal, nunca esta possuiu

um paramento ião magnifico como o do pobre conveoto da Boa
Viagem.
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De quantas e quantas scenas commovenles não foram
testemunhas a Boa Viagem e Hibamar! Quantos suspiros,

soluços, ais, e prantos não ecboaram por aquellas quebra-

das? Quantas alegrias e júbilos se não patenteariam por

aquelles sitios, quando a mãe via chegar seu filho, por

cuja alma já tinha rezado I Quantas vezes a mãe recua-

ria, e não quereria abraçar o homem que lhe estendia os

braços. Era a mãe que já não conhecia o filho. Regres-

sava este com cabellos brancos, alcachinado, com as fa-

ces sulcadas peias ruyas : um verdadeiro velho. E elle

havia sabido da Boa Viagem, quando ainda gentil e do-

nairoso, como gentil e donairoso se pode ser aos dezoi-

to ou vinte annos

!

Foi o p .e da raintia D. Isabel II quem deu este paramento
para o culto de Nossa Sentupra, o qual apenas servia no dia da

sua festa e pelo Natal. El-rei D. Fernando VII de Hespanlia, que
enviuvara era primeiras núpcias sem lhe ficarem filhos, desejava

tão ardentemente um juecessor da coroa que, vmdo adiantada
na sua gravidez a rainha D. Maria Isabel de Bragança, sua se

gunda mulher, e filha do nosso rei D. João VI e da rainha D. Car-

lota Joaquina de Bourbon, irmà d'aquellesuberano, enviou o re-

ferido paramento a No.^sa Senhora da Boa Viagem, para que a
Virgem alcançasse da misericórdia divina feliz successo para a
rainha e um herdeiro para o seu throno.

O soberano, que pagara a lealdade e dedicação com que os

hespanhoes sustentaram os seus direitos até o libertarem do ca-

piiveiro e o restabelecerem no throno, levantando patíbulos por
toda a Hespanha, e innundandoos do sangue dus que tmham
por unico crime amar e desejar para a sua pátria instituições

liberaes, esse soberano, repelimos, não obteve aquellas graças
com tanto empenho t-olicitadas. Sua desditosa e.-«posa raurreu

dando a luz um filho, e este apenas sobrevivera à mãe quanto
bastou para que ficasse em Castella o rico dote que ella levara

de Portugal.

Todas aqut^llas riquezas foram desencaminhadas na suppres-
são dos conventos, ou antes d'ísso, por occasião do cerco de Lis-

boa, em 1833, como aconteceu em alguns mosteiros que sabemos.
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Quantas vezes a mãe radiante d'alegria e de jubilo,

sabendo que seu fllho prestes a chegar, havia de voltar

n'um certo navio, e sabendo que um tal navio enfiava

pela barra de Lisboa, e que esse navio, segundo lhe fo-

ra dizer o alviçaceiro, estava prestes a chegar á Boa
Viagem, fora á espera do seu ente qu rido, e agora via

a bordo muitos individuos, mas nenhum era seu filho

!

Aíílicta pergunta por elle.

Teu filho, mulher, foi arrojado ao mar por uma vaga

ao entrarmos no Tejo I

Oh que dôr I Oh que desespero para aquella desven-

turada mãe! Que prantos I Que suspiros!

O convento da Boa Viagem foi vendido pelo estado ao sr. Faus-
tino da Gama, que reediíieou e augmentou o edificio, dividiado-o

em quartos com aeeommodações para muitas famílias que ahi

concorrem na estação dos banhus do mar. O ediflcioesià situado

em logar muito elevado sobre o Tejo, o que lhe da a vantagem
de disfruetar um dilatadíssimo panorama, vistas de terra, de rio

e de Oceano. Pela cerca tem accesso fácil e agradável para a
praia.» Ignacio Vilhena Barbosa, Archiio Pittoresco, vol. vi, anno
1863, pag. 378.

Os nossos guerreiros, quando em remotíssimas regiões, não
somente se lembravam dás imagens das eçrejas de Portugal, mas
até mesmo das de Hespanha, Jerusalém, e de outros paizes.

O nosso famoso AÍTonso d'Albuquerque, mandou á imagem de
Nossa Senhora de Guadalupe, na Hespanha, uma bala, em uma
caixa de prata com quinhentos cruzados, uma lâmpada de prata,

varias pedras preciosas e um collar de oiro, com o qual d'ahi

por diante ornavam a imagem da Senhora em dias festivos.»

Fr. António da Piedade, Chronica da Provinda da Arrábida,
vol. I, pag. 12.

Na pag. 96o do 1.° volume d'esta Chronica vemos que foram
os frades arrabidos que por aquelles suios abriram caminho
para os passageiros: «Padeciam grande trabalho todas as pes-

soas, que das partes de Cascaes. Oeiras e outros logares vinham
à cidade de Lisboa, por causa dos rios de Laveiras. Linhalpastor

e Algés, que vão desaguar na enseada de S. Joseph. Ordinária-
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U amparo de sua velhice eslava perdido em flor

!

Não sei eu, se o nome de praia das lagr mas, que os

antigos deram ao Restello se estendia também até á

Boa Viagem. Se lhe oão d.vam um lai nome, era in-

justiça. A verdadeira praia das lagrimas era a boa Via-

gem, e este nome seria bem cabido f

Em geral o passageiro, que se destinava ás regiões

longiquas, embarcava na praia de Belém. Na véspera da

partida ia para bordo, e lá pernoitava. Aguardava o

vento de servir, e a sua náu, esperava pelas outras. De-

pois lá iam todas de conserva em tempo opportuno pelo

rio abaixo, depois os solavancos augmentavam, e os na-

mente ou quaDdo vinham, ou quando se recolhiam para suas
casas, os achavam crescidos, por causa da maré, que enchia, e

querendo vadeallos, se criam muitas vezes em evidente perigo
de se afogarem e algumas pessoas padeciam esta desgraça. Não
era também pequena a que experimantavam outras em suas al-

mas, offeodendo a Deus gravemente. Havia alguns homens de-

putado9 nas margens d'aquelle8 rios, para passarem às costas

assim a homens, como a muiheres, que não levavam cavalgadu-
ras; e como faltasse às vezes o dia com a sua claridade, aprovei-
tava-se o inferno das obscuras sombras da noite,, para se aug-
mentar no lucro dos seus malévolos contractos.

Condoído, porém, o arrabido e servo de Deus fr. Rodrigo de
Deus de tanta miséria, e parecendo-lhe que era ignorada de
quem a podia remediar, determinou representarlh'a, para que
a todo o custo se obviassem tão grandes fatalidades. Pessoal-

mente foi um dia ao senado da camará, em que era presidente
D. João de (lastro, e na sua presença e de todos os mais sena-
dores, expoz todos os referidos discommodos; e com palavras,

que lhe dictava o seu caritativo zelo, os persuadiu, a que man-
dassem fabricar pontes e calçadas, para que estivessem as pas-

sagens seguras de todo o perigo, e os caminhos fossem menos
molestos no tempo do inverno. DiíFicultarão a empreza, atlen-

dendo ao grande dispêndio que o Senado havia de fazer; mas,
como as razões que lhes dava, fossem eíBcazes para lhes attrahir

as vontades, se resolveram a pôr em execução a proposta, mas



46

vios snmiam-se no immenso Oceano. Então os ais e sus-

piros atroavam os ares! Enião era mister acudir ás mu-
lheres desmaiadas com os tenros filhos ao collo ! Então

eram necessários soccorros. Então appareciam os frades

da Boa Viagem, ás vezes também cora lagrimas nos

olhos, pois elles não eram de pedra, e com palavras de
consolação e com elixires, faziam quanto podiam para

fazerem tornarem a si as mulheres desmaiadas, e para

suavisarem maguas, para as quaes havia um só lenitivo

—o tempo.

E eis o padre logo no altar ofTerecendo á Mãe de Me-
sericordia uma missa por aquelles que, engolphados no

Oceano, iam procurar pão e haveres para sustento da

com a condição de que liavia correr toda a obra por conta do
seu zelo.

Deram D'e3le arbitro, fiados em que assim como mostrava
tanto diáveio em requerer pelo remédio dos próximos, não seria

menos zeloso em cuidar, que o dinheiro, que se houvesse de
gastar, fosse bem merecido, e com fidelidade dispendido. Accei-

tou a commÍ3!<ão no que pertencia à direcção das obras e vigi-

lante assistência dos ofljciae^, escolhendo por companheiros, com
licença dos prelados, a fr. Manuel das Chagas, pela muita capa-

cidade que lhe conhecia para este ministério.

Logo fez conduzir todos os maieriaes necessários e distri-

buiu os officiaes por varias parles para que, tendo a emulação a

maior parte na superintendência, se concluísse a obra com bre-

vidade e perfeição.

Principiou pelo logar de Pedrouços, e defronte d'elle mandou
fazer uma pequena ponte para resguardo das lamas do inverno.

Comprehendeu as margens do rio de Algés junto á quinta do
duque de Cadaval com outra ponte levantada sobre um forte e

grande arco, em que de uma e ouira parte se entra por calçada

que lambem mandou fazer. Antes de chegar ao convento de S.

José, aos que vêem de Lisboa em distancia de dois tiros de
mosquete, mandou levantar uma cruz de mármore, bornida com
todo o primor, e de um e outro lado duas calçadas, uma que se

termina no convento, e a ouira que se dilata por Barquerena,
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familia. Ou, se ricos, iam graogear brazões para eono-

brecer seus descendentes. Ou, se arrebatados pela ar-

dente sede do saber, iam adquirir conhecimentos para

enriquecer a sciencia, ou dar gloria ao paiz. Os Lusia-

das jamais seria um poema immorlal, se o seu author

não tivesse visto e contemplado as scenas asiáticas.

O nome de Garcia da Horia seria hoje tão obscuro co-

mo os de muitos outros, se o seu author, arrastado pelo

tirdenie desejo de saber, não percorresse a Ásia para

alli escrever também um livro immortal. Onde adqui-

riu Affonso d'Albuquerque uma gloria immorredoura
senão na Ásia, onde foi guerreiro e escriptor ? Onde se

Caspolima e outras partes, que terá mais de meia légua decom-
priraeolo.

Ao pé do monte de Santa Catharina mandou, para facilitar a

quebrada de uma passagem, se fizesse uma pequena ponte; e

mais adiante eoilocou outra cruz como a primeira, e junto a elia

principiou uma ponte formosa de três arcos, toda de cantaria

fabrii;ada, em cuja fortal^íza achassem os tempos e as aguas
maior resistência. No fabrico d'tísta ponte mostrou miii apurado
o ccu disvelo, por ser esta a passagem que miis o havia provo-

cado ás lamentações que fazia, e que o obrigaram a aceitar

aquella incumbência.
Seguindo as margens do rio até o logar de Linhalpastor, n'elle

mandou lambem fazer outra ponte de três arcos, e junto a ella

ouira cruz, como as daas mencionadas, e ao pé de todas fez

gravar um letreiro, em que declara que a cidade de Lisboa
mandara fazer aquellas obras no anno de 1608.

Em todas se di^penderam vinte e quatro mil cruzados : e se

não fora a cuidadosa assistência d'este servo de Deus e de seu
companheiro, se gastariam muito mais, cujas confissões faziam
os mesmos senadores » Fr. António da Piedade, Chronica da Ar-
rabUa, vol. \, pag. 966.

D'outra ponte, mandada fazer por um frade dominicano nos
falia com largueza em sua divina lino^uagem Fr. Luiz de Souza,
a ponte d'Amaranie sobre o Tâmega : tobra que para muitos po-

vos juntos fora de granda carga, e para um rei parecera muito

2
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immortalison o grande D. João de Caslro ou D. Fran-

cisco dWlmeida ? Onde grangeon um nome imraorre-

douro S. Francisco Xavier e D. Luiz d Athayde? Onde
adquiriu a immorlalidade Fernão Mendes Pinto? Toda-

via as cousas estavam bem mudadas no começo do sé-

culo passado, e mesmo no fim do anterior. Os homens,
com rarissimas excepções, iam á China. Cochichina. á

Tartaria, á Índia e ao Japão, ao Brazi!. mais arrastados

pela ardente soflreguidão de possuir muiio e muito ou-

ro, do que pelo amor da gloria. Eram ainda numerosos
os navios que para taes regiões se faziam de viHIa, mas
eram poucos os que vinham com o manuscripto d'um
livro para imprimir, e no qual apresL:nlassem factos Dão

custosa, quanto mais para um pobre frade, que de seu não tinha

maií que o Breviário, em que re:*ava. O emprego mais ordinn-

rio que o sauto fazia de sua doutrina, inda que muitas vezes se

estendia a r utras partes, era nas terras e comarcas visinhas à

sua ermida; ou porque acliava a gente mai> devota à sua dou-

trina, ou porque a sentia delia mais necess-ilada. Pregava, ensi-

nava, trabalhava sem descanço. Mas, como ardia em fogo de

santa caridade, doía-.he muito ver que os que viviam além do

rio, quando vinham buscar o pasto santo da palavra de Deu-,

ou lhes tolhia a passagem a corrente impetutisa das aguas; ou
arrebatava os que temerariamenie comeiiam o vau. e perdiam
muitos a vida; foi imaginando lançar uma ponte, em que sem
perigo se podcssem cnmmunicar os visinhos e a terra toda. Mas,

como poz o pensamento em pratica, inda qu*^ toda a comarca o

seguia, amava e estimava, ninguém houve, que lh'o approvasse,

ninguém que o não tive.^se por matéria de riso.

Úm rio de muitas aguas e arrebatada corrente, a despeza sem
conto, os edificadores, que hão de ser os visinhos pobres e sem
forças de dinheiro, nem fazenda, e mais pobre que todos, quem
se atreve a fallar em tal f.bra. Em que ha de parar, senão em
ficarem alicerces abertos, e principios fundados, e nVlle levan-

tado um como padrão, e memoria perpetua de nossa ignorância,

que sem fazer ccmla com a bolsa, quizemos commetter impossi-

bilidades Não acovardava nada o Santo, porque tinha a con-
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coiiliecidos, ou verdadeira sciencia, não querendo eu
com tudo dizer que a Historia da America Portugueza,

6 a Corographia Brasílica, não sejam obras de muito
merecimento, e de gloria para seus authores.

Mas ás vezes o grande numero de navios, que se en-

xergavam das alturas da Boa Viagem, apresentava ura

espectáculo imponente, sobre tudo no reinado de D.

João V; tempo em que as embarcações já eram altero-

sas e dn grande tonelagem, e não pequenas, ou de fra-

ca apparencia, como no tempo de D. Manuel.

Mas lá iam esses porluguezes. impellidos por diver-

sos tins. E quantas promessas não se faziam então á

fiança em Deus, e a elie queria só por mestre e fabricador da
obra, como fora auetor do pensamento.
Sem fazer caso de inconvenientes, junia architectos para a

consulta do logar mais accommodado Assentavam todos com
boas razões que se edificasse em uma paragem, onde o rio sof-

fria vau, algum tempo du anno. E' o lugar por cima d'Amarante
junto a uma ermida, que pela mesma razão se chama Nossa Se-

nhora do Vau. Porém o Santo, depois de os ouvir, mandou que
se não tratasse de outro togar; senão o em que tinha a sua er-

mida. Montanhas alias de uma parle e outra, pendentes sobre o

rio, alcantiladas e fragosas, serviço trabalhosíssimo e de custo

dobrado, terra secca, "estéril e falta de tudo. Emfim não espan-
tando nada o Santo, dtu-se principio à fabrica. E logo se come-
çou a ver quaes eram as forças em que estribava sua confian-

ça, que era o braço divino que tudo pôde. Foi principio um ins-

lineto e movimento do ceo, que aballou toda a comarca ao perto

e ao longe, acudindo e procurando todo o humem ajudal-o, com
o que cada um podia. Os pobres com serviço pessoal, os ricos

com os criados, além de largo provimento de pão e vinho e ou-
tras esmollas. Era povo sem numero, e trabalhava-se muito, e

enxergava-se no feitio, quanto podem muitos braços e muitas
mãos juntas.

Mas fazia lastima que quanto mais se procedia, tanto maiores
diíiiculdades se descobriam. Era necessário para segurar os ali-

cerces, lançar-lhes lages, como meios montes Excedia isto nas
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Virgem invocada sob diversos lilulos, já Senhora do Ca-

bo, já Senhora da Boa Viagem, já Senhora da Penha de

França, já Senhora da Nazareth, já Senhora da Escada,

no adro de S. Domingos, de Lisboa.

Mas não vos riiiis, amigo leitor, dos letreiros que ve-

des nos painéis d'esses tempos. Considerai que não eram
litteratas a fazerem livros para ganharem fama na pos-

teridade, 00 para se darem á importância. Eram mães
atlribuladas que soluçantes e com os olhos razos de la-

grimas, pediam á mãe do céu que lhes trouxesse a por-

to de salvamento seus Olhos, seus pães, ou seus mari-

dos. Eram mães ou esposas verdadeiramente aíílicias

forças, porque faltavam instrumentos e machinas para tal servi-

ço necessárias.

A disposição do sitio asperissimo e muito dependurado diffl-

cultava tudo. Começou a gente a deíconflar e logo a afrouxar no
fervor e ir largando o trabalho. Aqui se mostrou signal da mão
divina. Estava cortando um penedo de desmesurada grandeza,

acudiu uma quadrillia dos mais esforçados, moços, membrudos
fortes e agigantados, quaes aquella edade os criava, pozeram-
Ihe as mãos e boa vontade, tal era, que nem abalalo poderam,
e havia quem julgava que nem quatro smgeis de bois o move-
riam.

Viu o santo o que passava, e tinha notado o desgosto que ia

entrando em seus obreiros, e chamou por Deus em seu coração,
chegou-se á pedra, poz-lhe as mãos dizendo alegremente — para
esta um velho basta — , e foi-a rodando com facilidade e le-

vou-a a tombos ao iogar onde havia de servir. Ficaram suspen-
sos de pasmados, quantos andavam na obra. Olhavam uns para
os outros e não criam o que viam, fazendo cruzes de atónitos,

vendo tal força em um velho, que nem sobre um bordão podia
bem levar os membros cançados.
Julgavam o caso por coisa de encantamento; porque não ti-

nham inda visto milagres. Mas logo começou a carregar sobre
os hombros pesos tamanhos, que so parecia querer fazer a ponte
toda.

Espalhou-se a nova, correu por lodo entre Douro e Minho.
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e atribuladas que pediam a reslituição dos entes mais

caros ao coração bumano.
Eram immensas e inexprimíveis dores I E a mãe do

céu ouviu-as. Seus pais. seus filhos, seus mandos, che-

garam a porto de salvamento.

E ellas tiveram a mais rara de todas as virtudes—

a

gratidão, embora a uianifestassem por um modo pró-

prio de mulheres illiteratas, mas não de sócias de aca-

demias de sciencias.

Mas que bello espectáculo apresentava a Boa Via-

gem, no dia em que imraensa chusma de povo contem-

plava a sabida daquella frota, que do porto de Lisboa

uo primeiro do corrente (diz-nos a Gazeta de Lisboa, a

Acarretava baodos de gente a curiosidade e não havia homem
cobarde com tal trabalhador diante. Assim se cobriram aquelles

montes de trabalhadores, querendo todos dizer, quando tornas-

sem 33 suas terras que tiveram parte e merecimento no ediíieio

e juntamente gozarem da vista e maravilhas do banlo.

»

E a obra foi levada ao cabo, e as bellezas do estylo do grande

chronisla dominicano são dignas de ser lidas na Parte iii da His-

toria de S. Domingos.
Fr. Luiz de Sousa aitribue a milagres o acabamento da ponte

sobre o Tâmega : porém mesmo sem intervenção de milagres

ella poderia ser levada a remate.

De muitos fradfs sabemos que foram admiráveis artistas, e o

conde de Raezynski no seu Diceionario dos artistas poriuguezes

falia dos seguintes frades

:

O jesuita^Manuel Alvares, pintou o quadro que representava

â conversão de S. Paulo, quadro que se encontrava no Collegio

dos Jesuítas em Goa.

No convento do Espinheiro, perto de Évora, havia retratos

pintados por um jeronyrao, fr. Carlos.

Alexandre de Gusmão, jesuita no Brasil, gravou um Nasci-

mento de Christo, ao qual o referido conde tece elogios

O carmelita fr. Bento Contreiras foi um illuminador notável,

e residia no convento do Carmo em Lisboa.

A franciscana soror Maria no convento das Chagas em Lame-



pag. 290 do primeiro semestre de 1747) formando uma
esquadra de o naus de guerra, o rei. D. João V man-
dava ao Esiado da índia! Por commandanle d'ella ia Co-

lumbano Pinto da Silva, que serviu na guerra da Cala-

lunlia com dislinclo valor, e se acbava ultimamente no

posto de sargento-mór do regimento de infanteria da vil-

la de Vianna, na provincia do Minho; e Sua Magestade

attendendo aos seus serviços e merecimentos o pro-

moveu ao de brigadeiro dos seus exércitos, fazendo-

Ibe mercê do foro de fidalgo da sua casa para elle, e

para seu sobrinho Jeronymo Pinto da Silva, que achan-

do-se alferes de infanteria, passava por mercê do mes-

go, pintou o painel de Nossa Senhora e S. José, e fez os doura-
dos d'esie mesmo altar.

O jesuíta Domingos da Cunha pintou mais de cineoenta qua-
dros.

O dominicano Henrique de S. Jeronymo, pintou em Évora vá-

rios painéis.

O Iheatíno Guarini, arehitecto, dirigiu em Lisboa as obras do
conviinto dos Caetanos, edifício onde hoje está o Conservatório
O jesuíta Manuel Henriques era pintor.

O trino Francisco da Piedade fazia imagens de barro.

O liiyo fr. Manuel da Purificação lambem era illumiuador.

O grillo poriuguez fr. Domingos Roirigues foi para Salaman-
ca, omle assentou sua residência e fez vários quadros. O conde
de R^ckzynski, a pag. 249 do seu Diccionario, diz que era bom
coloriíta e desenhador correcto.

O padre do Oratório Bartholomeu Quintella foi quem dirigiu

as obras do thealro das Laranjeiras, (pag. 254).

Quem ha que ignore o merecimento do nosso grande Sequei-

ra! Pois foi monTe na Cartuxa.

O bento de Tibães fr. Joseph da Appresentação estudou pio-

lura em Roma, e quadros seus existiam em Tibãeá e era Santo
Thyrso.

(j bento fr. João Turriano dirigiu a consirucção das prioci-

paes capellas das calhedraes de Vizeu e do mosteiro de Alco-
baça.
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mo senhor a sargenlomór de um dos terços auxiliares

da província do iMinbo, de que era mesire de campo
Gaspar Malheiro Theimam, e ia embarcado na nau

Madre de Deus.

A segunda nau se chamava nossa Senhora da Cari-

<lade, e levava por seu commandante Diogo Joaõ de Ser-

pa Pinlo e Noronha, que servindo de ajudante de um
dos regiraenios da côrie, fora promovido ao posto de

sargento mór d"esta expedição ; e era ailenção ao seu

merecimenlo e á qualidade de seus avós, lhe fiz;ra S.

Mageslade a merce. do foro de moço íidaigo (que elles

tiveram) com o ha')ilo da Ordem de Christo, e oitenta

mil réis de lença, ale n dj oulra de 200 mil réis pelos

serviços de seu pai Álvaro José de Serna de Soulo

Mayor, que servira muitos annos nas tropas de Sua Ma-

gesiade alé o pusio de tenente coronel.

A terceira, N. Senhora do Vencimento, de que foi por

commandante o capitão de mar e guerra Guilherme Kin-

sey, inglez, que servia n'este reino; e capitão-tenente

Francisco Ferreira dos Santos.

A nau Bom Jesus de Villa Nova, capitão-tenente José

Correia, e a n;'U da viagem ordinária S. Francisco Xa-
vier, de que ia por capitão José da Costa. Iam embar-

cadas n'esias naus para servirem n'aquelle Estado quin-

ze companhias de infanleria, em que havia duas de gra-

nadeiros, a primeira do capitão Anlooio de Frias Cas-

tello Branco, de que ia por tenente Luiz de Vasconcet-

los de Almeida Castello Branco e Loureiro, fidalgo da

antiga casa de Mossamedes, a quem S. Magestade flze-

ra mercê do foro de fidalgo da sua Casa, com a do ha-

bito de Christo, e por alferes Manuel Vidal de Arouche.

Da segunda era capitão Ignacio Kebello Pereira ; te-

nente, Francisco Correia Lopes ; alferes. Francisco Pa-

res.
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As treze companhias eram d'infaDleria ligeira.

Da primeira era capitão Miguel Vicente Xavier Fur»

tado de Castro Rio e Mendonça ; tenente Mário António

Monet de Monleauri, e alferes João Leandro Riviera.

Da segunda: capitão, António Carlos Xavier Furtado

de Castro Rio e Mendonça; tenente, Pedro Merchilles;

alferes, António José Pereira de Eça.

Da terceira: capitão, Manuel António Daça; tenente,

Francisco Xavier Daça; e alferes, D. Luiz de Aguilar.

Da quarta: capitão, Luiz César de Menezes; tenente,

Henrique Carlos Henriques; alferes, Francisco Monteiro

de Moraes Tello.

Da quinta: capitão, João José de Brito; tenente, José

de Seixas Neves; alferes, Pedro Nunes de Abreu.

Da sexta: capitão, José Correia de Castilho; tenente,

António Alvares de Andrade, alferes, João Ignacio de

Brito.

Da selima: capitão, .loão Nunes; tenente, João Fran-

cisco; alferes, Victorino António de Menezes.

Do oitavo: capitão, João Pedro de Castro; tenente.

Estevão Pereira de Castro, alferes, Manuel Ignacio de
Carvalho.

Da nona: D. Angelo de Mendonça Furtado: tenente,

António da Silva de Miranda; alferes. Francisco Botelho.

Da decima, capitão António Cardoso Gissarro, tenente

Francisco Pinto de Vasconcellos, alferes José António de

Unhão.

Da undécima; capitão, Sebastião de Azevedo e Brito;

tenente, Luiz de Figueiredo; alferes, José de Sousa Cam-
pelo.

Da duodécima ; capitão José Ignacio Coelho com a

graduação e soldo de granadeiro em a primeira compa-
nhia que vagasse; tenente José Joaquim de Mesquita; al-

feres. Francisco de Sousa de Menezes e Mello.
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Da decima terceira, capitão António Marçal de Almei-

da Pimentel ; tenente, Hipólito Sancbes ; e alferes Luiz

de Almeida Pimentel.

Nos postos de sargentos do numero, e supras iam em-
pregadas muitas pessoas de dislincla nobreza, como
eram também muitos dos soldados particulares. E ha-

via muitos annos (accrescenta o Gazeta) que não passa-

va á índia gente tão luzida, como n'esta expedição, em
que ia juntamente por coronel engenheiro o barão de
Tamm; por sargento-mór João Paschon Pessinga, e os

capitães engenheiros Manuel Garcia Pereira, José de
Aguiar de Almeida e Aboim, e D. Clemenle Valençuela.

Tal era frota que sahiu, em direcção á índia, da foz

do Tejo. no dia \ de abril do anno mencionado.

A. Gazela de Lisboa de 30 de maio de 1747 diz-nos

o seguinte a pag. 432:

«No dia 14 d'este raez partiu para a America a frota

portugueza que se compunha de 22 navios de commer-
cio, para o Rio de Janeiro : de 8 para o Maranhão e

Grão Pará : de 2 para Santos, e \ para Angola : todos

comboiados pelas duas naus da guerra Nossa Senhora

das Necessidades, e Nossa Senhora da Nazareth; a pri-

meira commandada pelo capitão de mar e guerra João

da Cosia Brito, que é o Cabo da frota, a segunda pelo

capitão de mar e guerra Henrique Manuel de Miranda e

Padilha, que vae servindo de almirante.

No dia II de fevereiro entraram no porto d'esta ci-

dade as naus Santo António e S. Vicente, ambas da Re-

ligião de Malta. A de Santo António, de 60 peças; e a

de S. Vicente de 50. sendo commandantes, da primei-

ra o cavalleiro ir. António de Abreu, e da segunda o
cavalleiro de Laumont.

A 16 entrou a Nau S. João, de 60 peças, comman-
dada pelo commendador D. João Gastão Laparelli.
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Sabbado 2o se lançou felizmente ao mar uma nau de

70 peças, fabricada no estaleiro da Ribeira das naus

d'esta cidade, a que se poz o nome de Nossa Senbora

das Necessidade^.

Em 28 de abril de 1746 * partiu para a Babia de

lodos os Santos uma frota mercantil de 17 navios, com-
mandada pelo capitão de mar e guerra Duarte Pereira

na nau de Nossa Senhora da Gloria, que lhe serve de

comboy, na manhã do sabbado, 23 do corrente. No
mesmo dia e com vento favorável partiram para a índia

as duas naus, S. Francisco Xavier, commandada pe-

lo capitão Filippe de Proença, e Nossa Senhora da Mi-

sericórdia, de que vae por capitão Francisco de Mello

de Castro, tilho de Caetano de Mello de Castro, Vice-

Rei, que foi do mesmo Estado.

Desde o dia 23 até 29 de janeiro entraram no porto

d'esla cidade 10 navios, hollandezes, dinamarquezes,

suecos e iní^lezes, carregades de trigo, centeio e fari-

nha : e sahiram vários navios com frutas, vinho, sal,

couros e varias encommendas para diCíerenles partes.

Acham-se surtos n'este rio 65 navios de commercio.

e 2 naus de guerra da nação ingleza, entre estes, 19
prezas: 53 navios de commercio hollandez. e uma nau

de guerra da mesma nação: 14 suecos, 10 hamburgue-
zes, 9 dinamarquezes. 4 lubequezes, 2 hespanhoes, 1

francez para vender, 1 napolitano, 1 genovez: e n'esta

semana entraram mais dois italianos.^

Enirou no rio d'esla cidade nos dias 1, 11, 12, 18,

20. 21 e 22 a frota do Rio de Janeiro, que sahiu d'aquel-

le porio em 14 e 15 d'outubro, composta de dez navios

' Gazeta de Usix.a, 17 40. pai;- H39.
2 Gazeta de Lisboa, I7'i6. h;>jí 112
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de commercio, comboiados pela nau de gaerra Nossa

Senbora da Piedade, de que veio por commandante o

capitão de mar e guerra Francisco Soares de Bulhões,

fidalgo da casa de S. M.*

No dia 29 e 30 do mez de agosto (1743) entrou no

porto d'esta cidade com 86 dias de viagem a frota ú<\

Bahia de todos os Santos, composta de 33 navios mer-

cantes, de que pertencem onze aos commerciantes da

cidade do Porto; comboiados lodos pelo navio de guerra

Nossa Senhora da Gloria, em que veiu por commandan-
te o capitão de mar e guerra António Pereira Borges.

Veiu também na sua conserva a nau da índia S. João

6 S. Pedro, de que veiu por capitão Fernando Coelho

de Mello, havendo sabido de Goa havia 18 mezes e 20

1 Gazeta de Lisboa, de 1 de fevereiro de 1746,

Lord Beckford, que no dia 2 de juntio de 1747, e?ieve em S.

José de Ribamar, diz-nos o seguiale, nas suas preciosas cartas,

acerca d'e8ie mosteiro: «O editicio é irregular e piítoreseo, le

vantado n'uma eminência íngreme, tendo nas costas sua matti-

nha d'olmos, louros e olaias. Fomos recebidos pelos frades riso

nhos e simples, n'um pequeno pateo dos clauí^tros sustentados

em pesadas columnas toseanas. No meio um repuxo borrifando

a profusão das flores, dava um aspecto orientai a esta pequena
claustra, que excessivamente me agradou; os frades pareciam
cônscios de seu merecimento, porque a cons^^rvavam solTrivel-

mente limpa, que é o mais que posso dizer do seu jardim.

Trepadeiras e aloés anões quasi impediam a pasíiag^-m para a

matta, delicioso retiro, refugio e conforto de metade dos passa

ros d'aquelles contornos, graças á preguiça fradesca, os arbustos

estão por tosquiar, e invadem à vontade as ruas, que ficam so-

branceiras ao mar, de um modo assaz romântico.
Os frades quizeram mostrar-nos o seu jardim, que éum boni-

to terraço, bem calçado de tijolo; entremeado de lavores num
estylo, que eu conjecturo tão antigo como odominiodos mouros
em Portugal; limoeiros e iarangeiras em latadas forram os mu-
ros, e tem quasi tomada a melhor parte de um lustroso embre-
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dias, por baver arribado a Moçambique, onde esteve 6
mezes, e chegando á Bahia em 29 de fevereiro d'este anno.

Traz esta frota, alem do ouro e topázios, 13:441 cai-

xas, 1:729 feixes, e 1:088 caixas de assucar: 10:940

rolos de tabaco; 9:260 quintaes de pau brazil : 103:739

meios de sola : 16:694 couros em cabello ; e 2:795 ata-

nados : 883 milheiros de coquilho, madeiras, marfim e

outras cousas.

Segunda feira, 10 de maio de 1745, partiu do porto

d'eslâ cidade com um vento favorável uma frota de 17

naus de commercio para o Rio de Janeiro, comboiada

por duas naus de guerra, de que vae por commandan-
te da nau de Nossa Senhora da Piedade, Francisco Soa-

res de Bulhões, fidalgo da Casa Real, e capitão de mar
e guerra das naus da Coroa.

xado, em que o incrustara um reverendo padre ha dez ou doze
aonos ;

pratos da China e pires, que o circumdam, compõem o
principal oroameuto.»

Em outubro de 1744 foi a rainha com a prioceza visitar o
convento da<« Albertas, onde se fazia a festa do braçu de Santa
Thereza de Jesus.

A rainha e princeza, com a prineeza da Beira e infantas foram
visitar no dia 29 de setembro a egreja do real mosteiro de Be-
lém, e ali assistiram ás vésperas solemnes da festa, que os mon-
ges do mesmo mosteiro celebravam em honra de S. Jeronymo.
Na quinta feira seguinte visitou ei rei a egreja da madre de

Deus em Xabregas.

A 27 de agosto foi el-rei João V a S. Vicente de Fora para as-

sistir ás vésperas de Santo Agostinho, e foi também no dia se-

guinte á festa.

No mesmo dia 26 foi a rainha e a princeza á Graça; também
por ser véspera de Santo Agostinho. E na sexta feira foram aS.
Vicente de Fora.

Na quarta feira 12 de agosto, dia de Santa Clara, visitaram a
egreja do convento da Madre de Deus, a raioba e princeza, e
princeza da Beira, e as infantas.
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Pelo navio que ultimamente chegou da Bahia, se re-

ceberam cartas de Moçambique, com a data de 27 de
julho do anno passado, pelas quaes se soube haver ar-

ribado áquella ilha a nau da índia, S. João e S. Pedro.

No dia 7 de março, domingo, entrou a frota do Rio

de Janeiro, composta de 2? navios de commercio, e

comboiada pela nau de guerra N. S.* da Conceição, á

ordem do capitão de mar e guerra, D. Manuel Henri-

ques de Noronha, com 115 dias de viagem.

No dia 13 de dezembro de 1744 sahiu do porto d'es-

la cidade a frota da Bahia de todos os Santos, compos-
la de i4 navins de commercio. comboiados pela nau de

guerra N. S.* da Gloria, sendo commandante o capitão

de mar e guerra António Pereira Borges. E eis porque
para estes silios corria povo immenso da capital e das

immediaçõeo com o fim de verem a deslumbrante en-

trada e sabida de nossas garridas naus e (íaleões.

Quinta feira, por occasião de se celebrar a festa da

Virgem Nossa Senhora, com o titulo de Senhora das

Mercês visitaram a egreja parochial d'este nome, a rai-

nha e princeza, com a princeza da Beira e as infantas

suas irmãos.

No mesmo dia entrou no porto d'esti cidade a nau

N. S.* da Conceição e Lusitânia, de que veiu por capi-

tão José da Costa Ribeiro, e que em anno e meio que
prefaz no dia 27 do corrente, foi ao Estado da índia,

fez seu negocio em vários portos do Oriente, e entrou

no d'esla cidade, sem haver perdiílo mais que um sò

homem de equipagem, com que sahiu d'este porto, por

doença natural.

Quinta feira, 2o do junho de 1744 se lançou ao mar
uma nao nova de 60 peças, entregue á protecção de
Nossa Senhora da Nazareth.

Chegou da Bahia de lodos os Santos, com 76 dias de
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viagem, e carregamento mui importante, a nau de licen-

ça em 9 d'este mez de junho.

Quinta feira pariiu para o Rio de Janeiro a nau de

guerra Nossa Sentiora da Larapadosa, commandada pe-

lo capitão de mar e guerra José Soares de Andrade; e

no domingo 31 partiu a frola destinada para o mesmo
porto, commandada pelo capitão de mar e guerra D.

Manoel Henriques de Noronha, em a nau de guerra Nos-

sa Senhora da Conceição.

No domingo, o do corrente, partiu do porto d'esta

cidade para Pernambuco uma frola mercantil de doze

navios, a que servia de capitania a nau Campelo. Com
ella partiu em direitura para a ilha de S. Thomé um
navio, em que foi embarcado para a sua Diocese o Ex."'"

e Rev "'" D. Fr. Luiz da Conceição, religioso da Ordem
dos Descalços de Santo Agostinho, bispo da mesma ilha

de S. Thomé.
Domingo ^0 partiram do porto d'esta cidade para o

Estado das Índias as duas naus de guerra Madre de

Deus, e Nossa Senhora da Caridade. T/a primeira vae

por commandanle o capitão de mar e guerra António

de Brito : da segunda o capitão de mar e guerra Hilá-

rio Gomes Moreira, ambos experimentados iresta nave-

gação. EmbarcoiJ-se na primeira nau o marquez de Cas-

tello Novo. que vae por vice rei e capitão general do

Estado da índia. Na segunda D. Frei Lourenço de San-

ta Maria, arcebispo de Goa, e primaz das índias Urieo-

laes.

A 19 de janeiro entrou no porto d'esla cidade a fro-

ta da Bahia de todos os Santos, composta de 38 navios

de commercio. commaiidados pelo capitão de mar e

guerra Francisco Soares dn Bulhões, commandante da

fragata Nos?a Senhora da Gloria ; e na mesma conserva

chegaram as duas naus Nossa Senhora da Conceição e
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S. Francisco Xavier, que haviam partido do porto de
Goa no mez de janeiro do anno passado, e surdiram na

mesma Bahia, d'oode se fizeram á vela para este reino

a 4 d'outubro.

Na terça feira, M de dezembro de 1742, entrou no
porto d'esta cidade com 81 dias de viagem a frota do
Rio de Janeiro, composta de 16 navios de commercio
com carga mui importante, comboiada por duas naus
de guerra, e por seu commandanle o capitão de mar e

guerra, D. Manuel Henrique de Noronha.

Em 11 de dezembro entraram no porio d'tísta cida-

de, desde 25 de novembro alé o primeiro de janeiro,

26 navios com trigo, cevada, manteiga, arroz, carne e

outras fazendas; e sahiram quinze com sal, tabaco, as-

sacar, e outros géneros, e ficaram ao presente surtos

n'esle rio 79 inglezes, em que entram seis de guerra:

dez hollandezes de commercio, e dois de guerra. Oito

francezes, quatro maltezes, três hespanhoes, dois dina-

marquezes, um imperial, um sueco, um veneziano, um
hamburguez e um danlzikano.

N'uma quinta feira d'outubro sahiu d'este porto a

frota destinada para Pernambuco, composta de sele na-

vios de commercio, comboiados pela nau de guerra

Nossa Senhora da Boa Viagem, commandada pelo ca-

|)itão de mar e guerra Francisco Borges da Costa; e na

mesma companhia foram dois para Paraiba, dois para

Angola, um para Cacheu e Cabo Verde.

No dia 3 de julho diz a Gazeta: a frota destinada

para a Bahia de lodos os Santos, composta de 19 na-

vios de commercio, se acha pronta a sahir.

Domingo 29 dabril partiram para o Estado da ín-

dia duas naus com soccorro de dinheiro e gente.

Quarta feira 11 do corrente sahiu do porto d'esta ci-

dade uma frota mercantil, deslinada para o Rio de Ja-

h
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neiro, composta de 32 navios comboiados pela nau de
guerra Madre de Deus, commandada pelo capitão de

mar e guerra D. Manuel Henriques de Noronha. Com a

mesma frota partiram Ires navios para o porto de San-

tos, e três para Angola, e dois para a Bahia.

Em a nau S. Pedro e S. João, sahida em 14 demar-

co para Macau, embarcou também para aquella diocese

seu bispo D. fr. Hilário de Santa Rosa, e alguns padres

missionários.

Na quinta feira 22 do corrente sahiram do porto des-

ta cidade os navios que chegaram nas ultimas frotas

pertencentes aos negociantes da cidade do Porto, com-
boiados pelo capitão de mar e guerra Francisco José

da Gamara, na mesma nau em que linha vindo de Per-

nambuco.
Depois de haver chegado no dia 22 do mez passado

a frota do Rio de Janeiro com carga de assucar, sola,

couros em cabello, marfim, barbas de baleia, azeite de

peixe, pau brazil e outras madeiras, comboiada por

duas naus de guerra, a Madre de Deus e a Lampadosa;
entrou a da B<ihia de lodos os Santos a 23 e 2i com-
posta de 32 navios, de que 3 pertencem aos commer-
ciantes da cidade do Porto, commandados todos pela

nau de guerra Nossa Senhora da Gloria, á ordem do

capitão de mar e guerra D. Manuel Henriques de No-

ronha, fazendo as funcções de almirante a nau S. Fm-
cluoso 6 S. Félix, com viagem de 9i dias, e carga de

assucar, tabaco, sola, couros em cabello, madeira, es-

cravos e outros géneros.

No ultimo paquebole da Graã Bretanha (diz a Gazela

de 4 741, a pag. oOi) vieram cartas da índia Oriental,

chegadas nos navios inglezes que surgiram em Leith,

na costa da Escócia, e nellas a noiicia de que o ill,""' e

ex."'° marquez de Louriçal, que em 7 de maio de 1740
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sahiu de Lisboa com uma esquadra de 6 navios para o

Estado da índia, que foi governar segunda vez com o

mesmo tiiulo de vjce-rei. seguira a 13 de outubro com
a sua nau, e com a de N. S. do Carmo (em que ia por

coramandante o sargentomór de batalha D. Francisco

Xavier Mascarenhas) para a bahia de Santo Agostinho,

situada na ilha de S. Lourenço, a 23.° da parte do sul;

e que depois de convalecida, e refrescada a sua gente,

prosegoira a 9 de novembro a sua viagem para a ín-

dia

A 14 de setembro entrou no porto desta cidade a

nau ^^ Senhora da da Conceição, vinda do porto de

Bengala, e costa de Coromandel, em 6 mezes e meio

de viagem, e 14 dias da ilha do Fayal, onde surgio.

Com a mesma nau entrou lambem a de guerra S. João

e S. Pedro, commandadas pelo capitão João da Costa

Brito, que linha sabido a percorrer a costa.

De 9 até 17 do corrente entraram no porto d esta ci-

dade 21 navios de varias nações, a saber: 12, inglezes;

3. francezezes ; 3. hollandezes; 1, genovez; e 2. portu-

guezes, com irigo, cevada, farinhas, biscoito, bacalhao,

arroz, ferro, adueila e outras fazendas. E se acham sur-

tos no porto d'esta cidade 29 inglezes, 16 hollandezes,

9 francezes, 5 raaltezes, 3 suecos, 3 venezianos, 3 ge-

novezes e 1 hamburguez.
No ultimo dia do mez de maio sahiram d'este porto

para o Estado da índia cinco naus de guerra a saber

:

Nossa Senhora da Penha de França : que vae servindo

de capitania, e por commandanle António de Saldanha

de Albuquerque Castro e Ribafria que vae por cabo de

toda a esquadra, S. Francisco Xavier *, de que vae por

• Gazela de Luboa, do anno 1741. pag 285.
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capitão Guilherme Beloe, e vae servindo de almirante

S. João Baplisla. capitão Diogo Tolin, que vae por fis-

cal; Nossa Senhora da Barraquinha, capitão António Ro-

drigues Lisboa ; e Nossa Senhora da Eslrella, capitão

António dos Santos Branco. Com as mesmas naus, que
sahiram com vento mui favorável, foram também seis

navios para o Maranhão e Pará; dois para Angola: dois

para a Ilha da Madeira, e um para Mazagão.

Entraram no porto d'esta cidade no dia 6 em 89 dias

de viagem da Bahia de todos Santos a nau de guerra

Penha de França, que tinha ido comtioiar as Ires se-

gnintes, a saber : a nau Conceição, vindo de Côa, donde
linha sabido ha\ia ires mezes e 24 dias. por se haver

delido sete mezos na Bahia; a nau S. Francisco Xavier,

novamente fabricada na Bíihia, e a nau S. Pedro e S.

João vinda de Macau, e costa de Coromandel rom quin-

ze mezes, havendo-se dilatado 74 dias na Bahia.

Entrou do porto d'esta cidade a 23 de março a nau

de guerra poríugueza S. João Baptista, commandada
pelo capitão Gaspar de Anias de Mendonça, vindo de

Londres com 12 dias de viagem. No mesmo dia entrou

lambem o hyate Senhor do Bomfim, Nindo da Bahia de

todos os Santos em 75 dias.

A 12 sahiu do porto d'esla cidade para a bahia de

lodos os Santos a nau de guerra Nossa Senhora da Lam-
padosa, commandada pelo capilão de mar e guerra João

Pereira dos Santos; e n'ella foi embarcado o arcebispo

da Bahia. Com a mesma nau partiu lambem para o Rio

de Janeiro a nau Nossa Senhora das Candêas.

A 17 de fevereiro partiu d'e^ta cidade uma frota pa-

ra o Bio de Janeiro, cí mposta de 2o navios, comboia-

dos pela nau de guerra Madre de Deus.

Desde 8 alè 14 de janeiro entraram no porto d'esta

cidade 5 navios portuguezes, três do Estado do Mara-
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nhão. e dois do Kork em Irlanda; 3 inglezes, em que
entrara n dois navios de corso; duas setias hespanholas,

um francez, um sueco, e um bnllandez.

Sahiram no mesmo tempo II inglezes, em que en-

tram duas naus de guerra, a Cumherlandia e a Dealcas-

tle, e um paquebote; 8 suecos que partiram para Setú-

bal a buscar sal; 7 hollandezes, 3 francezes, e 2 por-

tuguezes.

Além dos referidos sahiram também no dia 14 as

frotas d'esle reino, a saber :—a da Babia, composta de

iS naus de commercio, e a de Pernambuco de 7, todas

commaudadas pelo capitão de mar e guerra D. Manuel

Henri^iues de Noronha, embarcado na nau N. S.* da
Gloria.

Na companhia das mesmas frotas partiram 2 navios

para Parahiba, 1 para Angola. 1 para Benguella. e ou-

tro para Cabo Verde. E ficaram á carga para o Rio de

Janeiro 49 navios, e 1 para Angola.

Do exposto pode o leitor concluir que por aqueiles

sities de Pedrouços e Ribamar havia não só vida, mas
também animação, e mais do que actualmente.

A Gazeta de Lisboa, porém, não dava noticia de to-

do o movimento maritimo do porto de Lisboa, pois ou-

tro livro era destinado para um lai fim. e talvez só fal-

lasse em entradas e sahilas d'embarcações. quando lhe

faltava original para encher as paginas da Gazeta, mes-

mo porque por aqueiles tempos nada se estampava sem
previa leitura feita por auctoridades para isso destina-

das. Eis porque o quadro, no tocante a movimento ma-
ritimo, não é tão vivo e attrahenle, como na verdade o

era por aquelle tempo. Mas não provinha a vida e ani-

mação d'aquelles sitios só do movimento maritimo, e

dos quadros mais ou menos animados inherentes a um
tal movimento.
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A familia real estava conlinuamente animando aquel-

les siiios, e lodos sabem que os festejos ás pessoas

reaes, quando ellas appareciam, eram diurnos e noclur-

Dos. As immensas girandolas de foguetes rompendo o

azulado dos céus, o incessante repique dos sinos, as

ricas illnminações, as dansas populares, as bandeiras e

galhardetes, as cantorias, as fogueiras e os barris d'al-

cairão, embora com sua luz enfumada, davam uma fei-

ção áquelles sítios, que não pareciam, sequer, os mes-

mos nos dias tristonhos dos temporaes. Mas lambem ás

vezes taes alegrias e júbilos eram interrompidos pelas

mães attribuladas, pelas esposas chorosas, pelos filhi-

nhos orphãos. quando acabavam de saber que tinham

na China, ou no Japão, na índia ou em Marrocos, no

Brazil ou no Paraguay, pois os porluguezes então per-

corriam ovantes todas as regiões e mares, perecido fi-

lhos, maridos, ou pães.

No meio de tão dolorosos gemidos e prantos, appa-

reciam muitas vezes inesperadamente as pessoas reaes

e em altas vozes lanto estas pessoas reaes como os fra-

des, os orphãos e os circumslanles, re^^avam em voz alta

por alma d'aquelles servidores, que em serviço da pátria

longe dos carinhos e afagos dos seus. tinham perecido,

e seus ossos nem sequer n'uma egreja em Portugal se

tinham podido ajuntar aos de pães, tilhns, e parentes.

E com effeito os sitios de Belém, talvez por ser ain-

da caminho pelo aual entravam e sabiam muitas ylorias,

eram então o iman da familia real portugueza. ^

1 O convento de S. José de Ribamar foi fundado por D. Fran-
cisco de Gusmão e por sua consorte D. Joanna de Blasbeli, aia

da inranta D. Maria, meio quarto de legoa, junto ao mar, para a

da parte de Lisboa. E' fr. Ânlonio da Piedade que assim o diz a

pag. 224 da sua Chronica da Arrábida, em 2 volumes in folio, e

continua dizendo :



37

Mas outro iman, não menos altraclivo, havia por

aquelles sitios para a família real, eram os mosteiros e

egrejas, onde as festas ruidosas, e tanto diurnas como
nocturnas, eram continuas, eram incessantes.

Sabbado 15 d'agosto de 1744. visitou a família real

a egreja de S. Koque. por ser véspera da festa do mes-

mo Santo. Depois foi á egreja do noviciado da Compa-

Corria o anno de 1569, qaaodo se lançou a primeira pedra na
egreja, que foi dedicada a S. Jo«é.

As cellaà eram muito estreitas e pobres, divididas umas da->

oulra;* por barro, vimes, e palha. Junto à capella mór mandou
fazer o cardeal infante D. Henrique três casas para n'ellas assis-

tir o tempo que a sua devoção o convidasse a procurar a com-
panhia dos frades, como o fez repetidas vezes. Aísim perseverou

o convento até 1595, no qual, sendo a primeira vez provincial

frei António da Assumpção, com a sua industria e esmolias dos

devotos, renovou as offlcmas ; no claustro poz as columnas, e o
mandou forrar de madeira.

Na segunda vez que foi promovido á mesma dignidade o bis-

po inquisidor geral D. Pedro de Castilho, lhe mandou fazer a sa-

chrístia, e reedificar a casa do cardeal; mas, como deixasse uma
porta aberta para a cerca,' que dava serventia aos creados que
n'elh8 faziam assistência, causou alguma turvação aos religio-

sos, pelo que, havendo dissenções entre uns e outros, não se ap-

placaram sem litigio judicial, e se deu sentença que lhe pagasse

a Província as bemfeitorias que importavam em seis centos mil
reis. Não faltaram logo devotos, que, com suas esmolias, prom-
ptamente os satisfizeram. O arcebispo de Lisboa D. Miguel de

Castro deu trezentos mil réis : o padroeiro D. Luiz de Portugal

50 ; e outros o restante, entre os quaes offereceu Anna Ferreira

espontaneamente 60 mil réis.

Era esta mulher muito virtuosa, e temente a Deus, ena devo-

ção que tinha ao habito arrabido, poucos a excediam.

Sendo viuva tinha o trato de padeira, e, tudo quanto adquiria

era para distribuir em esmolas por este convento: e todas as ve-

zes que os provinciaes necessitavam alguma pecuniária, ella es

remediava, como se viu n'esta occasião e em muitas outras, que
por ser a sua devoção tão conhecida, lhe deram licença para s©
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nhia de Jesus, onde se festejava a Assumpção de Nossa

Senbora. Assim o diz a Gazela.

Na quinia feira visitaram o convento das religiosas

de S. Bernardo, por ser dia de fesla do mesmo Saiiio.

Na sexta feira visitaram outra vez S. Roque.

No dia 4 foi a rainha visitar a real egreja de S. Do-

mingos.

Na quarta feira visitou o principe a egreja dos padres

enterrar n'este convento, e por sua morte fizeram na Província
os suffragios que se costumam fa^er pelos pai? dos religios<"8,

graça, que, por se conceder n'aquelle tempo a poucos, e de maior
esfera, inculcava o seu grande merecimentos
Quando a Custodia se levantou em Província, foi neste con-

vento celebrado o primeiro Capitulo. E a casa foi para tal lim

construída em 1617, sendo provincial fr. Fernando de Santa Ma-
ria. Aproveitouse para este fim, e para fazer a aboboda da egre-

ja, das esmolas de D. Diogo da Silva, conde de Talmas, marqu^-z
d'Alemquer, duque de Franca Vila, e Vice rei n'este Reino. Os
dormitórios foram depois accreseeniados.

Contribuíram para estas obras D. Maria de Madureira, mulher
do doutor Balthasar de Azevedo; o irmão Vicente João, contra-

ctador, fazendo lambera ã sua custa carneiro no lanço do claus-

tro, entre a sacristia e capitulo. E' este convento habitado dos

padres mais graves da Província : e conduz muito para ser tam
bera repetidas vezes procurado dos cavalheiros da Corte, o rei-o-

Dhecerem o sitio muito aprazível. E assim estão as hospedarias
quasí sempre oceupadas, substituindo uns aos outros na assis-

tência. A cerca se vê hoje ampliada com um formoso pomar de
vários fructos e parreiras. Conserva com tudo desde a sua crea-

ção um bosque de arvores silvesires, divididas em ruas, asquaes
com o curioso dfsvelo dos religiosos, servem a todos de diver-

tido passeio, porque embargando no enlaçado dos ramos ao Sol

os raios, com que fere no estio, só ofTerece na fresca verdura de
suas folhas o delicioso, com que recrea. Não custou pouco aos
prelados a condução da agua das terras vi>iuhas em que se des-

cobriu ; é, porém, tanta a sua abundância, que repartida em
duas curiosas fontes, nunca estas se viram livres das nascen-
tes.
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da Divioa Providencia, onde os padres celebravam as

vésperas de S. Caetano, e no dia seguinte a visitou

também a rainba com a princeza da Beira e infantas. E

é de suppor que também bebebesse agua pelo pucari-

nho do santo.

Na terça feira a princeza foi visitar a milagrosa ima-

gem de Nossa Senbora do Livramento, na egreja dos

Uma as administra para o serviço da commQQidade, e a outra

as recolhe em um formoso tanque, para cora elias se regarem a

horta e pomares. Aos dous lados d'eáte tanque estão duas ermi-

das, em uma se venera o nascimento de Ghrisio em um Presepe,

no qual competindo a curiosidade com a perfeição nas tíguras,

que o compõem, declaram o artífice por Insigne, e que a arte

u'elle se ostenta com as Infâmias de peregrina, por decifrar em
tosco barro tanto ao vivo as naturaes acções dos que represen-

tam. A outra é dedicada a Nossa Senhora da Quietação: era an-

tigamente uma muito pobre e pequena cella do venerável fr. João

de Aguiia, e depois da sua morte a converteu em ermida fr. João
das Chagas, o flamengo, e n'ella está sepultado.

Entre o tanque e os alegretes, em que se criam varias flores,

á sombra das arvores, que compõem o bosque, media um bas-

tante tabuleiro de terra, e n'elie para maior recreação dos senti-

dos, costumaram e costumam merendar as pessoas reaes as ve-

zes que vêem ao convento. A Sereoiísima Rainha da Grã Breta-

nha D. Catharlna, querendo continuar em Portugal as honras

que nos fazia em Inglaterra, no anno de i694, determinou ura

ala para assistir todo comoosco, e nos fazer participantes de sua
regia liberalidade; e com etfeito nos mandou dar de jantar, e

n'este logar com as suas damas lambem jantou e merendou. Sin-

gularisou-se cora tuao mais n'este favor el-rei D. João V. No an-

no de 171â, querendo gozar fora da Corte do delicioso tempo da

primavera, escolheu cora approvado acerto, para a satisfação do
Seu desejo, a qumta, que o duque de Cadaval D. Nuno Alvares

Pereira tem no logar de Pedrouços. Todos os dias a impulsos da
sua devota inclinação, e benigno agrado com que nos trata, vi-

nha assistir comnoseo no Coro às Matinas, por cuja causa se re-

zavam a priraa noite, e o mesmo fazia também pela manhã ás

horas diurnas. Para mais nos obrigar com os seus régios favo-
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Religiosos Trinos em Alcântara, e na volta visitou a

egreja dos religiosos de S. Francisco de Paula.

As notirias de Lisboa, em 9 de julho, dizem que fo-

ram a rainha e princeza visitar a ermida de Luiz Gon-
çalves da Camará, e que depois vieram á Madre de

Deus, onde ouviram a ladainha camada pelas frei-

ras.

A 29 de julho a rainha, princezas, a ptinceza da Bei-

res determinou jantar um dia na communidade; e, para esseef-

feito, elegeu o de doze do mez de maio, não querendo que a dis-

posição e tempero das iguarias corresse por conta de outrem
mais que dos nossos frades E a,«sim tangendo se na hora com-
petente ao refeitório, junta a communidade, se incorporou n'ella

com os senhores infantes D. António e D. Manuel ; e, depois de

feitas as ceremonias da benção da meza, se .«entaram todos. Fez

signal ao Leitor, e principiando-se a servir á meza ordenou aos

fidalgos que se retirassem, ficando somente com os religiosos, e

n'esla forma observando os santos coítumes da Provmcia em tal

acto, de sorte que até não quiz comer senão na tábua nua: sa-

tisfez ao seu gosto e ao nosso. E acabada a meza, dando a Deus
as graças, lhe beijaram todos os religiosos a mão pela ião gran-

de honra que lhes fizera. A mesma mercê continuou até ao pre-

sente lodos os annos, por dia òo Seráfico Patriarcha.

E' esta Igreja entre as outras dos mais conventos a que me-
lhor declara pela sua pequenez o aperto do nosso Estatuto, o qual

dispõe que não tenham de cumprido da porta até a parede do

altar mór mais de oitenta palmos, pela qual medida se não re-

gula, por ser mais breve. Dispensou-se com tudo o mesmo Esta-

tuto, que também ordena, que retabolos dos Altares sejam châns

quanto á mercenária, e com pruco ou nenhum ouro, porque nos

três, que a adornam, se admiram os retabolos da primorosa fa-

brica de talha, onde o ouro brilha sobre a côr parda em que as-

senta. No altar mór aos dois lados do Sacrário se adorão as so-

beranas imagens de Maria Saniissima em sua Conceição loiuia-

culada, e a de seu amado esposo S. José, em cujo peito se admi-
ra gravado um precioso relicário, que deposita bastante porção

da capa, que o Santo trazia vestida. É a dadiva, com que dísem-

penhoua sua devoção o Eminentíssimo Cardeal da Cunha, vindo
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ra, e as infantas, foram ao Collegio dos Inglezinhos para

assistirem á festa de S. Pedro e de S. Paulo.

Depois foram na segunda feira a rainha e princeza ao
convento de Marvilla para honrarem com sua assistên-

cia ires filhas de Luiz Gonçalves da Gamara; e na sex-

ta feira 19 foram, acompanhadas de toda a corte, á

egreja do Noviciado dos Religiosos da Gompanhia de

de Roma no anno de 1733, e a bulia aullienlica a deu lembera
para o Archivo do convento.

A festividade d'aquella corre por conta da devoção do conde
d'Aveiras João da Silva ; e a festividade do Santo* foi, e é em-
preza dos condes de Santa Cruz. hoje marquezes de Gouvea. No
retabolo era quatro nichos se veneram tambera as loiagens do
nosso Padre S. Francisco, a quem applaudia no seu dia o pro-
vedor da Alfandega proprietário; a de Santo António, cuja fes-

ta desempenha o Conde de Castelmelhor ; a de S. Luiz, bispo

de Tolosa, de quem se não de.xcuidam os marqueze» de Niza,

para o applaudirem no seu dia; e a de S. Pedro de Alcânta-
ra, que se contenta com a solemnidade da Província.

A imagem de S. iú>é deu a este convento D. Filippa de Sousa,
mulher de Diogo das Povoas, provedor que foi da alfandega de
Lisboa, e logo que a collocou no altar implorou o seu patrocí-

nio para lhe alcançar de Deus a successão, que pertendia e es-

tava já desconfiada de ter; conseguiu o despacho, dandolhe o

Santo um filho, que se chamou Luiz da? Povoas, e lhe succedeu
no morgado. A mesma supplica lhe tem feito e fazem muitas
pessoas, reconhecendo para o despacho d'ella poderosa a f>ua

protecção. A ella confessava a rainha D. Mana Francisca Isabel

de Saboya dever a feliz successão, que dera ao reino na serenís-

sima princeza D. Isabel Luiza Josefa, para cujo desempenho lhe

prometteu uma novena de sabbados, e dando-lhe o cumprimento
em um d'ellt-s, parece lhe quiz dar o Santo alentos a esperança
que tinha de conseguir o que ião aneiosamente desejava, pelo

que succedeu. No mesmo teoipo fazia também uma fidalga titu-

lar a mesma diligencia e novena; no segundo sabbadu, vindo
mais cedo que a Rainha, ychou a porta da egreja fechada, e indo
o porteiro abril a nunca foi possível querer a chave pegar nas
guardas da fechadura, e por mais que porfiasse, sempre dava a
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Jesus, no silio da Cotovia, continuando a sua devoção

das sextas feiras do patriarcba S. Ignacio.

Não consia que fossem as pessoas reaes ao capitulo

provincial dos religiosos da Ordera da Santissima Trin-

dade, celebrado a 9 de maio no convento de Lisboa,

onde foi eleito com applauso universal, para ministro

provincial, fr. João da Cruz.

Na sexta feira Santa (anno de 1744) as magestades

volta da mesma sorte, como se nuoca n'elle servisse para tal mi-

nistério; atè que a fidalga fazendo a oração do alpendre se visi-

tou para casa desconsolada.

Antevendo o perleiro, que suceederiatembera o mesmo, quan-
do viesse a rainha, quiz arrancar a fechadura; chegando porem,

a dua senhora n'esle tempo, e fazendo por demais a diligencia

com a chave, se abriu a poria com muiia facilidade, de que lo-

dos se admiraram, e moralisaodo o caso, negavam a uma o bom
snccesso, que vaticinavam à outra; e a experieocia mostrou,

porque a fidalga não leve successão, e a rainha a conseguiu com
pasmosa promplidão.

Pur este beneficio se mostrava muito agradecida ao Santo, e

deu para o seu altar um ornamento de rica lela, e o mesmo
queria fazer para os mais. que se não vira o muito que lhe cus-

tou o aceiíarem-lhe soinente este, que o fizeram os prelados ape-

zar do estatuto, que o prohibn, por não encontrarem o fino e

extremoso obsequio, que prestava ao glorioso Santo, sem duvid.i

o teriam hoje também.
É o altar collaieral, da parte da epistola, dedicado ao Precur-

sor Divino, e n'elle em um Sacrário se guarda uma relíquia de

S. Ciriaco Mariyr: e toda a caveira.

No outro da parte do evangelho se adora ao Menino Jesus, eoi

uma sua tão singular como prodigiosa imagem, dadiva, com qu-^

enriqueceu este convento o conde de Portalegre D. Diogo da

Silva.

Com as relíquias de vários Santos ornou a sacristia Francisco

Cardoso de Torneo, deputado do conselho geral do Santo OAícíd

e cónego na caihedral d'Evora. Eacolheua para seu jazigo, e foi

a grande devoção que nos linha, a mais tina acredora de lhe

conceder a província e.tia licença. Mandou-lhe fazer um altar
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€ altezas viram a procissão do enterro do Senhor, orde-

nada primorosamente pela irmandade dos Nobres, esta-

belecida na egreja dos Religiosos da Santissima Trin-

<lade.

Na sexta feira 20 do corrente viram suas magestades

e altezas, da janella do paço episcopal, a procissão dos

irmãos terceiros de S. Francisco da província dos Al-

garves, estabelecida na egreja do Menino de Deus. E

«ora seu retabolo de madeira dourado, e n'elle em oito meios
corpos primorosamente estofados, collocou as r»'liquias de S.

Rutíno, Santo Arelielea, S. Julião e S. Jorge, martyres: as de
Santa Margarida, Santa Barbara, Santa Geeilia, e Santa Úrsula,

todas virgens e martyres. Occupam estas relíquias os dois lados

de um nictio, que está no meio do retabolo, onde se adora a

€hrislo Crucificado, e em outra cruz mais pequena outras reli-

<juias, entre as quaes se admira a do Santo Lenho, e uma pe-

•quena parte do Santo Sudário. O curpe da casa se divide em
duas ordens de caixões em correspondência, sobre os quaes en-

tre singulares pinturas se vêem de cada parte dois meios cor-

pos, também com reliquias: em uma as dos summos pontificas,

S. Silvestre e S. Caio: e na outra as de S. Patrieio e S. Braz,

bispos e martyres. E as bulias de todos se guardam no Ar-
obivo.

Quando o referido Inquisidor morreu, pediu à Provinda que
não se enterrasse n'esta sacristia outra alguma pessoa, senão
passados dez annos do seu óbito Assim se observou, e depois

4e outros muitos se sepultou n'ella D. Francisco Manuel, sugeito

de raro engenho, como o mostrou no livro, que compoz da vida
úo nosso Seráfico Patriarcha, dando-lhe por titulo: El mayor
pequeno, e a devoção que nos tinha, acreditou também com a

dedicatória, que do mesmo livro fez a esta Provinda.
Estavam enterrados em S. José de Ribamar as seguintes pes-

soas;

D. Francisco de Gusmão e D. Joanna de Blasbelt, fundadores
« padroeiros.

D. João de Portugal, bispo de Lamego.
D. Maria d'Azevedo, primeira mulher do conde D. Luiz de

Portugal.
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depois foi o priDcipe visiiar a egreja dos monges de S.

Beoto, por ser véspera wa lesla do glorioso palriarcha.

A rainha e princeza deram flm, na quinta feira, á

novena de S. Francisco Xavier, assistindo á sua festa

na casa de S. Roque.

Nos mosteiros e conventos apresentavam os monges
e frades á familia real excellentes beberetes. Para as er-

midas e capellas, é possiwel que mandassem ir cboco-

late. Pelo menos, segundo assevera o nosso eleganlis-

simo padre Manuel Bernardes a pag. 10 do tomo 1.**

das suas Novas Florestas, na Hespanha era costume as

pessoas que se iam confessar, levar chocolate para o to-

marem logo depois da communhão, com o fim de não

sentirem o incommodo da fraqueza.

No dia M de novembro de 1747 foram nos bergan-

tins reaes a rainha, o príncipe, a princeza, e o infante

Os condes D. Miguel de Portugal, e sua mulher.
D. Maria d'Alemca8ire, Olha de D. Luiz d'Aieracastre.

D. Marianna de Vasconcelloíi, marqueza de Caslello Melhor.

D. Pedro Coutinho.

D. Diogo da Silva, 6.° conde de Portalegre, e seu irmãu D.
João da Silva.

O infante D. Luiz foi quem deu o terreno para a fundação era
15nl de Santa Caiharina de Ribamar. Em 1568 deu-se a patente
de padroeiro a Friini-isco da Silva, commendador de Alpalhão,a
quem depois succedeo no titulo de padroeiro seu filho Manoel
da SilvH. Era 1601 tiveram licença do rei para mudarem o con-
vento para outro sitio, por causa do antigo ameaçar ruina. Mas
a primeira pedra para a nova eereja de Santa Calharina de Ri-
bamar só foi lançada em 1643. Havia ali uma imagem de Nossa
Senhora, trazida da cidade de Tanger. E lambera em uma cus-
lodi i de filagrama de prata um pedaço do fígado de S. Francis-
co Xavier. Fu. António da Piedade : Chronica da Província da
Arrábida, vol. I.
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D. Pedro, á egreja dos religiosos arrabidos de S. José

de Ribamar, por ser festa de Santa Catharina.

No dia 25 d'abril foram a rainha e princeza, com a

priDceza da Beira á mesma egreja, com o fim de assis-

tirem á ladainha.

N'uma sexta feira de novembro foram a rainha e prin-

ceza visitar a egreja de Santa Calharina de tiibamar,

por ser dia de festa da mesma Santa, e se acbar alli o

iausperenne, segundo nos diz a Gazeta do dia 29 de

Dovembro de 1746.

No sabbado. 3 de março de 1742. foi a rainha a Be-

lém visitar o Senhor dos Passos.

E na quarta feira foi a S. João de Deus.

No dia 21 de fevereiro foi também a rainha venerar

era Delem a imagem do Senhor dos Passos.

No dia 24 foi outra vez a Belém com o fim de visi-

tar a mesma imagem, e d'ali se dirigiu para a egreja

do Bom Successo com o fim de ouvir as freiras canta-

rem a ladainha.

No dia 2 de novembro de 174i foi a rainha diver-

tir-se na caça dos coelhos no silio de S. José de Bibamar,

onde concorreram também o principe e o infante D. Pedro.

Divertiram-se na caça dos coelhos, jatilaram na quin-

ta de D. António Henriques Pereira, senhor de Alcáço-

vas. E no domingo entrou a frota do Rio de Janeiro com-
boiada por duas naus de guerra.

E, apesar de tantas festas ao divino e de tanta reli-

gião, diz-nos a Gazeta que no anno de 1751 entraram

DO Hospital Real 983 creanças ex[)0sias, 529 meninos

e 454 meninas, e ficaram existindo 1894 creanças.

Na quinta feira 11 de janeiro foi a rainha visitar o

convento do Bom Successo, e depois a egreja de Belém.

No sabbado foi a Santa Calharina de Ribamar, e alli

achou as altezas, principe e o infame D. Pedro.
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Sabbado, 13 de março de 1741 foi a rainha a Belém,

e depnis ao Bom Successo. para ouvir cantar a ladai-

nha. E no dia ti d'abril foi outra vez ao mesmo con-

vento com o mesmo fim.

Em junho foi outra vez a rainha ao convento dos re-

legiosos de S. José de Ribamar, e d'aqui seguiu depois

para a casa real de Belém.

Na sexta feira 6 de março viram Suas Magestades e

Allezas das janellas do Paço a procissão da Urdem Ter-

ceira da Penitencia, estabelecida no convento de Jesus

dos Beliííiosos de S. Francisco.

Na sexta feira 28 de fevereiro foram a rainha e prin-

cezas ver do paço da Santa Inquisição a solemnissima

procissão da Irmandade dos Passos da Cidade, estabe-

lecida no convento da Graça.

Na quarta feira viram as pessoas reaes d'uma das ja-

nellas (lo palácio a procissão da Ordem de S. Francisco

do convento dos Religiosos franciscanos, chamados da

Proviíicia de Portugal.

Na sexta feira viram também a procissão da irman-

dade dos Passos de S. Domingos.
No sabbado 8 de janeiro, a rainha, princeza, prince-

za da Beira, e infantas, foram fazer suas orações na

egreja das Trinas em Compolide. R no domingo foram

vi.»itar a egreja de Santa Apolónia,

No dia 3 de fevereiro o principe, infante D. Pedro,

e o Ififante D. Manuel, foram á egreja dos Martvres vi-

sitar o altar de S. Braz. E n'esse mesmo dia lá foram

também a rainha, a princeza, a princeza da Beira, e as

infantas.

Na quinta feira 29 de fevereiro foram visitar a egre-

ja do Espirito Santo, por se festejar n'ella S. Francisco

de Salles.

A Ití de janeiro se principiou em S. Vicente a iríduo
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festivo do desagravo do Santíssimo Sacramento, a que
assistiram as Magestades e Altezas.

A 8 de janeiro foi a rainha, e principes, e a prioce-

za da Beira, e a infanta D. Maria Anna, e o infame D.

Pedro á ponie d'Alcantara para assistirem á solemne
funcção de benzer a estatua de S. João Nepomeceno: e

d'aqui foram ao mosteiro de Belém para verem a re-

presentação do presépio.

N'um dia, porem, do raez d'oulubro de i74l, o rei,

príncipe e infantes alongaram um pouco mais seus pas-

sos, e foram visitar a convento da Cartuxa de Lavei-

ras.

Ergue-se por detraz da quinta de Caxias, parecendo
sahir dentre os seus arvoredos, e avulta a egreja do
extincto convento dos religiosos cartuxos da ordem de
S. Bruno, inlitulado Vallis Miserkordiae. cuja fundação

em Laveiras data do anno 1598, segundo nos diz o P.

João Baptista de Castro, no 2.° vol. do seu excellente

Mappa de Portugal.

O Padre Carvalho na sua «Corografia Porlugueza»

volume 3.° nos diz que um tal convento de Cartu-

xos fora fundado por uma D. Síraôa. que jazia na

egreja da Misericórdia de Lisboa: e que n'elle residiam

quinze religiosos, cada um com sua cella e com seu

jardim.

Abl E como eram sumptuosas as festas a Nossa Se-

nhora da Boa Viagem nas oitavas do Espirito Santo fei-

tas pelos mareantes 1 E como eram deslumbrantes as

que eram dedicadas áquella Santa Imagem por aquelles

que não eram mareantes, no dia 2 de fevereiro, dia em
que Lisboa se despejava para ir assistir a festejos taesf

E será hoje que o povo mais se diverte? Tempo em
que até a festinha de Santo Amaro feita na sua capel-

linha á Junqueira, parece uma festinha feita n'uma po-
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brissima aldeia, e não no centro f)'uma capital europea!

Qaando te divertias tu mais, ó povo, n'outros tempos,

ou agora ?

Pobre povo, a quem a pouco e pouco foram arran-

cando aquelles festejos que tanto o distrahiam, já as

procissões, já as dansas nas egrejas, já os arraiaes. já a

serração da velha, já a pedra d'alleluia, já o pão por Deus,

já o entrudo, já a queima do Judas, já a procissão do

ferrolho, já a apanha da espinga em quinta feira da As-

sumpção, já o deitar o navio ao mar, já os fogos de vis-

tas, já a deslumbrante procissão de Corpus Christi, já

as procissões nos conventos, já as diárias e sumptuo-

sas festas d'egreja, já o repique dos sinos, já as conti-

nuas luminárias por qualquer causa, já as deslumbran-

tes procissões dos cavalleiros das diversas ordens dos

templos. . . Tudo, tudo, tiram ao pobre povo; e elle,

ás vezes, néscio, applaude ! Até a instrucção de seus

filhos nos lyceus ! Outrora gratuita e boa,e hoje paga e

pes>ima ! Ah f povo, povo!...

E como o povo jubiloso se divertia nos enterros dos

servos de Deus que tinham morrido d'edade avançada,

e com cheiro de santidade! Que afiluencia! Que tropel!

Que chusma I Como de todas as partes choviam flores

sobre o caixão do que se tinha finado com cheiro a

santo ! Era um predestinado que subira para o céu, e

a quem os reis e as rainhas, os principes e os infantes

iam vêr, e fazerem oração! E como lodos, lodos, gran-

des e pequenos, queriam arrancar ao defunto alguma

cousa que se considerasse como reliquia !

Em abril de 1744 morreu no convento do Menino de

Deus em Lisboa, no mez de fevereiro Maríanna do Sa-

cramento com 121 annos d'edade. E tão certo foi o ca-

so que veio narrado a pag. 272 da Gazela d'aquelle anno !

Fora de Lisboa também occorriam taes phenomenos.



49

pois a pag. 7á da Gazeta de Lisboa de 1745 sele: perto

daCerlaã, morreu uma multier com 106 annos d'edade

e cheirando a santidade.

A Gazela de 174^ assevera-nos que no termo de Al-

vorninho, dos coutos d'Alcobaça, falecera em abril d'es-

le anno o fidalgo João Homem da Cunha Deça com 129

annos d'edade!

E a 30 de março havia falecido um lavrador com 112

annos completos I

No convénio das freiras de Jesus em Aveiro, faleceu

(segundo se lè a pag. 264 da Gazeta de Lisboa, do an-

no de 1741) a madre soror Angela do Sacramento, com
104 annos d'edade.

Mas havia ainda de vez em quando por aquelles si-

tios oulra sorte de festas, com as quaes o povo rejubi-

lava, e taes festas eram as touradas, como aquellas, que

fizeram em Pedrouços, com assistência da familia real,

no dia 25 de junho de 1741. E por signal que foi ca-

valleiro Manuel da Moita, monteiro mór de Coruche!

Mas em summa, o individuo que ao chegar ao Tejo

no começo do corrente século, vindo de longiquas re-

giões, entrasse n'esle rio, presenceava ainda um espe-

ctáculo magesloso, deslumbrante, e comparável com o

que de mais bello houvesse enxergado n'essas regiões

longiquas, que percorrera I

O viajante recentemente chegado ao pátrio ninho, dei-

xando já a vista de Cintra e da Arrábida, não obstante

noutros paizes ter contemplado grandes rios e grandes

bellezas da natureza, achava-se presentemente absorto

6 estático, ao contemplar oulra vez esse Tejo adorável,

que, ainda hoje, é o enlevo e o iman do extrangeiro,

embora esse estrangeiro tenha contemplado muitos e

muilos outros espectáculos surprehendentes de nature-

za idêntica.



50

O naveganie vinha affeito ao sibilar do venlo furioso,

ao ribonib&r do irovão. e ao rugir do mar I

Tinha talvez Iriumpbado também (cousa bem vulgar

para os mareantes) dos furiosos lemporaes, e das desen-

cadeadas ventanias, e agora no remanso do Tejo, mor-
mente se seu desembarque occorres>e num dia santo,

parecia-lhe ser triumphalmenle recebido dos seus, pois

não cessavam os foguetes d'estoirar por ioda a parte,

os sinos, em variados sons, de repicar, por todos os lo-

gares, musicas, por toda a parte bandeiras, por ioda a

parle danças, lanto de brancos, como de pretos I Folia

por toda a parle.

Contemplai, porem, hoje as ruas da cidade baixa de
Lisboa n'um domingo, ou dia santificado! Contemplai,

n'uma tarde de verão, por exemplo, a rua dos Fanquei-

ros ou a Augu:^la I Que nielancholia por toda a parte f

Que iristezal Um dos paizes em que a vida ha dois sé-

culos era a mais animada possível, hoje uma cidade mo-
nótona, trislonhal Silencio e mais silencio, tão somente

interrompido pelo rodar da sege, ou pelo femenino pre-

gão da alcomonia e do tremoço saloio I

Amigo leiur. crede-me. não ha comparação possivel

entre a ruidosa e buliçosa Lisboa de ha dois séculos,

com a monótona e prosaica Lisboa dos tempos, que vão

correndo para o abysmo insondável dos séculos !

Mas o viajante, esse perigrino de longes regiões que

estivera absorto á visla de tanta belleza. dentro em pou-

co tornava em si, e conheria ler entrado a foz do de-

licioso Tejo n'um dia santificado, n'um dia em que ha-

via feslas em quasi lodos os lemplos da nossa grande

e ruidosa cidade. n'um dia em que o povo rejubilava,

e em que o chefe de familia ia com sua genle á missa

das almas, depois á fesia dVgreja, depois longa conver-

sa em casa com sua familia acerca dos ^inos, dos mu-

à
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sicos. dos padres, dos sacristãs, dos mestres de cere-

monias, da armação, das flores, dos assistentes á festa,

das capas dos irmãos, das mantilhas ou capotes encar-

nados das mulheres, das carapuças dos saloios e das

saloias. .
.*

Ah minha querida Lisboa, quam mudada estás do que
foste mesmo ha um seculof Pensas tu, por ventura, que
o completo despreso que votaste ao capote e lenço de
Lisboa, ou á mantilha e biocos do Porto, tornavam tuas

mulheres mais esbeltas e formosas? Estás completamen-

te enganada.

Quanto mais bellas não eram aquellas carapuças d'um
metro d'altura de que as saloias usavam na cabeça, do
que esse lenço amarello de chita, com que eílas actual-

mente substituiram as pyramidaes carapuças í

Que belleza e elegância a dos vestuários dos frades,

que n'aquelles benditos tempos enxameavam pelas ruas

de Lisboal E agora !

E os contínuos e incessantes arraiaes, mesmo nas

ruas da capital, e quasi ao pé da porta da residência I

E as luminárias!

E a caminhada do padecente para a forca, então fre-

quentadissimal

E a fuga da menina rica de casa de seus pães para

o convento.

E a compra das sortes nos leilões ás portas das egre-

jas

!

E o chiste e a pilhéria dos leiloeiros

!

E as cavalhadas? Oh! meu Deusl Seria possível ha-

ver um espectáculo mais hélio do que uma cavalhada I

1 Por aquelles tempos usavam as saloias d'uma carapuças, que
tinham um melro de altura. V. Kinsey: Portugal Illustradc
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E a cantoria dos terços pelas ruas durante a noite!

E os sebastianistas no alto de Santa Catharina!

E a serração da velha!

E a dansa do fandango!

E a dansa da fofa.

E o enterro do bacaltiauf

E a pedra da alleluia !

E o pão de Deus

!

E o fogo de vistas

!

E as maias.

E o entrudo

!

E a ofíerta d'um chavelho a S. Cornelio nos Olivaes.

E logo depois as procissões de quarta feira de cinza!

E a entrada do fidalgo no convento para passar a noi-

te com a santa freirinha!

E depois o chefe de familla feliz, embora saudoso,

com seus filhos e mulher n'essa mesma noite examina-

va se o anno era bisexto, para contar com exactidão com
riscos de giz. quantos dias iam a menos faltando para

o dia d'egual festança no anno immediato

!

E os sinos não cessavam de repicar !

*

Convento arrabido de Santa Cruz. No mais escondido da serra

de Cintra em 1560 fundou este pobre conventinho D. Álvaro de
Castro, vpdor d'el-rei D. Sebastião, e seu conselheiro, filho de D.

João de Castro, quarto vice-rei da índia.

N'uma pedra estavam as seguintes palavras: D. Álvaro de Cas-

tro, do Conselho de Estado e Vedor da fazenda d'el-rei D. Se-

bastião, fundou este convento por mandado do Vice Rei D. João

de Castro, seu pay, anno de 1560.

Podia-se chamar único entre todos por ser de cortiça, gastan-

do-se em toda a fabrica apenas cem cruzados. Em se tangendo
a portaria, logo se encontrava um chocalho dependurado d'uma
viiJe, a cujo siim acudia o porteiro. Na ermida via se uma ima-
gem do Redemptor com a cruz ás costas, e junto a elle um limi-

tado vão de sete palmos, entre dois toscos penedes que serviam
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E os foguetes não cessavam d'estoirar!

E as bichas não cessavam de rabiar!

E os devotos em honra dos Santos não cessavam de

caniar.

Mas. como sempre, havia festas de festas. E com as

da Senhora das Barracas ao Bealo poucas podiam riva-

lisar!

Lede a obrinha intitulada: Novena e Noticia da mila-

grosa viagem da Senhora das Barracas, sita na Lameda

de sachrisiia, tudo mandado fazer pelo infame D. Henrique. Em
outro logar da cerca, em muro mais levaniado, se venerava a

imagem de Ctiristu Crucificado entre dois penedos, que crean-

do-os a natureza para gruta, a arte com pouco custo d'eiles for-

mou uma aceada ermida. Gonserva-se ainda com grande estima-

ção a cova do venerável Honório de Santa Maria, onde el-rei D.

Sebastião comia todas as vezes, que ia ao convento, e ás vezes

só para gosar da dilieiosa abundância da? aguas.

Ha um dormitório com 40 palmos de cumprido e três de lar-

gura, de forma que eneonirando-se n'elle os religiosos, para um
passar é preciso que o ouiro recolha na celta.

São estas tão estreitas quB seus habitantes dormem encolhi-

dos, e alguns mandaram abrir na rocha que lhes serve de pare-

de buracos para accomodarem os pés. As portas teem 5 palmos
d'alto. e palmo e meio de largo.

As pareces, que as dividem, são de vimes tecidos com barro

e palha. O forro de tudo é de cortiça, e este nas portas está pe-

gado em grades de tosca madeira. O refeitório tem 14 palmos de
comprido, e sete de largo. Uma pedra serve de meza, e para
este fim a mandou arrancar da serra o infante D. Ht^nrique.

Levanta-se da terra um palmo, tem 12 de comprido, e três de
largo. As pucaras são de barro. Por sete degraus de dois palmos
cada um se desce para o coro, o qual também serve de sachris-

tia. A egreja tem 18 palmos de comprido e 13 de largura. É de
aboboda, e as paredes de calhaus produzidos pela natureza. No
altar-mór está a imagem de Ghristo de marfim, e foi dadiva de
D. Rodrigo da Cunha, bispo do Porto.

Havia uma relíquia do Santo Lenho, que trouxe de Roma D.

Álvaro de Castro, com indulgência plenária concedida por Pio
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do Bealo António, oíTerecida á mesma Senhora pelo seu

menor devoto o P. José da Conceição, cónego secular

da Congregação de S. João Evangelista, e estampada

em Lisboa no anno de 1761, e vereis quam numerosos
eram os milagres operados pela Virgem, e quam gran-

diosas as festas, com que os devolos agradeciam á Vir-

gem tantas mercês.

No sitio de Chellas, pela festa de Santo António, f«ii

um rapaz lançar uma bomba, e, vendo que ella não

IV para as pessoas que, contritas e humilhadas, visitassem aquella

egreja no dia da Invenção de Santa Cruz, rogando também pela

alma de D. João de Castro.

N'esse dia era grande a concorrência do povo que ia de Lis-

boa.

Estavam alli sepultados fr. Honório de Santa Maria e fr. Chris-

lavào de S. José, ambos de vida exemplar.
Está alli enterrada D. Maria de Neronha, que fora mulher de

D. Álvaro de Castro terceiro padroeiro que, depois de enviuvar,

n'e8te convento professou a regra de S. Francisco. Morreu em
163 i.

D. Francisco de Castro, bispo da Guarda e inquisidor geral,

deixou 200 mil reis de juro, sendo administradora a misericór-

dia de Cintra.

D. Felipe II, quando o veio ver, disse : tQue duas cousas
celebres tinha em seus Estados; a primeira o Escurial, por muito
rico: e a seeiunda este conventinho por muito pobre.» (pag.

2i8).

Pedindo um púcaro d'agua, disserão ao guardião lhe levasse

também algum doce.

E este levou um cacho de passas, dizendo ser o doce que por
alli havia.

Por mais que o rei instou nada lhe pediram os frades, e olhan-

do para o convento da Pena exclamou: Allá es la Pena, y esta

es la gloria. »

D. Catharina, mulher de D João III, tinha também muita af-

feição a este convento
D. João IV mandou que pelo almoxarifado de Cascaes, se desse

todos os annos ao convento seis dúzias de pescadas, e outras
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estoirava, começou a sopral-a, e lhe rebentou nos

olhos.

No mesmo instante clamou, chamando por Nossa Se-

nhora das Barracas, para que lhe acudisse, e d'esta

sorte ficou com vista, e livre de perigo, com pasmo e

admiração de todos, que viram o caso.

Os milagres são muilissimos; mas um dos dois mais

DOlaveis foi o seguinte occorrido em 1760 :

A nau de Macau, chamada Nossa Senhora da Atalaia,

tantas de cações seecos, e o peixe que fosse necessário para so-

lemnisar a festa de S. Francisco. Sua nialner D. Luiza de Gus-

mão mandava todos os annos um moio de trigo, e uma arroba

de cera lavrada D. Pedro II uma arroba para se gastar no sepul-

chro das Endoenças. D. João V uma pipa d'azeife para sempre.
No tempo, em que fr. Pedro d'Antoria, natural de Jaen, foi

guardião d'este convento, iam os frades ao refeitório despidos da
cintura para cima, castigando o corpo com ásperas disciplinas,

uns cingidos com silvas, e outros levando as ao pescoço, e pon-

do-as ao depois em terra, com os joelhos nus sobre ellas diziam

as suas culpas.

D'estas moriificações usavam em alguns dias mais particula-

res, que nos outros, mas nunca deixavam de levar ou pedras
muito pesadas ao pescoço, ou paus na bocca, ou outras similhan-

tes penitencias.

Não pediam nem acceitavam esmola de coisa alguma, mais do
que era bastante para passar uma semana, e quando a Hainha
D. Catharina mandou dois queijos de presente, o prelado tomou
somente um. Dentro d"este convento n:io entrava pessoa alguma
secular sem especial licença do provincial, assim por não violar

o silencio, como por evitar o devertimento que os religiosos po-

deriam ter nas suas assistências.

Um dos cenobitas mais notáveis, que viveram n'e8ie mo.sieiro,

foi o celebre fr. Honório de Santa Maria, natural da villa de Ar-

cos de Valle de Vez, entrando para a ordem da Arrábida em
1361, já com sessenta annos de edade. Aqui se entregou a todo

o género de penitencias e de macerações. Em Cintra viveu n'uma
cova, servindo- lhe de cama uma cortiça, e de travesseiro um
pau ou uma pedra. Falleceu em 1596, e os frades mandaram
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esteve 47 dias em perigo, luctando os passageiros com
as ondas e com a mesma morte, sem poderem passar

o tormentoso Cabo da Boa Eeperança, chamando por

quantos santos havia no céu, e por N. Senhora em quan-

tas invocações lhe ministrava a sua devoção e afflicção, e

sô se viram livres do perigo, quando um soldado apre-

sentou diante de todos uma estampa de N. Senhora das

Barracas, que linha levado comsigo, com quem todos

se logo pegaram, invocando a mesma Senhora, com es-

levaniar sobre o penedo, que esconde a cova uma cruz de pedra
lavrada, e au pé a seguinte memoria:

Hic Honorius vitam flnivit, et ideo cum Deo
In Coeio revivit. Obiit anno Domini 1396.

Acerca do convento da Pena diz-nos lord Beckford o seguinte

nas suas estimáveis carias escriptas em inglez.

19 de setembro de 1789. «Intentando explorar as montanhas
de Cintra d'um a outro extremo da cordilheira, coilocàmos mu-
das em differentes estações. O nosso primeiro objecto foi o con-

vento de Nossa Senhora da Pena, pequeno e romântico conjun-

cto de ediflcios branqueados, que eu tinha visto brilhar de longe

a primeira vez que naveguei pela costa de Lisboa. D'esta pyra-

midal altura o horisonle é infinito. Vedes logo abaixo immedla-
tamente a immensa extensão de mar, o vasto e illimitado Atlân-

tico.

Uma longa serie de nuvens soltas, de alvura deslumbrante,

também abaixo de nós suspensas sobre as ondas produzem ef-

feito magico, e nos tempos do paganismo pareceriam sem es-

forço algum da phantasia, os carros das deidades marítimas, que
viessem surgindo da profundeza do seu elemento.

Não havia cousa verdadeiramente interessante nos objectos,

que proximamente nos cercavam. As relíquias mouriscas das

circumvisinhanças do convento apenas merecem menção, e de
facto mostram não pertencerem a edifleio algum considerável.

Foram provavelmente fabricads com as delapidações feitas a

um templo romano, cujos constructores talvez que lambem se
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ttí seu novo lilulo nunca n'aquelles mares nomeada. En-

tão é que se virara livres do Cabo: então é que chega-

ram ao cabo das suas aíTlicções.

Magdalena Morena, biscainha de nação, e sua filha

Maria Antónia, moradoras no Sapal da villa de Setúbal,

vinham de romagem a Nossa Senhora das Barracas,

render-lhe as graças por causa de alguns prodígios e

mercês que tinham recebido da mesma Senhora. Para

este fim se embarcaram na Moita, em uma bateira, em

tiveasem aproveitado de algum fanum púnico ou tyrio erecto n'este

sitio elevado e denegrido pelo fumo de sacriflcios horríveis.

Por entre as rocas dos muros esbroados e particularmente na
abobeda de uma cisterna, que mdica ter servido tanto para de-

posito, como para banho, descobri algumas plantas capiliares e

polypodios de estremada delicadeza, e n'uma pequena chã
defronte do convento numerosa tribu de cravos, genciana e ou-

tras plantas alpinas, agitadas e robustecidas peio ar puro das

montanhas.
Estas brisas refrigerantes, impregnadas do perfume de innu-

meras hervas aromáticas e flores, pare^íe que me infundiam nas
velas nova vida, movendo-me por um impulso quasi irresistível

a prostrar-me e adorar n'este vasto templo da natureza a fonte

e a causa da existência.

Como estivemos largo espaço era comtemplaçào não pude pas-

sar metade do tempo, que eu desejava n'esta árida e solitária

sumidade. Baixando por um caminho soffcivelmente commodo,
que serpeia entre as rochas em muitas e irregulares curvas, se-

guimos por algumas milhas em trilho estreito sobre os cumes de

iminencias marinhas e agrestes até ao convento de cortiça, que
corresponde exactamente no primeiro relance d'olho3, á pintura

que se pôde imaginar da vivenda de Robinson Crusóe.

Da banda de fora da entrada, que formam dois enormes ro-

chedos proeminentes, que se tocam pelos cimos, estende se um
macio terreirinho de relva tosada pela gado, cujos tinlinnabulos

me recordam antigos dias decorridos em meio da rústica paiza-

gem dos Alpes. 6 eremitério e suas cellas, a capella, o refeitó-

rio; tudo é cavado no mármore nativo, e guarnecido de cortiça

de sobreiro: em muitas partes não é só o forro do tecto, mas tam-
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4 de agosto de 1760, quando, vindo já no mar, se le-

vantou um furacão de vento tão arrebatado, que virou

a Itateira; e recebeu esia muita agua, e até os peixes do

mar dentro d ella se actiaram, e ninguém perigou nera

cahiu ao mar; porque logo começaram a chamar por N.

Senhora das Barracas, a quem vinham visitar.

Em summa que o leitor leia o mencionado livrinho,

que é o melhor que tem a fazer.

Peio que diz respeito aos versos em honra do preti-

bem o soalho recamado do mesmo material, estremamente ma-
cio e agradável ao piso. Os arbustos e as plantas de jardinagem
dispersos entre as rochas musgosas, que jazem na mais silvestre

desordem, são coisa deleitosa, e muito gostei dexpiorar aquelles

recantos e voltas, seguindo o curso d'um regato transparente e

rumorejante, que é conduzido por um canal rústico, atravez de

moitas de alfazema e alecrim do verde mais mimoso.
O guardião d'este romântico retiro é apresentado pelos Marial-

vas, 6 n'este dia era a sua posse, de modo que ião instados fo-

mos para o jantar, que não podemos deseulpar-nos. Como era

ainda muito cedo, cavalgámos com o intuito de ver a formosa

arriba marítima, chamada Pedra de Al vidrar, que è ura dos ob-

jectos mais notáveis d'e-«ie famigerado promontório.

Não ha termos que expliquem a suavidade da atmosphera e a

luz prateada que o mar reflecte. Da orla do abysmo, onde nos
demorámos alguns minutos como por encantamento, descemos
uma tortuosa ladeira, obra de meia milha até à praia. Acharao-
uos fechados por penedias desordenadas e varias grutas, amphi-
theatro imaginoso, que não havia nenhum mais próprio para sup-

por os brinquedos das nymphas neptuninas. Nunca vi angras
como estas, ião fundos e interceptados esc» derijos um jogo as-

sim da linha geral de perfil, e também não ouvi nunca tão va-

lente mugido das aguas que investem com a cosia.

Não admira que a escandecida e susceptível imaginação da an-

tiguidade enthuâiasmada pela paizagem da localidade, os persua-

disse a que tinham visto as conchas dos tritões resoando ao en-

trar nas cavernas mariíimas; e por is-o alguns dos mais aucto-

risados e antigos luziíanos, positivo declaram que não só os ti-

nham ouvido, mas também visto, e despacharam um mensageiro
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nho S. Benediclo ainda o leitor os pode ler na língua

dos prelos d'Angola, e são do theor seguinte:

Esse Diezo, qui nasce dus Aurora,

Rifulgenles farolo dus Impyrio,

Criadôro dus cuèza, que produzi

Esse Monstro, di quem Antheo foi fio:

ao imperador Tibério anounciando-lhe o suecesso, e congrata-

lando-o por tão evidente e auspiciosa manifesiação da divin-

dade.

A maré começava a vasar, e deu-nos licença para entrar, não
sem algum risco, n'uma caverna de pasmosa altura, cujos lados

estavam encrue lados de bellos mariscos e de uma variedade de

conchinhas era vários grupos. Contra alguns ásperos e porosos

fragmentos não distante da bocca, por onde tiohamos engatinha-

do, as ondas empolavam-se violentas, arremettiam para o ar,

formavam instantâneos dóceis de espuma, e depois escorriam

em milhares de regueiros còr de prata. As vacillantes espada-

nas da luz pelas irregulares arcadas, batendo nas mais sombrias
« recônditas cavernas, o crepúsculo raysterioso e húmido, os

murmúrios resoantes, e quasi todos os sons musieaes, oeeasio-

nados pelo embate dos ventos e das aguas, o cheiro activo da
atmosphera impregnada de particulas salinas, produzem tal des-

vario dos sentidos, que eu não duvido que um génio poético se

inclinasse alli à crença das apparições sobrenaturaes. Não me
espanta, por isso, a credulidade dos antigos, e só me maravilha
que a minha imaginação não me illudissesimilhantemente. Se a

solidão excitasse "as nereidas a certiflcarem-se da sua existência

por uma apparição, não faltaria esta, porque lodosos meus com-
panheiros se haviam trasmalhado, deixaodo-me inteiramente só;

por uma hora estive recluso do mundo animado : a única erea-

tura viva, que pude depois descortinar fui um arisco corvo ma-
rinho, empoleirado n'uma rocha, insulada, a cincoenta passos da
abertura da caverna.

(Fr. António da Piedade.
Chroniea da Arrábida, vol. I pag. 240.
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Esse qui sendo us capa dus pobreza.

Faz nu entranha dus lerra, produziro

Us luzente ligume, di que us Creso

I mais us Mida nunca lem fastio:

Esse, qui stando nu sagradus Monte,

Dus nove raparigas assistido.

Não puderêva ardero iri castidade.

Si us Prenaso estivera nus Brazilo.

Esse Apollo, (já lúru li cunhece)

Qui luz dus Gamões, i dus Virgilio,

Hadi nus arcalrâo di meus cabeça

Accendêra hum poético irugio.

Já eu mi vai sentindo cus furôro,

Ja pru impulso dus chammas apolinio.

Si vai nus anthusiasmo dirreiendo

Huns métricus porsão a pingo a pingo.

Agora sim, famosus Manuéio,

Di louvaru mi atreve tuas escrito,

Qui bem podi mostraru luas virtude

Hua tição, que Apollo tem sendido.

Só tu, magi oulro não, só quem qui pôde

Obraru pelos pensava esses prodigio,

Farendo esses montanhas de nigrura

Turo im luz ri virtude produzido.

Só tu, magi outro não, sá quem qui pôde

Di Sizilia nus monte hoje subiro,

Para escrevero, qui huns cravão vivente

Us iMongibello sá du amor Divino.
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Só tu, magi outro não, sá quem qui pode,

Di musiraru, prus honra dus pretinbo,

Hua preto, qui sá nu Ceo Sinhôro,

Pruque nus terra foi Cea cativo.

Só tu, magi outro não, sá quem qui pôde
Moslraru sus milagre tanto aus vivo:

Magi quem, sinão hua Evangerista,

Farèva dus verdade esses uficio?

Só tu, doutos Varão, cus privilegio

Di Crunista dus Cara ri Francisco,

Faveru podi, nesses negrus vida.

Os alvo dus maiores beneOcio.

Só tu, doutos Varão, pru novo idea

Di êssus santus fadiga infurecido,

Discobriro pudêva nesse sombra,

Dus virtude us espêio cristalino.

Voso dêsdi us Monarca até us vassallu,

Dêsdi us grandi até us mági pequenino,

Si procura cbigaru á Zambiapuugo,
Di esse preto us passada vai seguindo.

I vozu, qui nus Regra Franciscanu

Fez us votu ri nunca seru rico.

Anda riscalça, viste só us burelo

Dus droga, qui trajava meus Fradinho.

Não ti eleva dus mundo nus grandeza:

Não timsópa nus mando Prelaticio;

Nus balança ri tua Patriarca,

Tantu pêra us Guardião, cuma us Noviço.
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Regi, cuma rigêo mioha Santinho;

Oza qui queno sa fio du umildade

Só lem nu exaltação us pricipicio.

I tu doulus Varão, nesses historia

A fazeru viesti hua srevicio,

Qui us Pátria só ti podi agradicero.

Ferindo au Ceo ti faça hum Benedito.

Mas não somente celebravam festas grandiosas ao

pretinho S. Benedicto. Também na egreja do Carmo
em Lisboa faziam rijas festas aos dois preiinhos, San-

to Elesbão e Santa Iphigenia ; e nos terceiros de S.

Francisco a outro pretinho que tivera o nome de Antó-

nio, e que depois fora canonisado. E ainda é do meu
tempo uma procissão em que apparecia n'um andor

Santo António preto.

Mas antes de fallarmos dos conventos de Lisboa, oão

seria bom que o amigo leitor olhasse, visto agora achar-

se em Belém, para o Lazareto? Não vê lá n'aquelles sí-

tios (im modestíssimo ediScio, que lhe dá certos ares

de mosteiro embora bem modesto?

É o mosteiro arrabido de Nossa Senhora da Piedade

de Caparica, fundado em 1558, por Lourenço Pires de

Távora, grande devoto e amigo dos arrabidos, segundo

testifica o chronista d'esla ordem*. Convento, ao qual

davam vulgarmente o nome de Decida.

Era um convento modestíssimo, cujos dermitorios

foram reedificados em 4618, sendo provincial Fr. Fer-

1 Fr. António da Piedade : Clironica da ProviDcia de Santa

jaria da Arrábida, vol. 1, png. 174. N.» 211.
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nando de Santa Maria, e cujo alpendre feito em 1630,

era também destinado para servir de coro na pane su-

perior. N'elle tiavia um eirado, d'onde se gozavam lar-

gos borisonles, e acerca do qual nos diz o chrcnista :

«descobrem sempre novos motivos á contemplação no

dilatado das aguas do mar Oceano, em cuja inconstân-

cia se emprega a vista, em algumas occasiões apprasi-

vel pela bonança, com que os baixeis entram pela bar-

ra de Lisboa a lograr no seu porto o desejado fim das

suas navegações .

.

Mas enganas-le, ó ctironislal O marinheiro ás turras

com o furioso temporal, lem saudades da casa e da fa-

milia. Quando, porem, está sereno em casa e com a fa-

milia. tem saudades dos tempos, em que arcava com os

furacões e com os temporaes. Assim era já no tempo
de Horácio. E por isso é bem de suppôr que assim ti-

vesse sido sempre, e que sempre assim seja o coração

humano!
Mas o leitor estava tão embevecido para o Tejo, que

passou por um mosteiro dominicano, sem d'elle dar fé.

Pois. antes de chegarmos ao largo dos Jeronymos,

não se lembra que passamos por debaixo d'um arco?

Pois antes de chegarmos a esse arco, que pertence

ao palácio do duque de Loulé, passamos por uma porta

larga á direita, porta que deita para um pateo, dentro

do qual ha um egre a e convento da Ordem de S. Do-
mingos.

O convento está hoje occupado por freiras dominica-

nas irlandezas. que n'elle ensinam numerosas meninas.

Data este convento do século xvii, e foi fundado por
um frade irlandez, que se tornou celebre, tratando dos
negócios de Portugal em paizes estrangeiros, que to-

mara o nome de fr. Domingos do Rosário. Licença para

a fundação deu-a nossa rainha D. Luiza de Gusmão, e
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a historia do convénio enconlra-se em fr. Lucas de

Santa Caiharina, continuador da Historia de S. Domin-
gos por fr. Luiz de Souza.

Agora vamos, o leitor e o auclor d'esta obra, passar

por um dos mais celebres monumentos europeus. É o

convento e egreja dos Jeronymcs, fundação d'el-rei D.

Manuel, e monumento conhecido em todo o mundo ci-

viiisado.

Mas também lemos ensejo de ver mais dois conven-

tos, um á direita e outro á esquerda, O da esquerda é

o convento da Boa Hora, de agostinhos descalços. A
egreja é hoje freguezia. mas o da direita Qca mais lon-

ge, é mister aproximarmo-nos da margem do Tejo, para

o vermos da Outra Banda.

Olhe o leitor para o sitio que o meu dedo aponta.

Não vê lambem alli uma quebrada que parece íicar

fronteira á egreja parochiai de Santos? Não vê o editicio

ennegrecido, e dando ares de convento de frades? E
não conjectura que d'aquelle ponto o panorama deve

ser deslumbrante?

Pois era um convento dominicano, fundado por fr.

Francisco Foreiro, no reinado d'el-rei D. Sebastião.

Mas como está quasi sempre fechado, e quasi ao

desamparo, e como d'aqui a poucos annos ha de ser

um montão completo de ruinas, eu lhe vou dizer o que

alli ha de notável, pois o fui visitar com o tim de o

descrever n'esle livro.

A egreja de S. Paulo d'Almada não é obra grandiosa,

mas d'ella n'este livro darei uma breve noticia em prol

dos que para o futuro desejarem saber alguma cousa

acerca da fundação de fr. Francisco Foreiro, theologo

dominicano dos mais celebres em Portugal.

E da-se o caso de nem o grande chronista domini-

cano, fr. Luiz de Sousa, que tão perlo d'este mosteiro
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residira, dar largas á sua eloquência, nem ser minucioso

em nos fornecer noticias, como fez acerca de S. Do-

mingos de Santarém, S. Domingos de Lisboa, Chellas,

Salvador, e tantos outros conventos, entre os quaes

nem sequer esqueceu a modesta capellinha de Nossa

Senhora da Escada, no largo de S. Domingos, manda-
da uma noite derribar pela camará municipal de Lis-

boa. E que lindas historias nos conta fr. Luiz de Sousa

acerca d'esta capellinha, da qual nem sequer ficaram

vest-íjios. *

* A vistosa egreja de S. Domingos em Almada, d'onde se en-

xergam vastíssimos e deslumbrautissimos hurisonies, foi pelo

menos em parle, derribada peto grande ler emoto de 17o5, ca-

laciismo que, com tanta força descarrt^gou n'esla viíla, e que ain-

da nào e.-tqueceu aos habitantes de Almada, pois no l* de no-

vembro ainda fazem uma procissão commemorativa,e depois uma
festa d'egreja.

Quando, porém, o templo reft^rido foi restaurado, passou por

grandes alterações, e ainda hoje são bem visíveis. Pois a sepultu-

ra do celebre fr. Francisco Foreiro, que o chrunista dominica-

no ú\z estar na casa do Capitulo, acha-se hoje no chão da capei-

la mór, em frente d'esie aliar, onde existe o seguinte epitaphio:

Aqui jaz o Padre Mestre Francisco Perreira (sic)

de boa memoria fundador d'e8ta casa

falleeeu a X de janeiro de MDLXXXl

Um dos objectos, que, de longe, mais dá nas vistas, e m is at-

irai as aitenções, é uma alvejante e alta torre de sinos, não des-

acompanhada (quando viála de longe) d'uma certa elegância.

E. com eíTeito, ella para ali altrai o passeante desejoso, de sa-

ber que torre seja aquella, e a que edifício pertença.

Chegando, porém, o viandante ao local em que se ergue o vis-

toso templo, vê que a torre pertence a uma egreja de modesta
apparencia, que não revelia niysieiios d'architectura, segundo a

a linguagem de fr. Luiz de Sousa, mas d'onde o penitente ceno-

bita contemplava estupendas maravilhas da natureza. Haverá um
mais bello panorama no un verso?

5
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Queira, porem, o leitor pnsiar-se no largo de S. Do-
mingos, 8 olhar para a poila d'esta egreja. Olhe agora

para a esquerda, e ponha os olhos nu prédio que alli

eslá coniiguo á poria principal do templo. Pois era n'a-

E ao frade, direi antes, ao verdadeiro frade dominii-aDO, que
no convento de S. Paulo de Almada vivesse, devia repugnar o bo-

licio das povoações grandes, e o viver nos Idgnres, em que as

obras dos homens são de tal modo mesquinhas, quando compa-
radas com as da natureza.

Pertenciam, pois, aquelJa esbelta torre e egreja ao convento
dominicano de Almada, fundado n'aquelle p^nto por um dos
mais beneméritos filhos de Portuga], o celeberrmio fr. Francisco

Foreiro, homem do qual ninguém falia hojenVstepaiz, mas cujo

nome foi exaltado e engrandecido pelos mais celebiesescriptores

do seu tempo tanto naciooaes como estrangeiros.

Tinha elle sido nomeado provincial no anno de 1567, e havia

junios uns dez mil cruzados provenientes em grande parle dos
salários, que vencia de amigo pregador d'e'.-rei

Outra parle, porém, era proveniente do que lhe recdia a im-
pressão de seus doutíssimos livros. Mas a maior se um por cer-

to qu" lhe fora enviado da índia por seu grande amigo D. fr. Jo-

sé de Santa Luzia, fríde dominicano, e bispo que fora de Malaca,

e não para outro emprego, senão para uma nova casa da Or-
dem.
Vendia el rei D. Sebastião juros na casa da índia, e baratos.

Pareceu-lhe que se segurava comprando caro, quando todos iam
ao barato Coniprcu com os seus dez mil cruzados duzentos mil

réis de juros, a razão de vinle por milhar, comprando outras

pessoas a dezeseis, e a menos.
Foi a compra do anno 1571. Passado, porém, pouco lempo, mos-

trou-lhe o successo que não acertara no emprego, porque o mes-
mo rei que fura vendedor, mandou suspender o pagamento de
todos os juros da casa da índia. E, supposto que !-e teve respei-

to ao mosteiro e necessidades d'elle, ficou a arrecadação traba-

lhosa.

Queixou-se fr. Francisco, e fez sua queixa tanta impressão no
animo dVlrei, (jue, por medo de satisfação lhe acu iu com uma
notável mercê, que foi converter em juro paraocnnventooscm-
coenta mil reis que fr. Francisco linha de ordenado de seu pré-

J
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quelle sitio que estanciava a tiislorica e antiga capelia

de Nossa Sentiora da E!«cada, acerca da qual fr. Luiz

de Sousa no primeiro volume da historia de S. Domin-
gos nos diz cousas tão beilas e ião enlernecedoríis. Âlli

gador. E estes possuía n raosleiro desde o aono de 1576, aléra

dos duzentos fia easa da lodia.

A este logar (Almada) tomou por assento o provincial para se

desviar da fúria da pesie, que ardia em Lisboa, e para se não
alongar dos filhos que n'ella ficavam offtrecidos voluutariamen-
le a todo o perigo por acudirem aos próximos.

Pareeeu-lhe o sitio accommodado para um bom convento de
gente que se quizesse retirar para a quietação do espirito ou do
estudo das leiras, ou para tudo junto. E como havia annos que
trazia naimagioação fuodar um edificio tal, e para isso ia ajun-
tando cabedal de entre parentes e amigos, tanto que .«e cooten-
lou do posto, não quiz dilatar a obra. Havidas as lie nças neces-

sárias, começou a entender com i pedra e cal, e juntameute em
comprar renda.

A villa deu liberalmente toda a terra, que a casa oecupa, que
é grande, com uma cerca, que se estende do alto até a praia,

acompanhada de pomar e vioha.

O edificio ficou muito recolhido e mor^erado, e conforme a ten-

ção com que se tratou. Ao que obrigou também a qualidade do
sitio, que, como é no mais alio do munte, e pendurado sobre o
mar, fica como grimpa i*ujeiio a todos os ventos, que grande-
mente o combalem. Porém paga-se este damno em ser senhor de
um tão famoso e tão bem assombrado horisonte, que confiada-

mente e sem parecer encarecimento, podemos aflQrmar que não
ha outro em toda a redondeza da terra. O que fica bem de crer

pois se sabe que tem diante dos olhos por painel a cidade de Lis-

boa, estendida sobre a ribeira do Tejo, que de nenhum outro

posto se pode ver. e julgar sua grandeza toda junta como d'este.

Assim o entendeu el-rei D. Filippe II, de He.-panha. e primei-

ro de Portugal, que escolheu esta villa para gozar da vista da
'íidade, em quanto não entrava n'ella. E para ver também de
noite o que as trevas lhe tolhiam, mandou em uma que lh'a co-

roassem de luminárias, e estando assim ardendo sem darano
toda, ficou devendo mais ás scmbras nocturnas, que ao respl n-

dor do dia». .

.
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jazia um Pedraffonso Mealha, vedor da fazenda e valido

d'el-rei D. Fernando o qual deixou aos dominicanos

uma quinta na Outra Banda, no sitio da Piedade, E to-

das as procissões de preces ou de acções de graças que

O horis^^nte para a parl^ do mar se estende sobre o rio, bar-

ra, torres e fortalezas d'ella, e contra o Occeano até se perder

a vista n'elle, e para a banda da terra descobre grande nume-
ro de léguas, de villas e de Jogares...»

Varias outras campas, além d'aquella em que jazem os res-

tos de fr Francisco Foreiro, se encontram na egreja conven-

tual d'Almada, das quaes ciarei noticia caminhando do altar-

mór para a porta principal do templo :

1.* á esquerda : A. S. De Manuel '^ieira P. de Sua Mulher
Margarida Alves e de seus H-^rdeiros e He Capela... obriga

ção... esta casa de doze Missas cada um. Era de 1603. (Va-

rias palavras não se poderam lér por estarem encobertas por

um ripado de madeira.
2.» Sepultura de Maria Rodrigues.
3.» De Manuel Freire e dn Sua Mulher e Eerdeiros Fale eu

a catorze dias de Outubro de 1587.

4.* Na parede Hic jacet Dom. Alvares de Abranches et Ca-

mera Miliiaris Ordiois Christi Eques etejusdem de Sancto Joan-

ne de Castanheira Commendae Comeodalor Regum Joannis IV

et Alphonsi VI. a Seeretioribus de Staiu Belloque eonsiliis Trium
Tolius Regni Ordinum sentum (sic) conciliarius Almadae Prae-

fectvs Militaris Olysiponensis Urbis Vexiilifer Communis Regni

Corporalis Sanitatis Servator Max. In Provmciis da Beira et in-

ter Durium et Minium Armorum Praefecius et Dux Generalis

Supremus Urbis Senatusque Poriuensis Ex Praetor Regiae Ma-
jestati proxime adjutus Exerciíus Generalis. Obiit die 17 Apr.

An. 1660. Uxor Dom. Agnes.. 1661...

Na parte mais baixa do tumulo, junto ao pavimento, encon-

iram-se algumas lettras mutiladas, não sendo já possível deci-

fral-as.

No corpo da egreja :

1. Aqui esta Dona Margarida de N." Mulher de D. P." de

Almeida. Fal. 13 de maio de 1668.

2. S. de Simão Dias Calvo. Faleceu a 5 de outubro de 1581.

3. S. de Julia Paes. Faleceu no anno de 1625 (?)
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se faziam em Lisboa, tinham d'enlrar n'aquella egreji-

nha. E ao fallar d'esta capellinha Hcamos sabendo pelo

que nos diz fr. Luiz de Souza, que no tempo d'el-rei

D. João I, em Lisboa ainda havia feitiços, se chamavam

4. Ao sahir da egreja para o corredor : S. de Fr. Antunes juiz

dos Órfãos 1621.

5 Na sachrislia : Esta capella e Sepultura e jazigo d'esta San-

ehristia he de António de Gouveia Cavalleiro Fidalgo da Casa de

S. Magesiade de que foi vedor João Alvares Caminha da Veiga

Cabral com Missa quotidiana para sempre.

No corpo da egreja ainda ha nma outra campa com o seguin-

te epitaphio :

D. 0. M.

Exceli. D. D. Francisco de Almeida Mascarenhas. Ex Comiti-

bus de Assumar Marehionibus de Castel Novo.

H S E.

Philosoph. Theolog. et Jurisprudenliae

Doctrina Larginr instructus

Graecae, Lalinae, Gallicae et Hetruscae

Linguae periíus

Tolius sacrae historiae fax nitidissímun

ex exterorum
Judicio

diligeniissimus auctor

S. Inquisit. Judex
Deput. et Promotor

Regiae Academiae socius et censor.

S. T. T. L.

Presbiter Prineipalis

anno MDCCI. Pridie Kal. Aug.
Vixit annos XLIV menses 11 dies XVIII

natura excessit

reparatae saiutis anno
MDGCXLV
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os diabos, havia desencantações, davam credito a so-

nhos, lançavam rodas e sortes. Cantavam janeiras e

maias, (e ainda as cantam em 1887 em munas povoa

ções), furtavam aguas, carpiam sobre os tinados ^e atè

XI Kal. Novemb.
Bonorum omniam dolore et aeteroo

sapit^nium drsiderio.

dilecto frairi fraier diiectus

P.

E' a egreja de S. Paulo d'Almada de uma só nave, e são o*

azulejos o que n'elia mais desperta a aiieoção, representando va-

rias passagens da vida de Santos da Ordem Dominicana.

O templo ainda se encontra em soffrivel estada de conserva-

ção; mas as dependências acham-se muito arruinadas. Algumas
paredes e;*ião rachadas, e tudo aquillo com brevidade ha de ser

reduzido a ura montão de entulho. E assim acabará para sem-
pre a fundação de fr. Francisco Foreiro, d'esse portuguez illus

tre, que no rneio dos estrangeiros, lanio honrou o nome portuguez.

Seus escriptos revelam ter sido um verdadeiro hebraista, pois

ã sua versão do propheta Isaias foi feita sobre o lexio hebraico,

e depois impressa com o seguinte liiulo :

Isaiae prophetae veius et nova ex hebraico versio cum Com-
mentario. Venetiis, apud Jordanem Zileii, 1563, in foi.

Foi reimpressa em Aniuerpia, apuil, Philíppum Nutium, 1563,

in-8.°, e publicada também na Collei'ção de Críticos do Velho

Testamento. Amstaelodami, 1660. E reimpressa em Londrrs,

1660. Recebeu esta obra grandes elogios de Xisto Senensi e de

Ricardo Simão.
Oratio habita apud Patres Tridenlini congregatos dorainica

prima Adventus. Brixiae. 1563.

Index librorum prohibiiorum. Romae, 1564 E reimpresso no

anno seguinte em Lisboa, apud Franciscum Corrêa.

Dirnos-ha fr. Luiz de Sousa na sua vernaculissima e elegan-

tíssima linguagem quem foi esse afamado theologo dominicano

fr. Francisco Foreiro.

«Era este padre nobre e conhecido por geração; raas vale tanto

o estudo das leiíras que por ellas chegou a ser não só nobre e

conhecido, mas famoso no mundo.



71

ha pouco o faziam lá para os lados «le Villa Nova de

Gaia); deptínoavam-se e t)radavain sobre os finados. E
eoQ subsiituii;.lo de taes e ouiras costumeiras gentílicas

estabeleceram três procissões, uma dis quaes ia a Nos-

Sendo raoç) deu-se a apreader lingaas, e sahia coasiinaado

nas liagaas latioigregi e h-íbaica. Dj i^m Ih^ resultou qae não
tinha menos engenho e juizo que applic^eão piri toda a scien-

cia. Tanto que se applicou á theologla fez-se n'elli doutissiuio,

e não menos na parte espe>:ulativa e moral, que ni Sigrada Es-

criptura.

A primeira pessoa, que conheceu e h)nrou n'elle este talento

foi o grande infante, nunca btsianieraenle louvado priaeipe, D.

Luiz, irmã) d'ei rei D. Jjã) I[[ Conheceu o thesouro que tinha

em Francisco, e honrou o coin o dar por mestre ao sr. D. Antó-

nio, seu filho, que depois foi prior do Crato.

Com esta lição de porias a dentro começou fr. Francisco a

juntar outra dó púlpito E de portas a fora, era que era tão bem
ouvido, qu^ não tardou el-rei D. João em lhe dir o titulo de seu

pregador, com muita acceitação de toda a corte. E o mesmo of-

ticio teve com eirei D. Sebistião, que lhe su^eedeu na coroa.

E quando no aono de 1561 houve de mandar iheologos ao Con-
cilio de Trento, foi fr. Francisco dos enviados por este reino.

N'esta jornada e assistência do Concilio, ganhou fr. Francisco

credito e grande nome para a sua pitria e para íi, e começou a

lustrar co*m a pregação. De sorte que a petição de muita gente

de qualidade, pregou as quartas feiras de Quaresma do anno
de 1363, em particular freguezia, onde foi enviado e louvado de

muitos e grande» prelados

E foi fama constame em Portugal que fazendo ura serraão

aos cardeaes, legado e mais padres do Concilio, ao tempo que
quiz subir ao púlpito, mandou avisar ao mestre de eeremonias

que soubesse de suas illustrissimas era que linguagem eram
servidos (jue pregasse.

D'aqui devia nascer que, ordenando os legados uma junta de

padres gravíssimos para censores dos livros que se haviam de

prohibir por toda a christandade. deram e nomearam por secre-

tario d'ella a este padre. E o ffe recendo -se pouco depois ser ne-

cessário enviar-se a Roma uma pessoa de inteira confiança a

consultar com o summo pontífice verbalmente em algumas ma-
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sa Senhora da Escada, onde havia sermão e tamhem
alli se dirigiu uma procissão formada de quasi todo o

povo de Lisboa para agradecer a Deus a \ictoria d'Al-

ju barrota.

teria« de grande imporlancia, escolheram o mesmo. E feita a

jornada, não ficou menos grato ao papa do que foi a satisfação

dos que o mandaram.
Seguiu-.'e a e>te serviço encommendarse lhe por lodo o Con-

cilio a reformação do Breviário e Mi.^^al Romano em companhia
de D. fr. Leonardo Marino, arcebispo Laucianense e de D. fr.

Egydio Fuscarario, bi.«po de Modeoa.
E, acabado o Concilio, commetieu o papa aos mesmos três,

que compozessem um cathecismo, que é o romano que anda
impresso, e juntamente fossem procedendo na reforma encom-
mendada do bieviario e missal. Fizeram estias padres uma e ou-

tra cousa com tanto acerto, que o cathecismo é o me^mo que
anda impresso com o nome de Cathecismo Romano. E a refor-

mação, que tardou maiii, do breviário e missal, foi tão aceita do
papa Pio V, que, sendo por elie approvada e conQimada. se im-

primiram logo conforme a ella os breviários e missaes que cha-

mam do mo romano.
No meio d'estas occupaçõps não podia fr. Francisco, largar a

que tinha de maior gosto seu, que era o estudo das sagradas

letlras. E estando no Concilio tirou á luz uns commentarios dou-

tissimos sobre o propheta Isaias, que, por serem laes, depois da

impressão em Veneza a primeira vez, foram impressas outras

duas em reinos differentes.

Escreveu mais sobre os psalmos e livros de Salomão, e sobre

todos os prophetas menores. E fez de todos nova ver.^ão confor-

me a verdade hebraica (como era Ião senhor da língua) para

confirmar a versão vulgata. E sendo todos eí>tes tratados muito

dignos dos louvores, que esclarecidamente lhe dão os auclores,

temos por certo que a todos excedeu no que deixou escripto so-

bre o livro de Job. Temos d'isso testemunho seu: porque é certo

que dandolhe fogo por desastre na cella, depois de muitos pa-

peis abrasados, perguntou a quem tinha noticia de seus escri-

plos: Se escapara o seu Job. E respondendo- lhe que com pouco
danno estava salvo, ficou tão contente, que de toda a mais perda

não fez caso.



73

E aqui se fazia lambem uma festa pomposa, e tVaqui

sabia uma luzida procissão annualmenie no dia ^ de fe-

vereiro.

O infante santo D. Fernando aqui se foi confessar e

Tornado fr. Francisco ao venturoso oeio da sua cella, que só
estimava, inda que elrei D. Sebastião, de ordinário, pm maté-
rias de seu serviço, o tinha feito deputado da Meza oa Consciên-
cia, quiz Deus dar-llie merecimento de Santo, permiiiindo que
gente invejosa o calumniasse diante d>^ ei rei de homem deli-

cioso e amigo de suas eommodidades. Tanto poude a inveja que
levou a el rei á cella dn passagem em certa occasião, que fr.

Francisco era ausente. O que n'esta succedeu, foi flcarem corri-

dos e com isso bastantemente reprehendid^s os accusadores;
porque não appareceu n'ella coisa contra o commura da ordem,
salvo um pavilhão de serguilha ordinária, velho e pobre, que
abrigava do vento ura corpo velho e indisposto, que aos que a
viram, pareceu roais reparo necessário e forçado para posto lào

desabrigado como é o de Almada, que delicia ociosa.»

Talvez pareçam exce^í.-^ivos os elogios do chroni-<ta dominica-
no, feitos a Francisco Foreiro; mas não ler^^mos de que no^ ad-
mirar, se lançarmos os olhos para a BiblÍDtheca Lusitana do
erudito e b^n^merito abbade Barbusa Machado.
Não menos do que três columnas de um volume in folio con-

tendo elogios tpcidos por um grande numero de escriptores es-

trangeiros, em honra do frade dominicano, fundador do convento
de S. Paulo de Almada. E, ainda em tempos mais modernos, não
deixa de os receber, que lá os encontra o leitor na Biographie
Universelle, de Firmin Didot, vol. xviii, citando a Quetif e a

Echard.

E com eíTeito, se dermos inteiro credito a fr. Luiz de Souza,
este tão afamado escriptor parece ainda na vida do arcebispo
encarecer mais os elogios que fizera na Historia de S. Domin-
gos a Francisco Foreiro.

Já fr. Francisco Forefro havia pregado em Trento, e taes fo-

ram os applausos, que «logo para a terceira sexta feira convi-

dou o arcebispo de Braga muitos prelados italianos e de outras
nações para ouvirem o Sermão da Vinha do padre mestre fr.

Francisco Foreiro. Acudiram a elle lodos os hespanhoes pela

fama de suas lettras e eloquência que este dia Qcou de o^vo



74

comruiinjjar, quando partiu para a expedição de Tan-

ger. Kl-rei D. Duarle a accrescenioii. Em 1471 el rei

D. AíTnnso V alli foi com toda a corte no dia 15 d'a-

gosto de 1471, e depois partiu para a tomada de Tan-

acreditada eom a obra. E foi causa de o fazerem continuar na
Quaresn)a do aono segaiole com um extraordinário concurso e

appiauso, e com uma clara confissão que andava em alto ponto
entre oi portuguez^s aíjuelle santo ministério do púlpito.

•

Diogo Paiva de Andrade é também um eseriptor quinhentista

que pôde. sem duvida alguma hombrear pelos seus escriptos

com fr. Francisco Foreiro.

Sabe-f^e com certeza que foi sepultado em Almada, mas onde?
Tenho empregado todas as diligencias que me teem >ido possí-

veis para descobrir o paradeiro de seus ossos. E tanto as quo
pessoalmente tenho dirigido, como as que outros, para me ob-

sequiarem, teem feito, não teem sido coroadas de melhor
êxito. Alexandre Herculano logo no primeiro volume do Pano-
rama se lembrou dVsie celebre eseriptor, filho do chronista mór
do reino Francisco de Andrade.

Portugal deve duas obras notáveis a Diogo Paiva d'Andrade,

bastante estimadas. D'estas uma é em latim e a outra etn portu-

guez. A obra portugueza é o seu Exame de Antiguidades. Refuta

D'ella muitas passagens de fr. Bernardo de Brito na Monarchia
Lusitana. Dizem que esta obra de Paiva d'Andrade, impri-ssa em
Lisboa no anno de 1516, fora eseripta como uma vingança de
lerem dado a Brito o loear de chronista mór, ao qual L)iogo

Paiva d'Andrade aspirava.

Os frades de Alcobaça, porém, tinham sempre gente prompti
para lodo o gen-^ro de trabalho íitterario, e eis logo em campo o

cisierciense Ir. Bernardo da Silva contra Paiva, dando à luz dois

Volumes em defeza da Monarchia Luzitana.

Muitos escriptores accrediíam que o cisterciense argumentara
de modo tal que Paiva de Andrade ficou embaiui-ado. e não teve

resposta a dar. Alexandre H^^rculano não accredita, porém, uma
tal asserção, nem eu tão pouco.

Bem valente e denodado combatente no campo da litteratura

era fr. Fortunato de S. Boaventura, e na s;ia Historia Critica da
Abbadia de Alcobaça, bem se esforçou por defender seu con-

frade. . . mas trabalho baldado. Quem accredita hoje na existen-
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ger e d'Arzilla. E outros monarchas também não dei-

xaram de fazer grandes mercês a esta egrejinha, que
au ainda conheci, e cujas escadas tanto da direila como
da esquerda algumas vezes subi. De tudo, porem, nem

cia de Laimuodo, ou na auttienlieidade das doações attribuidas

a D. Affooso Henriques em prol da celeberrima abbadia cister-

ciense.

A obra escripia em lalim é o poema Chauleidos. Com eífeito,

o cerco de Chaul, de i570 a 1571, no tempo, em que o grande
D. Luiz de Aihayde governava a lodia, da assumpto glorioso

para muitas pagmas da hi>turia pátria. E bem andou Paiva
<i'Andradeem o cantar n'um idioma, n'aquelie tempo vulgarissi-

mo em todo o mundo culto.

A língua poriugu-^za no reinado de D. João III e de D. Sebas-
tião, era mm pouco familiar aos estrangeiros O portuguez é hoje

incomparavelmente mais vulgar entre os estranhos, do que
n'aquelles tempos de tantas glorias para os nossos.

Não só poetas como Luiz de Camões, taojbem os frades, sa-

biam escrever livros que levavam a immortalidade o nome por-

tuguez. E para exemplo basta citar fr Thonie de Jesus, frade do
convento da Graça em Lisboa, cuja admirável obra os Trabalhos
<le Jesus, escnptâ n'um cárcere em Marrocos, depois da lasti-

mosa batalha de Alcacerquibir, tiveram um tão grande numero
de reimpressões e de traducções, que por mais diligercias que
o escriptor faça para apresentar um catalogo d'ella8 completo,
esse catalogit sempre ha de conter lacunas.

Por exemplo, versões francezas :

1 Les soufraoces de Nosire Seigoeur Jesus Christ. Ouvrage
éeril en portugais par le père Thomaz de Jesus, de TOrdre des
Hermites de Saint Augustin en français, par le P. J. Alleaume
de la Compagnie dtt Jesus. Paris, Estieone Mic-halet, 1692, in 4
volumes.

2 Reimpressão. Paris, Estienne Michalet, i69o, 2 volumes
in 12.

3 Les soufFranees de Notre Seigneur Jesus Christ, pendant sa

Passion. Troisième partie. Nouvelle edition revue et corrigée

Paris, chez Estienne Michalet, 1697. Avec privilège et approba-
tion in 12, 626 pag.

4 Les soufranees de Notre Seigneur Jesus Christ. Ouvrage
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sequer restam ténues vestigios. No local da ermida er-

gue-se hoje um grande prédio.

São muito lindas as bislorias que o grande historia-

dor dominicano refere acerca de tal capellinha.

écril en portugais par le pèrp Thoma áe. Jesus de TOrdre dps
Hermites de Saiot Augusim. Et traduit en fpMnçais par le P. G.

Aileaume. A Paris, chez ia Yeuve Eslitone Mifiialel, 2 volumes
ia 12.

5 Avec privilège et approbation. Paris, chez
Jean Bapiisie de Lespine, 1703, 4 vol. in 12.

6 Nouvelle édiílon revue et corrigée. Paris,

chez Jean Baptisie de Lespine, 1709, in 12, 2 vol. Avec Tabregé
de la vie de Thomaz de Jesus et quelques avis spirituels.

7 Tome second contenant les souffrances de N. S. J. C. pen-
daol sa Passion et sa Mort. Troisième et quairième partie. A Bru-
xelles, chez François Foppens, 1717. in 12, 440 pag.

8 Pari-s chez J. B. Delespine, 1721, 2 vol

9 Tome troisième contenant les souffrances de N. S. J. C. pen-
dant sa Passion. A Liège, chez Broncart. imprimeur et marchand,
libraire en Souverain Port, 1736, in 12, 266 pag.

10 Tome quairiéme contenant les souffrances de N. S. J. C.

pendant sa mort. 184 pag.

11 Les souffrances etc. A Paris, chez Jean Baptiste Delespine,

1730. Avec approbation et privilège du roi, in 12, 2 vol., 284 et

248 pag.

12 Les souffrances, etc. Nouvelle édition, révue et corrigée.

Brnxelles, chez Pierre Foppens, 1738, in 12, 2 volum. 543 e

523 pag.

13 Id. Paris, chez Hérissaut, 1754, in 12, 3 vol.

14 Id. Nouvelle édiíion revue et corrigée. A Lyon.chez An-
toine Boudet. rue Mercière, 1762. Avec approbation, in 12, 4
partes, 416. 268, 389. et 265 pag. afora os Índices.

De todas esias edições fazem menção os diligentissimos biblio-

philos Augusiin et Alois de Backer a pag. 14 e 15 do vol. 3." da
importantíssima obra — Bibliolhèque des Ecrivains de la Com-
pagnie de Jesus, Liège, 1856.

15 Não a fazem, porém, da seguinte, da qual possuo um exem-
plar, e cujo titulo é como segue : Les souffrances de Notre Sei-

gDeur Jesus Cbrist. Ouvrage écrit eo portugais par le père Tbo-
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Havia alli um sachrislão muito velho e ao mesmo
tempo muito santo, por nome Fernando do Cadaval, o

qual empregava todo o seu tempo no serviço da ima-

gem da Senhora. Quando pela manhã ia abrir as portas

Doaz de Jesus, de rOrdre des Hermiles de Saint Augustin Et tra-

duil en français par le P. G. Alleaume de la Cornpagoie de Je-

sus. Nouvelle éditioo, révue et corrigée. A Lyon, chez Pierre
Bruysel Ponthu:?, a Centrée de la rue Saint Dotninique, à côté du
Cloiire des R. R. p. P. Jai-obins 1767, 4 partes em 2 vol., 1."

340; 2.* 220; 3.' 328; 4.« 226 pag.

Será tão rara e.^ta edição, que delia não tivessem conheci-

meoto os beneméritos auctores da Bibliotheca dos Eseriptores
Jesuítas?

16 Nouvelle édition etc, Paris, i789, in 12, 3 vol.

17 Nouvelle édition, etc, Tuulouse. Chez Mannevii, 1812, ia 12
2 vol.

18 Nouvelle édition, ele. A Lvon. Chez J. B. Kindelen, rue de
l'Archeveché, 1820, in 12, 3 \o\. 338, 430, 440 pag.

19 Lyon. Chez Perisse frères, 1828.

20 Itjid, 1829.

21 Ibid, 1831.

22 Ibid, 1835. In 12. 2 vnl.

23 Lyon. Chez Ru*and, 1828. in 12, 2 vol.

24 Paris. Chez Méquigoon Júnior, 1834, in 12, 2 vol.

25 Ibid. ChHZ Clermond Ferrand, 1835, in 12. 2 vol.

Esta edição faz parte d'uma Collecção intitulada—Bibliothèque
du Semioariste. Lille. Chez Lefon. 1845. 2 vol. 432, 439 pag.

26 Souffrances de Notre Seigneur Jesus Christ. Ouvrageéerii
en poriugais par le P. Thomas de Jesus. E. Lvon. Périsse fréres

1859, 2 vol. 8." XII—474 e 474 pag.

27. D'esta edição também não falia a Bibliotheca dos padres
'Augustin e Alois de Backer. Todavia possuo d'ella um exem-
plar.

28. Souffrances de N. S. J. C. Imprimerie de Périsse Lyon. 1844
in 12. 2 vol.

29. Id. Lille. Chez Lefort in 18. 2 vol.

30 Id. Lille. Chez Lefort in 18. Sem data. 2 voL
31 Id. Lvon, cher Périsse. 1853.

32. Id. Ibidem, 1857 in 12. 2 vol. XVL 932 pag.
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da egreja, chegava-se ao aliar, fallava com a Senhora,

eiicommeDdava-lhe sua alma e sua \ida, e pedia-lbe fa-

vor e ajuda para a servir bem aquelle dia, ena quaoto

vivesse.

33. . . Lille, imprimerie tt hbrairie Lefort, 1859, in 18. 2 vul.

34. . . LyoD, Périsse frêres, 1860 in 12. XVI. 952 pag.

Não posso assevprar de modo algum que não seja antes am
ro^tto novo para figurar de nova cdiçãn du que edição nova, al-

guma das que acima apresento. Hoje é mui vulgar os editores

praiicarem islo, e estão todos os annos pondo rostos novos nos

livros modernos, para figurarem como novidade Outr'ora, poréni,

tal não se praticava. Eis. porque, dado o ca>o d" que sejam an-

tes exemplares, com rosio novo do que uma f^dição nova. ainda

assim está provado ate á evidencia que as almas pias e timora-

tas na França deram um grande apreço à obra do nosso com-
patriota fr. Tiiomé de Jesus.

Mas não são estas as únicas tradueções existentes. Ha muitas

mais.

Versões italianas.

1 Famiani : Travagli o siano patimenti di Gesu Christo scrilli

in pDrtogliese dal Ven. Servo di Dio P. Tommaso diS. Agostíno.

Tradusio^ne italiana. 1838. Neapoli. 2 vol. in 12. No prolorodiz-

se ser esta obra um mannà do Céo.

2 Diz a Bibliotheca dos Escriptores da Companliia de Jesus,

por Augusiin e Alois de Backer, vol. Ill, pag. 304, que Ludovico

Fiori Verteu para italiano os trabalhos de Jesus, e que a obra fo-

ra estampada em Roma no anno de 1644, in 4," por Hermanno
Scheus.

Em hespanhol :

1. Fr. Henrique Flores : Trabajos de Jesus escritos en portu-

guês por el V. P. Fr. Tbomas de Jesus dei Ordende Santo Agus-

(iD, estando preso y eautivo en Berbéria, y en ca^iellano por el

P. M.— dei misma Òrden. Secria edicion. en Madrid, corrigida y
auementada con la carta dedicatória y un citpioso lodece. Ma-
drid. 1816.

I
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Depois (ie falar com a Virgem olhava para o mi^niDO,

que tinha em seus braços, e como se o vira n'elles,

quando a Senhora o criava, e na mesma edade que alli

representava, dizia-lhe seus requebros, e com saota

Esta pdição vem mencionada no vol. V do Diceioiiario de Bi-

biiograptiia Universal Espanola por Hidalgo.

Mas quantas reimpressões terão sido feitas desde então para

cá?
2. Existem, porém, edições muito mais antigas. Na Biblioiheca

Publica de Lisboa ha uma com o seguinte tiiulo : Trabajos de
Jesu-< .. dirigidos ai illustrissimo y reverendissimo Senor D.

Fr. Juan de Peralta, Arcebispo de Zaragoça, 1624, por Juan de

Lanaia y Quartanet. 4.° grande, 780 pag.

3 Chiãtoval Febretba y Sampaio: Trabajos de Jesus, quecom-
puso el venerable Padre Fray Tomé de Jesus, de la Ordendelos
Eremitas de San Agustin de la Província de Portugal, estando

i-aulivo em Barberia. Traduzidos en la língua portuguesa por

—

Va anadído en esta Impression oiro Tratado dei mismo Autor
intitulado Oratório Sacro y oiras devociones de INuestra Senora

e puesios à la margen los íogares de la Escritura y Santos y co-

sas mas notables, con las labías muy copiosas para los Evangelios

que predican. Y aora nuevamenie vau anadídos los Trabajos de
ia Virgen, compuestos por António de Mijanjos de Sobreraonte,

residente en la Ciuuad de Burgos. Barcelona. Por Pablo Campins.
8.» gr. 2 vol. 1738.

4, Thomé de JeíU** : los trabajos de Jesus desde la hora em que
fu concebido hasta el dia en que murio. Madrid, 1620. in 4.° 2

vol.

Em flamengo :

5. Hei byden van onsen Saligmaekev Jesus Chrisius, uyt het

fransch van P. Alleaurae vertaeit door Servatius a S. Petro.

Gendt I. Eton. 1708. in 8.« 2 partes.

6 Thomas van Jesus, vant het order van den 11 Augustinus,

het biden van onsen Zuligmakey J. C. Aniwerpen. 1827.

Em latim :

1. Aerumnae Domini Nostri Jesu Chrístí a Venerabílí P. Fr.

Thoma de Jesu Ordinis Eremiiarum Sancii Augustini composi-

tae in cárcere apud Mauros ac postea ex lusitaníca língua in cai-

tellanam, ex hac a P. Ludovico Flori Soeieiatis Jesu in ita içam a
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simplicidade e licença dos annos estendia as mãos e di-

zia-lhe que viesse para ellas e deixasse as da mãe sa-

grada. É com palavras pueris e imperfeitas oCferecia

dar-lhe algum mimo da cella.

P. Henrique Lamparter pjusdem. Soe. íd laiinara traduciae. Edi-

lio altera cam locupleta índice Joannis Wagneri el Johannis

Hermanni typis Sebast. Rauch, 1686. in 4.° 577 pag.

Id. Editiõ terlia in duas partes divisa cum locuplelissimo ín-

dice. Coloniae. Ex offlcioa Metteroichiana. 1741. in 8." 796 pag.

Id. logolstadiae, 1661, in 8.»

Die Leiden unserps Herrn Jesu Christi, von seiner Muschen-
werd, an bis zu Kreuzpstode, in funfeig Belrachtung. Im Kerker
bei den Mauren in Airika.

E' na verdade surprehendenie a aceeitação que no estrangeiro

teve uma tal obra. E tanto mais surpreheudente quanto é indu-

bitável achar-se ella repassada de certa tnelaochoiía, magua e

irislpza, que não deve agradar a muitos estrangeiros. Ha tamben»

nos Trabalhos de Jesus um cerio cunho de nacionalidade portu-

gueza, que pode ser agradável aos nossos, que são sci«madores",

taciturnos e tristonhos por Índole, e não atis da-* outras nações,

gracejadores, folgasões, e amigos de diveriimenios ruidosos. E
que não fossemos nós dotados das qualiiiad^-.s acima menciona-

das, ainda assim a obra havia de resenttr-se da profissão doau-
ctor e das circumstancias em que foi escripta.

Seu autítor era um frade do convento da Graça em Lisboa :

este frade fOra educado por fr. Luiz de Monluya, homem ainda

tão fallado pela austeridade do seu viver. Era irmão do celebre

Paiva d'Andrade, tão conhecido pelas suas furiosas discussões

contra os hereges. A época era d'intolerancia, de perseguições,

e até mesmo ás vezes de polemicas bem indecentes. O auclor,

escrevia, como já se disse, o seu precioso livro n'uma masmorra
de Marrocos, á ténue claridade que entrava pelas fendas, grelas

e buracos, on,agulheiros da porta da prisão.

i
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Quando vinha á tarde fechar suas portas e concertar

as alampadas. resava suas devoções á Senhora, e ena

remate dizialhe que se acabava o dia, e entrava a noi-

te, avisando quena era velho como elle, que não podia

Egreja, Convento e Fabrica do Beato António

Nas inargtíus do Tejo, a meia légua de Lisboa, para a parle do
Oriente, edificou em epochas remotas, um abbade d'Alcobaça,

por nome D. fr. Estevão de Aguiar, um mosteirinho, ao qual vul-

garmente chamavam oratório, em honra do pairiarcha S. Bento.

Porem, muitos annos depois, a infeliz D. Isabel, mulher d'el-

rei D. Affoaso V. teve desejos de fundar n'este sitio um convento
dedicado a S. João Evangelista (V. P. Francisco de Santa Maria:

O Ceu aberto na terra, isto é—Chroniea dos Frades Loyos. Lis-

boa, 1697, pag. 469

)

Os desgostos e dissabores da sua amargurada vida não lhe

deixaram realisar o seu desejo. Não deixou coratudo de lançar

mão do ensejo para em seu testamento ordenar que empregas-
sem 28 mil coroas de ouro, que faziam parte do seu dote, na
fundação de um convento em honra do referido Santo, e que
um tal mosteiro fosse doado aos Bons Homens da Congregação
de Villar de Frades, isto é, d'aquelle3 frades, aosquies mais tar-

<li) deram era Portugal o nome de Loyos.

Embora a quantia bgada para uma tal fundação fosse mes-
quinha, pois o chronista diz que apenas corresponderia a uns
sessenta mil cruzados, D. AfTonso V quiz que a vontade da tes-

tadora fosse cumprida.
Em primeiro logar mandou pedir ao abbade d'A!cobaça, o si-

tio em que se achava o mencionado oratório. O abbade não so-

mente aonue, mas até mesmo desejando ser agradável, em docu-
mento publico lavrado em 18 de dezembro de 1455, cede em fa-

vor do projectado mo-*teiro, da horta, vinha e olivaes perteneen-
te^ ao antigo oratório de S. Bento. El-rei, porem, não aeeeita a
celencia gratuita. Manda que o padre João Rodrigues vá tomar
posse, e dá as ordens necessárias para que os frades d'Aleobaça
sejam indemnisados.

.\penas tomada posse começa a edificação do convento de S.

Juão Evangelista.

6
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tardar cerrar-se lambem o dia de sua vida, e enlrar-lhe

para casa a noite da morte. Que para então havia mis-

ter seu soccorro, então se lembrasse de quem folgava

de a servir agora. Despedia-se logo do menino com

Era, porém, a pgreja coní-trucção mesquinha, segundo dizem
os livros que de tal assumpto tratam. Paredes toscas e humildes,

e de tão pouca sohdez que, não muitos anoos depois, estavam ar-

ruinadas, e promettiam desabar. Alguns concertos tinha manda-
do fazer el rei D. Manoel, porem tornava se indis-pensavel um
novo templo. A uma tal empreza metteu os hombros o P. Antó-
nio da Conceição, vulgo o Beato António.

Apenas tinha uns sete tostões que havia ajuntado das esmolas

das missas; mas, apesar de ser diminulissima uma tal quantia,

enche se de brios e de coragem, e vae ter com os fidalgos ricas-

sos d'aquelle tempo. Como era de esperar n'uma tal época, e

para um tal fim, foi perfeitamente acolhido. Miguel de Moura,

tão fallado em nossas historias, abre suas arca.", e de tal modo
que o pontífice Clemente VIII lhe remelte um breve de agrade-

cimento.

A casa, porem, do conde de Linhares não fica inferior em ge-

nerosidade ao referido bemfeilor, e os frades em agradecimento

a esta familia, lhe entregam a capella-mór para jazigo.

Diz-nos o chronista que: «a capella acabada em 1622, em
grandeza e perfeição, não linha segunda em Lisboa »

É uma verdade puríssima. Em tal asserção não ha as costu-

madas rhetoricas e amplificações de fr. Luiz de Souza. O esque-

leto ainda existe no corrente anno de 1887. E, en bora nu, sec-

co e mirrado, mostra haver í-ido de proporções grandiosas. Mas,

se melhor o considerarmos como um craneo, o resto do corpo

está em harmonia. Era um templo grandioso, embora duma só

nave, amplíssimo, por extremo alegre e claro, elevado e mages-
loso. tConstrucção de ordem dórica, de cantaria polida, e de

jaspe»— eis as palavras do chronista.

O corpo da egreja tmha 5 capellas por banda, com duas no
cruzeiro, e, contando a capella mór, perfazia o numero de 13.

Fora este templo mui frequentado dos antigos reis de Portu-

gal, e de pessoas distinclas, tanto na jerarchia ecclesiastica, co-

mo na secular: e estas alli foram acabar seus dias, dando de
mão ás illusões mundanas.
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amores novos, e pedia-lhe a mão para lh'a beijar, e
promeliia buscar que lhe trazer para o dia seguinte.

Tornava pela manhã cheio d'alvoroço para aquelle santo

trato, e n'elle andava ião embebido e afervorado, que

Importantes doações lhe foram feitas em vários tempos. A ca-

pelia-mór foi toda mandada fazer por D. Joanna de Noronha.
O euro era lãu e-paçoso e alegre que dVlle dizia um duqoe de

Aveiro: «Que os religiosos d'aquelle mosteiro não podiam ir con-
tra vontade ao coro »

O frontespicio era obra sumptuosíssima, com duas torres e si-

nos, tudo grandioso. E a entrada para a egreja ncava por baixo
de um arco de admirável architeciura.

O dormitório grande foi mandado fazer no reinado de D. Se-
bastião com o produfto da venda de uma cruz de ouro que se

vendeu por mais de tres mil cruzados. Esta cruz, segundo asse-

vera o chronista, fura mandada fazer por el-rei D. João II com o
primeiro ouro vindo da costa da Mina. cruz dada ao convento
como indemuisação d'otitra que d'elle tinha levado D. Affonso V,
e não tinha restituido.

Entre as pessoas notáveis, que residiam n'esle convento en-
numeram-se: D. Estevão d'Aguiar, o qual, renunciando a abba-
dia d'Alcobaça, veiu aqui para acabar seus dias. Roberto Fonta-
na, colieitor n'este reino, com poderes de núncio; D. Gomes da
Rocha, commendatario do mosteiro de Pombeiro e bispo de Tri

poli; dr. Pedro Mírgalho, mestre do cardeal infante D. Henri-
que; P. António Vaz; D. Fernando Alves de Toledo, duque d'AI-

ba. U famoso heroe e vice rei da índia deixou a e>te convento
dinheiro para se comprarem 400iílOOO réis de juro para obras
pias, e o mesmo praticaram muitas outras pessoas.

Á vista do exposto não é para admirar qu^^ muiti>simos va
ròes illustres procurassem sua sepultura na egrejn do Beato.

No concavo das paredes da capellamór havia quatro ricos tú-

mulos No primeiro da pane do Evangelho, jazia D. António de
Noronha, primeiro conde de Linhares, fallecido em 1551.

O segundo era destinado para D. Francisco de Linhares, o

qual não chegou a ser enterrado n'elle.

Porem no primeiro do lado da epistola foi enterrado D. Fer-
nando de Noronha, terceiro conde de Linhares, fallecido em
1609.
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de nenhuma outra cousa da vida tinha lembrança. As

primeiras violetas, que em Lisboa traz dezembro, dan-

do novas antecipadas do verão, as primeiras rosas de

março, começando a desabotoar, os cravos, as mosque-

E no segundo D. António de Noronha, primeiro filho do se-

gundo eonde de Linhares, e morto peios mouros em Ceuta no
anuo de 1353.

Pelo chão do corpo da egr^-ja enconlravam-se lambem um
grande nuniero de sepulturas, e entre outras achavam se as se-

guinte":
1.= do P. Gonçalves, terceiro geral da congregação dos Lovos,

falecido em 1480.

2." de João Rodrigue.", segundo geral, e confessor de D. AÍTon-

so V, em 1477.

3.* de D. Estevão de Aguiar, fundador do or^itorio de S. Ben-

to, em 1461. (Porem fr. Manuel dos Santos na Alcobaça lilustra-

da, pag. 264, diz que a data é de 1446

)

4* b. .jnão d'A7.eveclo, bispo do Porto, era 1317.
5." D. Agostinho Ribeiro, bispo d'Angra, de Lamego, e reitor

da Universidade, em 1549.

6." D Fernando de Sequeira, bispo de Safim, em 1312.

7.» Roberto Fontana, modanez, colieitor apostólico, em 1584.

8.' Fernando Annes, arcediago de Santarém, em 1498.

9.° Isidoro Tristão, abbade d'Alcobaça, esmoler-mór de D.

João II.

Mas é tempo de dizermos algumas palavras acerca da máxima
gloria d'este convento— o beato António.

Sua pátria foi a villa de Pombal. Ainda novo entrou para a

Ordem dos Loyos no convento de S. João Evangelista. Entregou-

se com o máximo fervor as penitencias, jejuns e macerações,
próprias d'aquella epocha Passou depois para o convento de S.

Bento de X;ibregas, ou, como se dizia vulgarmente, dEnxobre-
gas. Aqui seguiu o mesmo theor de vida, e adquiriu fama de
Santidade, e mesmo durante sua vida despovoava se Lisboa aos

domingos e dias santificados, pois o povo queria ir ver o Beato
António. Falleceu com 80 annos d'edade em 1602. A devoção
para com eile, porem, só acabou depois da extincção das Ordens
Religiosas. Htije dillicilmente so encontra pessoa que saiba quem
era o beato António, e quão grande era a concorrência de Lisboa
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tas e jasmins tudo buscava segundo os tempos para o

seu Menino, e pondo-lhe nas mãos o que trazia, oíferta

da innocencia de sua alma.

É cousa certa, diz o chronista dominicano, e que foi

ao Beato com o fim de verem o erabrexado, perto da gruta, onde
dizetn ter elle vivido.

E nada comprova inelhor a fama que tinha de milagreiro, de

que a seguinte certidão passada por el-rei D. João IV.

Certidão d'El-Rei

«Quando o Infante D. AíTonso, meu muito amado e prezado

filho, esteve doente, vendo que os médicos todos desconfiavam

da sua vida, e lembrando me da devoção que o Duque meu se-

nhor e pae, teve sempre ás cousas do B. Padre António da Con-
ceição, religioso da Congregação de S. João Evangelista, mandei
buscar algumas relíquias suas, e, quando chegaram com ellas,

estava o Infante em tal estado que entendiam os médicos todos

podia durar muito poucas horas, e o julgavam por quasi morto,

porem no mesmo ponto em que as ditas relíquias lhe locaram,

elle começou a melhorar de maneira que recebeu saúde perfei-

ta; e asiim fiquei attribuindo aos merecimentos e intercessão do
mesmo V. Padre a mercê que Deus lhe fez da vida. Assim o af-

firmo pelo babiio de Nosso Senhor Jesus Christo. Lisboa, 13 de

dezembro de 1648.

A rainha também assevera o mesmo n'outro altestado. E á

vista de certidões taes, como não havia de medrar a devoção

para com o Beato, e como não haviam de crescer os rendimentos

do convento.

Decorreram annos, e a revolução franceza tornou os povos

algum tanto menos crédulos, e mais altivos. Os frades pela sua

pa^rte trabalhavam também loucamente para a sua ruina. E o

resultado foi o que já no começo do século actual era fácil de

prever—o secular e gigantesco edifício com poucas machadadas
cahiu por terra. O 'mosteiro do Beato servia por algum tempo
de quartel de tropas, e n'um tal mister estava occupado, quando
o fogo lavrou n'elle em 1836.
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vista e notada por padres, que algumas vezes o accom-
panhavam, que indo pela manhã cedo abrir a sua er-

mida, acbava o menino Jesus assentado no meio do al-

tar sobre a pedra de ara.

Espalharam então o boato de que o fogo de propósito fora lan-

çado n'elle. para d"aii fazer sahir as tropas.

Mas quer assim fosse, quer não, o caso é que o incêndio foi

atalhado, e uào causou grandes estragos.

Decorreram annos, ea eg;reja e convento foram vandalicamen-
te vendidos. O novo possuidor destioou a sua aequisição para
fabrica e para depósitos. Pediu por isso aos descendentes dos

antigos condes de Linhares que d'alli fizessem remover as ossa-

das de seus maiores.

Mas os descendentes nenhuma solução davam; e mesmo pare-

ce terem declarado que não queriam saber para nada das ossadas

de seus maiores.

A' vista d'um tal desapego o proprietário da egre)a mandou
tirar dos túmulos as ossadas, e furam todas dei^pejadas dentro

d'um carneiro ou subterrâneo na primeira capeila, que nos fica

a direita, olhando para o coro.

Os ossos d'aquelle que foi morto em Ceuta, estavam reduzi-

dos a pó.

Achouse, porem, dentro d'um tumulo, um craneo de crean-

ça (da qual a Chronica não falia) em perfeito estado de conser-

vação.

Actualmente 03 túmulos achara-se servindo de soccos ao enge-

nho novo na casa da caldeira no iotervallo da^í portas.

No entanto os epitaphios existem ainda nos me.^nios logares,

que anteriormente occupavam na capeila. Pelos iutervallos dei-

xados pelas pipas podemos ainda ver as ieltras.

Taes são as vicissitudes das cousas humanas.
A egreja acha-se já com a fachada muito alterada, e muito

semsaborona. . . Não digo bera, existem as paredes, o tecto e o

coro d'aquella que foi a magestosa egreja e ufania dos LoyosI

Paredes nuas, esburacadas, sem cantaria, em summa como
aquellas que ainda ha pouco existiam n'esta capital, reí^tos do so-

berbo templo de Santo Antão conhecido em todo o mundo culto.

Mas aqui as ruinas foram causadas pelo teireinoto impensante

acolá pelo ho:nem que se diz, e é na realidade pensadorl
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Alli eram novos amores, e o abrazar-se em devo-

ção. Tomava-o nos braços e como outro Simeão pe-

dia-lhe licença para acabar a vida, porque a alma não

era capaz de tamanho goso, como recebia em tal es-

Em quanio às sepulturas cCaquelles que jaziam no pavimento
da egreja, nem uma só encapou. Tudo desappareceul

Tenho visto-a maior parle dos ediflcios notáveis do paiz, mas
em nenhum d'elles eacontrei até hoje um tão grande numero de
azulejos, como aquelles que ainda existem no antigo convento
dos Loyos, n'esta sua casa, cabeça da Ordem em Portugal.

Quantos capitães não foram empregados n'um tal adornol

Os azulejos não parecem portuguezes, e são visivelmente do
tempo de Luiz xiv, bera como os trajos n'elles representados. Mas
que diversidade de desenhos/ Que viveza e fertilidade de imagi-

Daçãol Qae contraste de seenasl

Ha sérios e ha jocosos : ha azulejos oara todos os paladares;

mas são realmente muito engraçados aquelles que representam
o burro a fazer habilidades: os ratos a enforcarem um gato : as

tourinhas, e os galos a namorarem uma rata.

Também alli lemos nos azulejos a historia dos sete alfaiates a
matarem uma aranha. Mas, talvez por ser desenho estrangeiro,

a historia encontra-se aqui algum tanto variada. A pobre aranha lá

se acha na parede: dois brutamontes com paus na mão, parecem
dispor-se a descarregar pauladas, ambos ao mesmo tempo; mas
antes d'isso uma dama gentil, com seu sapatinho na mão, sorrio-

do-se, vae serenamente esborrachar o araobiço, do qual os ho-
mens parecem um pouco hesitantes em se approximarem.
Os azulejos, que n'esla casa apresentam scenas americanas,

também me deixaram impressões muito agradáveis.

Que teria sido das bellas artes em Portugal, se o paiz não tivesse

tido ricas ordens de cavallaria, e ricas congregações de frades e

de freiras ! Pois todos sabem que os palácio^ de nossos antigos

fidalgos não passavam d'uns immensos casarões, nos quaes co-

mo obra arti-iica apenas se encontraria algum crucifixo, alguma
imagem de Santo, ou algum painel.

E lalvez mo lambem proviesse do ensino que se dava a todos

—que n'este globo estávamos como perigrinos sea>pre prestes a

entrar na palria celeste. E que o bom catholico não devia reves-

tir as paredes de seus aposentos com ricos damascos, veludos e
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lado: e beijando-lhe os pés tornava-o ao collo da Vir-

gem. Ouiras vezes fazia-lhe perguntas como a menino,

para que descia ao altar, onde leria frio? Forque dei-

xava os peitos da Senhora, em que e>tava mais abri-

setio? ; mas sim adornar sua alma com ioda a qualidade de
virtudes para obier um dos melhores logares no Ceu.

É, porém, impossível, que os azulejos de que fallei em ulum.>

íogar, náo dalém do reinado de D. João V.

No escadorio lambem vemos azulejos, e representam uma ba-

talha e uma reeonslrueção d'iim editieio.

Ainda txistem duas estatuas na balaustrada, faltando oulra-t

duas, que, ao todos, eram ellas quatro.

O refeitório existe lambem, e em bom estado de conserva-

ção. Serve actualmente de adega.

Por cima d'este refeitório fica a biblioiheca : e escriptor hou-

ve que chegou a dizer que ella continha dez mil volunies.

As elegantes torres da fachada foram apeadas ha uns treze

annos. Deram-lhe uma outra forma com o fim de não apresen-

tarem o aspecto d'egreja, e também para «e utiii.->arem da can-

taria em varias obras, todavia ninguém dirá que não era aquil-

lo uma fachada d'um templo.

A egreja serve actualmente de deposito e de casa de trabalho.

No "exterior com communicação para a rua. e á esquerda da

porta principal da egreja, ficava o famoso embrechado, delicias

do povo de Lisboa, mormente aos domingos e diassanciiticados,

em que iam vi.^-iiar as egrejas que ficavam no caminho, como San-

tos, Madre de Deus, Xabregas, Grillos, Grillas, e pur fim o em-
brechado; e no regressu não deixavam d'entrar nas hortas, e á>^

fazerem n'elia8 alguma despeza, e também mil projectos, e mil

fanfarronadas. devidas em grande parte ao álcool. E lambem ás

vezes poderiam ouvir poetas, pois os poetas lambem frequentavam

as hortas, e lambem bebiam, mas não da agua da Samaritana.

Mas o emÍ)rexadol O embrexado ! Quo lindeza.

E' o embrexado, do qual ainda existem re.<tos. uma espécie

de capellinha, revestida de pedrinhas brutescas e conchinhas

de varias cores, formando bonitos embutidos. Dizem ler sido

n'este sitio a cella do beato António. Parece que as capellinhas

eram namerosas, mas não se pôde bem ajuizar, puis aquillo é um
montão de ruínas I
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gado. e melhor agasalhado. E em remate tornava-o a

seu logar.

Mas, apesar de tão santo e de tão velho, o diabo

ainda vinha á terra para zombar do pobre sachristão.

Diz-s»e que o Beato António era em vulto, e representado sob

a fiígura cl'um frade ajoujado com um sacco às costas. Mas o

saco estava roto no fundo, e d'elle caliiam chouriços no chão,

posição que dava grande prazer ao mulherio e ao povmho.
Varias fabricas esião estabelecidas no convento ; e ha por alli

certa vida e animação, cuja existência era impossível nos tem-

pos fradescos.

Parte do claustro serve para fornos. Principiando, porém, pe-

io nascente, temos em primeiro logar a fabrica de distillação de
aguardf^nte, pertencente ao sr. José Maria Macieira e Filhos, fa-

brica em que ha machioa a vapor da força de 12 cavallos.

Segue-se uma fabrica de sabão, pertencente à mesma firma.

Em seguida a esta enconlra-se o grande deposito de petróleo e

de azeite.

Segue se a notabilissima fabrica de moagens pertencente ao

sr. João de Brito, fabrica dividida em o pavimentos, com maqui-
na a vapor da força de 87 cavallos, de baixa pressão.

Esta é a fabri';a nova
;
pois amda existe a antiga, trabalhan-

do também com maquina de muito menor força, pois tem ape-

nas uns doze cavallos de força eíFectiva.

Emquanto à moagem regula ella por uns cem moios por dia.

As ricas porias da egreja são hoje as portas da fabri:a, e o si-

no dos frades, com seu plangente som ainda vai hoje annun-
ciando as horas aos 200 empregados, que naquellas fabricas e

officinas andam a ganhar o pão diário.

Mas nem eu «ou competente, nem seria também do agrado do
leitar a descripção do movimento do maquinismo e das opera-

ções, pelas quaes o grão passa, desde que é lançado no tegão,

collocado no andar térreo, d'onde é conduzido por meio de uma
nora aos differantes apparelhos da limpeza.

Eis porque passo por alto a maneira como d'estes apparelhos
elle sae perfeitamente limpo de todas as matérias estranlias, taes
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Pois obra do diabo era o sahir todas as noiíes o me-

nino Jesus dos braços da Senhora, e il-o o sachríslão

achar pela níianhã sentado no aliar.

E de vez em quando também o diabo apagava a

como pedra, terra, paltia, ervilhaea ou aveia. E, corno depois

d'esta evolução, se introduz n'ouiroi tegõe*, que, achando-se no

andar snperior ao das mós, o cunduzem para estas por meio

d'uQs tubos meialhcos, que, actiando-se adaptado a uns peque-

nos funis do mesmo metal, culiocado sobre a caixa da mó, o lan-

çam n'ella, onde é reduzido a farinha.

Passo em claro também, por importar pouco ao leitor, a ma-
neira como a farinha de todas as mós, é reunida por meio d'um
parafuso, sem fim, ou de Archimedes, e é lançada numa nora,

que a conduz a uns apparelhos chamados refrescador^s, os quaes

a lançam nos peneiros, que teem por fim dividir a farinha sabi-

da das mós {farinha em rama) das differentes qualidades, prom-
ptas a entrarem no lotador.

Tudo isto operado por meio de complicado maquinismo, mo-
vido pelo vapor, deixo por alto, no entanto é surprebendenle

ver e ouvir ao mesmo tempo era movimento uma immensidade
de correias, de tambores, de cyliudros, e de ferros de todos os

feitios e tamanhos

!

Em summa, a sã razão diz nos que estes artistas e operários

são mais úteis à humanidade, do que os pansudos loyos a vive-

rem regaladameniei e quasi na ociosidade !

E emquaoto a maldade, houve-a sempre.

Na obra intitula : Sentinella contra judeos posta em aforre da
egreja de Deus, e estampada no Porto no anno de 174o, a pag.

137, lemos o seguinte, e vejam lá se querem maldade mais des-

carada do que as que o autor attribue aos raaldictos Judeus :

«O glorioso padre Santo António trata da zombarias e mofa
que dos christãos e suas cousas fazem; e dos risos com que es-

carneciam d'elles, que não tem maior gosto, que quando fazem

esearneo de um christão velho, enganando-o em alguma cousa,

como se vão por um caminho, e por se não perderem lhe per-

guntam por onde hão de ir, por esearneo o desemcamioham, di-

zendo que o caminho é por outra pane, ficando se elles rindo do

que fizeram. Quando não podem mais, se contentam com pisarem
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luz da lâmpada, que deveria eslar acesa durante a

noite.

Mas depois o mafarrico perdeu de todo a vergonha e

mostrava- se visivel. Umas vezes apparecia na figura de

a sombra, ou cuspir n'ella, lendo n'isto tanto gosto, como se em a

cara lhe cuspiram. S. Justino diz que, quando em descampado
colhiam chrisião, lhe não perdoavam a vida. Em Villa Viçosa do

reino de Portugal havia umas beatas judias, que faziam muita
conserva, misturada com sua própria immundice, e quecom ella

convidavam os frades, e muitos confessavam terem n'a comido.

Estas mesmas hiain também à^ igreja'^, e levavam umas ve-

lhinhas, pouco mais de palmo, que davam para se dizer missa,

com o pavio tão cortado, que aos que as ajudavam lhe era neces-

sário para as accenderem, cortarem uma pouca de cera com os

dentes, a qual ellas tinham meitido primeiro em suas parles im-
muodas, indo depois fazer grande galhofa e zombaria do que ti-

nham obrado.

Em a cidade de Toledo ura judeu medico levava veneno em a

unha do dedo e tocando com eile a lingua dos doentes os matava.

Outro cirurgião em a mesma cidade lançava veneno nas feridas,

despachava as curas, matando. Todos 05 judeus de Antioquia ha-

viam tido umas grandes festas e para lhe darem a seu parecer

e ultimo complemento, diz Velasques que furtarão um menino
christão, e açoutando-o o crucificaram: mas não ha que mara-
vilhar ouvindo o que diz Jacob de Valença dos judeus, e é que
provocados do seu mortal odío e aborrecimento, põem um chris-

tão todos os annos em uma cruz, e o crucificam.

O padre frei Filippe de Salazar no sermão da Cruz diz que
succedeu na cidade de Valença do Cid, que um dia da sexta feira

Santa de noite, estando um mancebo era uma rua d'ella, fora de
horas, reparou que em uma casa estavam muiios homens, cau-

sou-lhe novidade, e curiosamente se chegou à porta espreitando,

e escutando o que passava Ouviu que disseram os de dentro

que parecia andar gente na porta, e temendo, que abrindo-se

lhe poderia succeder algum fracaço, metteu mão à espada, e le-

vando-a esperou o que lhe suceedesse, retirando com tudo al-

guns passos, a tempo que chegando por alli a justiça, o achou
D'aquella forma, e perguntando-lhe o que fazia d'aquella sorte,

disse o que linha succedido. O juiz não só por se ceriificar, mas
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porco, grunhindo. Mas o santo velho pegava n'uma cor-

reia, que já para tal tim trazia, e zurzia o diabo a boníi

zurzir.

r)<» vpz em quando também o careca maldito se lhe

com o desejo de saber para que se juntava aquella gente, che-

gou à poriH, e fazendo a abrir, a diversas perguntas que lez,

lhe deram escusas apparenles, a cujo tempo levantou a voz um
meniao, que escondido tinham, dizendo : Estes homens me que-

rem crucificar.

Deram conta ao tribunal, e averiguando serem todos judeus

6 que em o opprobrio da Paixão de Christo faziam e haviam fei-

to semilhanies delictos, fez que correspondesse a culpa ao cas-

tigo, mandando arrasar a casa, e em seus fundamnntos se edifi-

cou uma egreja C(»m o tilulo h, invocação da Cruz. celebrando se

ali uma annual festa em o domingo infra octavam da instituição

d'ella, para eterna memoria do succedido.

No anno de 1633 se fizeram ern Madrid grandes demonstrações

de sentimento por outro estupendo caso que os frades fizeram

com a imagem de um santo Chri.-to crucificado; a qual arrasta-

ram, açoutaram e lançaram em o fngo: derramou muito sangue^

e da sacrosanta imagem se ouviam vozes queixosas, dizendo :

Malditos, porque me maltratais, sendo vosso Deus verdadeirof

Assim se contau ern a sentença e processn: e huuve então

grandes sermões ao desagravo de nosso Deus crucificado, e con

tra os judeus tratando-o tão affrontosamente.

O' crueldade nunca imaginada I O' dureza nunca jamais vista!

O' mais feros e cruéis que vos mesmosl Que tenhais um Christo

diante de vossos olhos, que o vejais verter sangue, que o ouçai.n

articular p^hvras, que nem o sangue vos abrande, nem a vista

vos mova, nem as vozes vos convertam ? Não só o fizeram reco-

nhecidos de sua crueldade, antes passou tanto adianie sua malí-

cia, que não contentes com os inhumanos golpes e açoutes, que á

santa Imagem deram, cegos e pertinazes se atreverão a conver-

tel-a em cinzas.

Em Paris se descobrio (pag 142) que no anno de 1174 cru-

cificaram a um chrisião chamado Ricardo, e este mesmo an-

no a um outro chamado Domingos crucificaram em Sarogosa.

No anno de 14fi8 crucificaram em Trento a ouiro. chamada Si-

mão, e lhe fizeram opprobios sem piedade. No mesmo anno cru-
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vinha deil;ir na cama, onde o achava a bom dormir,

quando, com o fim de se deiíar, para ella se encami-

nhava.

Ao achar a cama tomada, o velho sachristão excla-

cificaram era Dotrana com deshumanas erufldadps a outro eha-

toado Joanino, fítn Sepúlveda, ca em Hespaoha, (porque os

exemplos não sejam todos esirangeiroí) cru^MÍJcaram outros

inancebus, cujo nome se não sabe. ao qual, ao pare«*er d'eiles

deram todo-» os tormentos do Bispado de Segóvia. Em Valladolid

poz^-ram a um menino em forma de cruz, e com agulhas lhe

trespassavam o corpo muitas vezes, em o anno de 1452.

Em o de lioi, succecleu não mui longe de Zamora e de Bena-
vente nas terras de D. Luiz de Almaçam que dois judeus forta-

ram um menino, e sahindo se com *elle fora do povoado a um
campo o abiiram pelo meio, e lhe tiraram o coração, e chaman
do outros judeus conhecidos, o queimaram, e fizeram cinza, e

misturando com vinho o deram a beber a todos, e não enterran-

00 profuudamente o corpo, porque os d'este jaez não são grandes
cavadores, uns cães que chegaram à sepultura, tirando um bra-

<MDho o levaram na boi'ca, o qunl foi visto e tomado de un-* pas-

tores, e descob^-rto o delicto, foram prezos os delinquentes, que
o confessaram, e foram castigados.

No anno de 1490, succedeíi que um judeu visinho de um Jo-

gar chamado Quiniar, com outros naluraes visinhôs da Guarda
e deTembleque se acharam em Toledo ao tempo em que se fazia

um auto de laquisição de Fe, e vendo o damno que se lhe seguia

d'ella, disse o de Quintanar aos outros: Eu sei certo feitiço, com
<i qual raivarão e morrerão todos estes, e prevalecerá a lei de
Moysés.

Coueertaram-se todos que se juntassem em Temblequ^ onde
depois de muitas consultas determinaram furtarem um menino
inuoct^nte de três para quatro aanos, e isto se encoramendou a
utn chamado João Franco, por mais sagaz e astuto. Furiouo em
Toledo, e o levou ao logar da Guarda, onde elle morava, dizen-

do aos visinhôs, que era seu filho, e que o linha dado a crear em
outra parte. E chegando o tempo da Paixão do Senhor, se jun-

taram todos em um cova meia légua da Guarda, aonde antes de
fazerem o feitiço, trataram de executar em o innocente menino
ii'das as affrontas, opprobrios e deshonras, que em o Filho de
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mava: Não vos tenho ea avisado, dom previso, que me não

entreis nesta cella^ Sus, levantar d'ahi muito nas mas
horas, que essa cama é muito estreita para dous. Quanto

mais que não aceito eu tão ruim companhia. A isto o dia-

Deu3 seus anlepasíados executaram. E repartidos os offlcios en-

tre elles para e.^te lastimoso caso lançaram ao innocente uma
grossa corda ao pescoço, e o levaram aos pontifices Annás e Cay-

fas. Levantaramlhe falhos lestimunhos. deram-lhe bofetadas e

impuxões, cuspiram-lhe no rosto, e dizendo mal da doutrina de

Christo, como se falassem com sua Divina Magestade. diziam ao

menino : Este traidor, enganador, engana as gentes, alvoroça os

Dovos. e se chama Filho de Deus. E logo o levaram diante de um
Fernando da Ribeira, visluho dtí Tembleque, contador do priora-

do de S. João, o qual como pessoa mais prmcipal fazia oíTicio de

Poncio Pilatos, e elle se s^^ntou em um tribuni)l,ondtí chegaram
João de Ocanha, Garcia Franco, e outro Lopo Franco, e lhe

deram o mesmo numero de açoutes, que st-us antepassados

ao Filho de Deus, dizendo-lhe: Traidor, enganador, que quan-

do pregavas, não eram mais que mentiras contra a lei de. Deus

e de Moysés, aqui pagarás agora o que dizias e fazias n'aquel-

le tempo. Assim continuaram as demais affrontas até que o

crucificaram, e lhe deram a lançada, na qual hora, como se

averiguou e soube depois, sendo a" mãe do santo menino cega,

cobrou subitamente a vista, sem saber como, nem de ()ue manei-

ra. Depois d'isto tiraram ao menino o coração e o guardaram,
enterrando o corpo. Com o coração do menino correram à cida-

de para acabar o feitiço; a um João Gomes que também era chris-

tão novo, e sachristão de certa parochia, deram 30 reaes, para

que furtasse do Sacracio uma hóstia consagrada, e lha desse. O
sachristão João Gomes a furtou, e lha deu, vendendo- lha assim

como elles a quizeram, juntos outra vez todos, ordenaram alguns

a experincia, e vendo que lhe não sabia, como cuidavam, deter-

minaram remeter o negocio aos Judeus de Zamora, aonde esta-

vam os mais sábios, doutos e rabinos, enviando com o coração e

santa hóstia, a umBento Garcia das Mezuras, o qual levava o

coração embrulhado em uns pannos, e a hóstia em umas horas,

com cartas de credito para os referidos judeus, em que se lhe

manifestava o intento. Este tal passando pnr Ávila, ondeesva o

tribunal de Santo OíTicíg, como era dissimulado e tido em boa
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bo desapparecia. mas o velho só teve verdadeiramente

descanço, quando suttiu ao ceu em 1555.

Porem o que se passava no convento de frades do-

minicanos em Aveiro entre o diabo e nm fradinho san-

eonta, como se apeou, se foi logo direito á eattiedral, e alli flogiu

que com muita devoção resava pelas horas, e vendo um christão,

que acaso enirou na egreja. notou como das Horas saliiram raios, e

parecendo-llin que aqu^ lie homem seria algum santo esperou que
sahisse, e se foi atraz d'elle á pousada, de onde se foi a dar con-

tas no Santo OíBclo, o qual mandou pessoas que se informassem
do caso e estas colheram ao tal Bento Garcia das Mezuras, e vis-

tas as cartas que traziam, o prenderam, e em os demais lugares

aos outros, que foram queimados no anno de 1491.

. . . Digo, pois, que ha muitos sinalados pela mão de Deus, de-

pois que crueiflcaram a Sna Divina Magestade, uns tem uns ra-

tinhos que lhe sahem de seu corpo do remate do espinhaço: ou-

tros lançam e derramara sangue de suas panes vergonhosas co-

mo se foram mulheres. Outros não podem cuspir, nem lançar hu-

midade alguma de sua bocca : outros em se deitando, ou encos-

tando a dormir, lhe entram e sahem immensidade de bichos a

morder a lingua.

Os que tomaram sobre si e seus filhos o sangue de Jesus, co-

mo disseram a Pilatos, estes padecem fluxo e sangue, e purgação
o menstruo todos os mezes. E Marcelino na sua Historia diz que
taes judeus, quando nascem, trazem a mão direita cheia de san-

gut^, e pegada em a cabeça.

Outros escriptores aíTirmam que à sexta feira da Paixão todos

09 judeus e judias tem fluxo de sangue, e que por isso sãopalli-

dos.

Dizem mais que para se limparem e livrarem d'esta praga, tem
08 judeus por certo o costume inventado entre elles de matarem
creaiuras innofenies, porquanto um s^-u rabino lhes disse estan-

do quasi à morte que se lhe não havia de tirar aquella infermi-

dade, senão com sangue de Chrislo. Assim o traz Valle, de in-

cantalionibus. Mostra-se mais este maravilhoso cuidado, em que
aos mais d'elles lhe cheira mal o corpo com tal extremo que os

antigos poetas lhe não sabiam dar outro nome, nem lhe davam,
mais que de fedorentos, e d'e?ia opinião é Marcial no livro II.

Alguns auciores dizem que este mau cheiro ou fedor o tinham
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to, ainda era luuilu mais engraçado. Us diabus ar-

reraettiam na figura de faniasmas contra o sanlo fra-

dinho fr. Balthesar de Guintiarães. Este. porem, ne-

nhum medo tinha d'elles. E até mesmo dizia aos ou-

lodos e teem os que foram e são descendentes dos cúmplices em
a morte de Chfisto. Os que lêem os rabinhos no remate do espi-

nhaço, são por linha direita descendentes d'aqueiies que entre

elles eram mestres, a quem chamavam rabis, e nos rabinos. Es-

tes se sentavam a julgar, e hoje ensinam a sua lei como mestres
e juizes, e para pena sua, e que sentados não possam estar sem
moléstia, e trabalho, lhe sabem aquelles rabinhos no próprio le-

gar que llie pode cau<ar penalidade. Os que não pod^-m cuspir,

nem lançar humidad»^ alguma da sua bocea, são aquelles judeus
que descendem em linha recta dos sacrílegos, sujos e ilesa vergo •

nhados que se atreveram a afear com ascorosos escarros de suas

bocas a formosura do Céu, e da terra, Christo nosso bem e Senhor.
Aquelles judeus, a quem entram e sahem iooumeraveis bichos

em a bocca a morderem-lhe e roer lhe a lioaua em se deitando,

foram e são os descendentes de uma mulher chamada Beatriz,

natural de lerusalem, na qual cidade, segundo refere Cantiprata-

no, succedeu o seguinte :

Havia uma muíher leviana chamada Beatriz, amiga de vêr, e

de ser vista de todos, e como tal rodeada e passeava as ruas de
aquella cidade. O dia, em que haviam de erueitiear a Christo,

passando esta mulher por casa dum ferreiro, a quem tinham
mandado fazer os cravos para o porem na cruz, se poz a fallar

com elle e lhe disse : Que fazes ?

Ao que o ferreiro respondeu que estava fazendo uns cravos

para o porem na cruz, com o fim de ser cruciíi-ado aquelle ho-

mem, que n'aquelle dia queriam justiçar.

E ella então perguntou : Qu*»res-me fazer um favor? Pois se

queres fal os rombos, para que, quando os cravarem n'aquelle

malfeitor, lhe dêem maior dòr, e causem maior tormenfo. E o

ferreiro assim lh'o prometleu, e assim os fez como aquella mu-
lher lh'os pediu.

Eis porque os descendentes d'esta mulher, apenas se deitam,

entram innumeraveis bichos como formigas em suas boc-

cas, mordendo-os em a língua, e isto permanece era seus descen-

dentes.
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tros fradinhos, que não tivessem medo, pois tudo

aquillo nada mais era do que andarem os proviços a

diverlirem-se.

Continueiiios, porem, a ver como a família real visi-

A esta mulher lhe chamaram depois Beatriz Bomba, e d'aqai

se tomou o modo commum de fallar.—De judia ou judeu rombo
me livre Deus.

Conhecem se muitoía também que são judeus em os narizes,

nas barrigas das pernas, na pouca limpeza, e desmazelamento
geral em a> costas, e em mostrarem ser ou serem corcovados.

E são estes sigoaes tão notáveis" que ainda que, com artiflcios

os queiram tapar ou encobrir, não podem.
Alguns ha que fica a baba uu cuspo pegado, era a cara, quan-

do cospem, era pena de haverera cuspido em a do nosso Re-
demptor.
E Santo Agostinho diz que em castigo dos judeus haverera cru-

ciflcado a (ihristo, veiu sobre eiles e se-us descendentes a mesma
pena, por quamo em o cerco que Tito poz a Jerusalém foram

por mandado do mesrao Tilo crucificados tantos que todos os

dias, em quanto durou o cerco da cidade, que foram seis mezes,

crucificaram perto de quinhentos. E em muitos dias passavam
d'este numero. Vinham desatinados com a fomp, e elle os man-
dava crucificar, até que faltaram paus para fazerem as cruzes.

Alcobaça

(Esta passagem é de Lord Beckford na sua viagem em Portu-

gal).

«Por motivos, que eu nunca pude conhecer a fundo, teve uma
linda manhã o príncipe regente de Portugal a regia lembrança

de me pedir que fosse eu fazer uma visita aos mosteiros d'Aico-

baça e da Bitalha. Nomeou para meus guias e companhtiros de

viagem aos meus iutimos e particulares amigos, o prior mór de

Aviz e o prior de S. Vicente.

Quando eu eommuniquei as regias ordens a estes dnis prela-

dos não raostrarara elles os mais leves vislumbres de surpreza.

Parecia aié mesmo que estavam completamente preparados pa-

ra uma tal visita.
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lava incessantemente es cor ventos, examinemos ainda

esse viver fradesco do século passado.

No dia 26 de dezembro de 1739 da-nos a Gazeta a

noticia de ter ido el-rei com o príncipe, com os infan-

É mui soberbo este régio mosteiro ao primeiro aspecto: a vil-

la é pittoresca, bem arborisada, e abundante d'aguaf. Enxerga-
se como que levantando-fe do «ereno valle a sua vista consioia o
coração contra as sensações oppregsivas, que inspira o vulto im-

menso e tyrannieo dos edifícios monásticos. MmI nos lobrigaram,

embora nos achássemos ainda distantes, o mais eslrepilo^o repi-

que de sines, de grande tamanho, annunciou a nog."«a próxima
chegada.

Havendo um aviso especial do sei'ietario de estado recommen-
dado a estes opulentos monges que recebessem o priur mór e

seus companheiros com especial acolhimento, toda a comniuni-

dade, incluindo padres, frades e subordmados (pelo monos 300
pessoas,) revestidos com os trajos religiosos dos dias festivos, se

achava alinhada no vasto adro do mosteiro, para nos dar os

parabéns pela nossa chegada.

A sua frente o próprio abbade trajando o s^u trajo de esmo-
ler mór de Ptirtugal. avançava para nos dar um corde^l abrnço.

Era altamente delicioso observar com que doçuras e ternuras

o bom abbade d'Alcobaça cumprimentava e afagava seus dignos

reverendos irmãos d'Aviz e de S Vicente

—

nunca se encontraram
rolas mais carinhoxns, pelo menos nas apparencias.

Precedido por estas tres graças de santiiade enlreieu no tem-

plo, grande, massiço, saxoneo na apparencia, e com seu tanto,

ou quanto d'austero.

Tudo estava ás escuras, excepto o sitio, em que as luzes das
alampadas, sempre bruxuleando defronte do altar mór, espargiam
uma luz mui soíemne e religiosa.

E mesmo não vale a pena mencionar as luzes das capellas e

nichos.

Para este altar mór os meus padres, de elevada jerarchia e

guias, encaminharam meu? passos, em quanto as vozfes rheias e

harmoniosas de vários e soberbos órgãos, acompanhadas pelas

vozes d(i coro, proclamavam que se achavam na adoração.

Os ires prelados foram ensmando o caminho para, creio eu,

o mais famoso templo da glutouice em toda a Europa. Aquiilo
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tes D. Pedro e D. António visitarem a egreja dos Loyos
no Beato António e na volia entraram na Madre de

Deus, onde assistiram á ladaintia cantada pelas freiras.

No domingí» iuimediato foi a raiclia ao mosteiro de

que Glaslenbury poderia ter sido no seu brilhante estado, não
posso eu asseverar ; porém nneus olhos nunca observaram em
convento algum modesto da França, da Itália ou da Aliemanba,

um tào enorme espaço dedicado a operações culinárias.

Pelo meio de uma sala iinmensa, de volta abatida, elegantemen-

te, não tendo menos de sessenta pés de diâmetro, corria um ria-

cho de agua límpida, caniinhando pelo meio de um reservatório

de pau, e coQtendo os mais bellos peixes do rio, de todas as qua-

lidades e tamanhos.

De um lado grandes montões de caça e de veados estavam ae-

cumuiados ; e do outro, hortaliças e fructas de uma variedade

interminável.

Ao cumprido d'uma extensa fileira de estufas se prolongava

uma enfiada de fornos para coserem pào ; e, junto d estes mon-
tões de farinha de tiigo, mais alva do que a neve, montões d'as-

sucar, talhas do mais puro azeite, e pastelaria a fartar, parle de

todas as quaes cousas uns estavam rolando: e uma numerosa ca-

terva de leigos e ajudantes dispondo em milhares de formas,

cantarolando durante tudo o tempo tão alegremente, como as ca-

lhandras n'um campo de trigo.

Meus creados e os de S." Excelleneias reverendíssimas os dois

priores cunservaram-se de pé, embasbacados na contemplação
d'aquelles hospitaleiros preparativos, e tão prasenteiros e jubilo-

sos, como se elles n.aquelle mesoio momento houvessem acabado
de ass.siir às bodas de Cana na Galilea. Ahi, exclamava sua ex-

cellencia o abbade, não haviam de passar larica. As bondades
de Deus são grandes, e é mister que participemos dVllas.

«D'aqui a uma hora e meia a ceia ha de estar prompta» con-

tinuou Sua Excellencia o abbade, «e, no emtanto, permiiti-me

que eu vos accumpanhe ao vosso aposento.

«As paredes ainda estavam nuas, porque só esta manhã, mas
jà muito tarde, fomos informados da vossa vinda. Não tivemos,

por isso, tempo para o adereçar com as tapeçarias finas.

Eu achei os aposentos, que se compunham de uma saleta de

espera, de uma sala de visitas, de ura quarto de dormir, não só-



100

Belém. E o príncipe e o infante D. Pedro foram ás Ne-

cessidades. Em 31 de dezembro assistiu a familia real

em S. Roque ao Te Deum.
No primeiro de janeiro foi a rainha á casa dos jesui-

Daente soberbos, mas até mesmo muito agradáveis. Embora as

paredes se achassem nuas, o tHcio achavase revestido de pintu-

ras douradas, e tapetes da Pérsia, dos mais finos tecidos estavam
estendidos pelo chão. As niezas achavam-se cobertas com ricos

pannos de veludo, enfeitadas com deslumbrantt^s jarras e bacias

de prata cinzelada, e com toalhas de mãos bordadas, tendo can-

tos de rendas, de um padrão antigo, mas curioso: peregrina mis-

tura de simplicidade e de magnificência !

Até o meu próprio leito estava armado n'uma alcova espaçosa

com surpreza apparente, do monge destinado para estar ao meu
serviço.

Eu, porém, tratei de me confortar. Dei um banho aos pés tão

serenamente, como se estivesse à porta da lenda do pai Abrahão,
e esperei n'unia perfeita e consoladora iranquillidade até que
três trovejantes badaladas ao exterior do portal annunciaram a

chegada do abbade em pessoa com o fim de me acompanhar pa-

ra a sala do banquete.

Passamos pelo meio d'uma serie de claustros e de galerias mal
visíveis por causa das sombras da tarde, até que por fim entrá-

mos n'ura salão, realmente magestoso, coberto de pinturas, illu-

minado por uma profusão de velas de cera em placas de prata.

Exactamente no centro d'esie deslumbrante salão erguiase uma
comprida mesa; e em volta quatro amplas poltronas, uma para o
hospede, e as outras para os ires prelados de modo que estáva-

mos ferroando um quadrado.
Consistiu o banquete não somente na comida usual e excellen-

te, mas até mesmo em rardades e acepipes das estações passa-

das, dos paizes longiquos— linguiças delicadas, lampreias d'esca-

beche, guizados raros do Brazil, petisqueiras de ninhos de pás-

saros ehinezes, e de barbatanas de tubarão, preparadas confor-

me a ultima moda de Macau, por um irmão leigo chinêz.

Em quanto a doces e fructas não ha que fallar. Estavam estas

á nossa espera n'uma sala contigua, ainda mais espaçosa esam-
ptuosa, na qual nos abrigamos depois d'um diluvio de varieda-

des de molhos.
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tas na Cotovia visitar o Lausperenne. E no sabbado ti-

nha a rainha também idn ás Necessidades.

A 9 de janeiro foi o rei visitar com os infantes D.

Pedro e D. António a egreja dos Paulistas. No dia im-

N'e9ta segunda sala eneonlràmos Franchi, o secretario do prior

d'Aviz, o caudatário do prior de S. Vicente, e dez ou doze dos

principaes da visinhança mui aneiosos por lançarem uma olha-

della para o estrangeiro, a quem sua exceilencia o abbade se de-

liciava era honrar.

Levantada a meza, quatro noviços bem apessoados, rapagões

de seus quinze ou dezeseis annos, servis alé ã affectação, chega-
ram trazendo perfumadores de tilagrana de Goa, derramando um
fragrante cheiro de columbac, a mais fina qualidade de pau de
aloés.

Terminada esta graciosa cerimonia, despejou-se o salão, como
se fora para uma dança. Eu regosijava-me commigo mesmo,
pensando que iamos ser obsequiados com o bolero, ou com o

fadango^ ou talvez com a própria fofa, dança tão decente, como
decentes foram os bailados dançados para recreio de Muley Lie-

zit. exemplarissima mag>?8tade marroquina.
Uma chusma de tocadores de clarinete e de guitarra, vestidos

com dominós de seda, assim como trajam os homens das sere-

natas nas burletas italianas, acompanhados por um grupo de

monges novos e de jovens cavalheiros trajando à secular, tão

ceremoniosos como grosseiros, começaram uma interminável

suecessão de minuetes que tinham tanto de muito decorosos,

como também d:" muito insípidos.

Lord Beckford por fim achava-se também com desejos de dan-

çar; mas ai, que a sua jerarehia somente lhe permiilia dansar

um minuete com os ires prelados ! Que differença entre as eti-

quetas d'aquelles tempos e a de nossos dias!

Convento da ARRABmA em 1885

Este convento e egreja não estão hoje reduzidos a um montão
de entulho, por causa do cuidado que d'elles tem tido o duque
de Palmella.

Sem o cuidado d'este duque de nada lhe valeriam as recor-
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mediato também esla fora visitada pela rainha, e d'alli

foi para a egreja da Senhora das Necessidades. Po-

rem já tinha na sexla-feira visilado a egreja de S. Ju-

lião.

dações de Santa Th^re^a de Jesus e de S. Pedro d'Alcantara, e

os versos de Alexandre Herculano.
Nos agrestes píncaros do promontório barbarico erguem -se

intactos o mosteiro e o templo dos piedosos penitentes da Arrá-
bida. Ali vão aioda chusmas e chusmas de romeiros com o fim

de dirigirem su^s preces às santas imagens, de pagarem suas

promessas, de folgarem por entre as odoríferas matas, de con-
templarem absortos a lua reflectindo sobre as aguas do Sado e

Oceano. Ouvem os rugidos do mar, e vêem o encapellado de .-uas

ondas sem medo. Cantam seus versos ao som, ás vezes admirá-
vel, da guitarra e de vários outros ioslrumenios. E o sino aiuda
convida as turbas a entrareío na egreja para ouvirem a voz do
pregador e as harmonias da musica. E os velhos quando tal ou-
vem 6 vêem, julgam se ás vezes nos tempos das suas rapaziadas.

Os velhos ainda coutam mil historias e lendas dos monges
outr'ora ali residentes, as capellas, as imagens, as sepulturas,

recordam que a vida actual ha de acabar, e é provável que mui-
tos protestos de melhoramentos de vida se lenham feito sobre
aquellas fragosas serras

Em summa, devido ao duque de Palmella, ainda se passam
ali muitas horas agradáveis. Tivesse a Arrábida tocado a outro

qualquer possuidor, o mosteiro seria um armazém, a egreja pas-

saria para casa de habitação, as ossadas para uma relioaçào de
assucar em Lisboa, e sobre a figura de fr. Martinho, cahiria um
ma''hado, que de prompio a reduziria a achas para o lume, e

a gruta de Santa Margarida seria convertida em pia para as ca-

valgaduras beberem.
E, se assim acontecesse, não havia que admirar.

Portugal, como que á porfia, ha cincoenta aonos, tem dado ao

mundo um nojento espectáculo de derribar, de aluir, de espesi-

nhar tudo quanto recorde os gloriosos feitos de nossos heroes.

O Carmo em Lisboa serviu de estrumeira Os ossos de fr. Luiz

de Granada era S. Domingos de Lisboa, estiveram prestes a ser

lançados no entulho, e devera a ura estrangeiro a sua conserva-

ção.
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No dia 16 de janeiro foi el-rei a S. Vicente de Fora

assistir com o príncipe e cora o infante D. António ao

triduo do desacato. Esta mesma egreja foi visitada no

dia immedialo pela Rainlia.

A capella dos Castros em Bemfiía foi salva por um estran-

geiro.

Se em Bemfiea a sepultura do grande fr. Luiz de Sousa tem
uma campa, deve-a a um padre brasileiro.

A' celebre egreja de S. Domingos de Santarém, onde jaziam

tantos e lanios varões illustres, .que ali tinham comprado suas

sepulturas, nem sequer poude salvar a voz eloquentíssima de

Alexandre Herculano que tanto bradou pela conservação d'aquel-

le templo, e do qual só escapou a claustro, por estar n'elle a

praga de touros.

Ao entulho foram lançados os ossos de João Fernandes An-
deiro.

Mas para que direi mais a leitores contemporâneos, que sabem
perfeitamente como as coisas se passaram.

No eratanto o historiador geme, o archeologo afflige-se, o ho-

mem amante do seu paiz acha que um tal proi:;eder é uma ver-

gonha indelével, mas o vandalismo corre triumphante pelo paiz,

é acolhido com festas e applansos, em nome da civilisação mo-
derna, e eis porque não escapam as torres de Beja, embora ro-

manas, nem as muralhas de Monte-mór-o-Velho, embora lam-

bem romanas.
Se a Grécia tivesse pertencido a Portugal, jà não existiriam

08 restos d'esses famosos monumentos, que têem sido o assom-

bro de gerações successivas, e aos quaes diariamente numerosos
estrangeiros de todos cantos da Europa vão render preito e home-
nagem. .

.

Vamos, porém, outra vez fallar da Arrábida.

Para quem desembarca no Portinho, e se encaminha ao cume
da Arrábida, acha ao principio o caminho ameno e fácil. Vão,

porém, as cousas gradualmente mudando muito de figura, á me-
dida que nos vamos aproximando do famoso mosteiro.

O caminho cada vez se torna mais Íngreme, alcantilado e em-
pinado. Dahi a pouco ergue-se, e como que parece dar seus

ares de arremelter contra quem o pretende galgar, valendose

já dos pés, já das mãos.
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Na qiiartd feira 14 foi a rainha com as princtzas á

Madre de Deus ; e no dia inomedialo á egreja de S.

Mauro oa Junqueira. Quereria dizer a Gazela Santo

Amaro?

A subida faz- se agora por uma senda, que nem sequer o nome
de carreiro pôde ter, pois é muito estreito, e isto já n'umã altura

pasmosa.
N'este sitio o olhar para baixo amedronta, perturba a cabeça,

causa vertigens, enfia o rosto, faz esquecer os membros, o cora-

ção comprime-se e faz-se pequenino.

Mas, se a subida nada tem de fácil, que fácil nunca foi trepar

por uma serra escorregadia e quasi a prumo, a descida ainda

tem muito mais que se lhe diga,

As pedras rolam debaixo dos pés, e fazem escorregar. Faltam

os arbustos, ou outra qualquer coisa a que a gente se agarre.

Olhar para baixo, para aquella distancia, desamparada de aoi-

bos os lados, e que a gente ainda tem para descer, causa ver-

tigens e faz estremecer.

Como agora se amarguram as scenas populares que observa-

mos.
Como agora nos arrependemos de termos ido ouvir um pre-

gador e musica.

Mas, chegados ao Portinho, desappareceram os sustos e con-

servamo-iios por horas embebidos ao ouvir a guitarra magistral-

mente dedelhada por cinco ou seis guitarristas ao desafio. Os
foguetes rompem as nuvens, os copos despejam-se, os homens
de pequeninos tornam-se grandes.de pobres, ricos, de humil-

des, fanfarrões, e depois là vae o vapor largar todo aquelle po-

voléu em Setúbal, e depois desaparecem os júbilos e as illusões,

e o artista, até ha pouco concebendo no cérebro régios pensa-

mentos, sabe que tem no dia seguinte ou de ir caiar um prédio,

ou escanhoar as barbas aos freguezes.

E tudo assim no mundo, continuas illusõesi

Querendo porem, o leitor ficar em Setúbal, tem bastante que
ver tanto n'esta cidade, como nas cercanias. Eu porem, fallarei

tão somente de templos.

Passada a estação da histórica Palmella, o aioma dos laran-

jaes surprehende, mormente se fòr de manhã, deliciosamente, o

olfato dos passageiros. É encantador, principalmente em janeiro
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Na quarta feira immediata foi el-rei á Sé por ser

véspera de S. Vicente.

Na segunda feira, porem, foi a rainha com a princesa

visitar a egreja de S. Sebastião de Pedreira.

o panorama que nos appreseBtam os laranjaes, que são, e com
verdade, o orgulho e a ufania do povo de Selubal e das imrae-
diações.

A' sabida da estação enxerga-se logo uma cordilheira de ser-

ras, sob a qual se estende a cidade banhada pelo masiestoso Sa-

do. Magestoso e admirável em frente d'esta cidade, porem mo-
nótono e nada risonho no seu eur^so até Alcácer do Sal, a Salada
dos antigos romanos, e onde o convento das freiras d'Ara Coeli

está reduzido a um montão de pedras e terra!

Vê o passageiro logo depois de chegar a Setúbal os restos das
pallidas e carcomidas muralhas de Palmella, o alio do Viso, S.

Luiz, Boa Vista, S. Philippe, torre do Ouião, por onde passou,

quando foi á Arrábida, e logo em seguida esse Promontorium
Barbaricum dos antigos, ao qual dão actualmente o nome de
Serra da Arrábida, em cujo agreste pmcaro os piedosos cenobi-

tas, guiados por S. Pedro d'AÍcantara, foram fundar um mostei-
ro, oulr'ora receptáculo de muitas viitudes, depois cantado por
Alexandre Herculano, e salvo do vandalismo pelo duque de Pal-

mella, como jà disse.

Nas encostas d'eslas serras existiam o exlincto convento, cer-

ca 6 egreja de Brancanes, construcção do século passado. Mas
havia aqui um dos mais bellos quadros exisientes em Portugal.

Logo no começo dá rua Nova de Bomfim se encontra à linda

egreJH das freiras de S. João. Barissimas vezes o templo se abre
ao publico, mas quando o abrem merece a pena vér os azulejos

da egreja.

Seguem-se extensos laranjaes que vão entestar com o afamado
campo do Bomfim, e a poucos passos, em direcção a Palhaes,

observa-se á direita uma porta que pertencera a uma gafaria.

Sua architectura data evidentemente do tempo d'el-rei D. João
II, monareha que n'esta terra deixou bastantes recordações.

Passado o largo de Palhaes vá-se immediatamenle a praça de
S. Bernardo, designação que dizem ser proveniente d'um mos-
teiro de freiras da ordem do Claraval que n'e3tB sitio estacionou
segundo dizem, mas do qual mui poucos vestígios restam.
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Na terça feira, ^7, foi ella visitar os dois con-

ventos de Carnide. e a egreja da Luz. Na quinia feira

visitou a do Espirito Saiiio; na lerça a dos Marlyres, e

na quarta feira seguinte a das freiras Alt)ertas.

Existe, perem, uma casa de jesuítas fundada sobre as ruínas

do antigo convento de S. Francisco, que estanceava n'um local

pittoresco.

Esta casa de jesuítas flea a pouca díslancia da pgreja paro-

chíal da Annunciada, templo que por certo não é mais pequeno
que o dos jesuítas, onde nada se encontra de notável era quanto
a artes, mas onde se reúnem continuamente todas as pessoas

que se entregam ao beaterio.

Mas a verdade é que os jesuítas teera alií prestado grandes
serviços às letiras e á morai. Educam e alimentara em grande
numero as creanças desvalidas, ás quaes dão educação religiosa,

a mais eífieaz de todas a'< educações, e dão ensino, fato e alimen-

to Ao principio fizeram lhes guerra, hoje respeiíam-nos e coq-

sideram nos como beneméritos
O templo de S. Sebastião é digno de meocionar-se. Serve ho-

je de parochia, mas foi fundado por um frade dominicano, e a um
convento dominicano pertenceu.

E quem entrará n'elle, se ao menos houver lido a suavíssima
historia de S. Domingos por fr. Luiz de Sousa, escríptor nunca
assas louvado, que se não recorde do nome do famoso fr. Luiz

de Granada.
Vivia este notável escriptor hespaohol no convento de S. Do-

mingos de Setúbal ou de Setuvel, como então se dizia.

Certos almocreves e arrieiros que n'esia povoação traficavam

em negocio de peixe para Hespanha, foram visitar o frade dorai

nicano, dizendo-se seus parentes. O grande escriptor, tilho d'uma
lavadeira de Granada, e que por caridade recebeu a educação
n'um convento de frades, apesar das honras que lhe prestavam
os reis e os príncipes, conservou-se por toda a vida modestis-

simo.

Obsequiou e regalou os almocreves o mais que lhes foi possí-

vel. Depois foi procurado por outros, e estes também foram obse-

quiados e regalados. Ainda vípram outros, e outros, que apesar
de regalados importunavam e pedinchavam sempre. E o fradi-

nho ia sempre fazendo a favor d'elles quanto podia; mas certa
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Na quarta feira immediaia foram as altezas e mages-

tades ver a procissão da Ordem Terceira de S. Fran-

cisco: e na sexta a dos Passos de S. Domingos. E na

quinta foi a rainha visitar o Senhor dos Passos a Belém.

oecasião não se poude conter sem que exclamasse: «La que eu
tinha parentes arrieiros e almocreves, bem o sabia; mas queel-
les eram tantos e tantos, lá isso ainda ignorava!

Aioda outra reflexão me suggere, porem, este beilo e vasto

templo de S. Sebastião. Diz o mavioso chrooistaque fora funda-

do cora o dinheiro produzido pda venda dos livros compostos
por fr. Luiz de Granada!
Com certeza mudaram os tempos d'um modo extraordinário,

que o produeto dos livros compostos actualmente pelo mais fes-

tejado e laborioso escriptor mal lhe da para sahir da pobreza
extrema, quanto mais para fundar uma egreja e um convento
como de S. Sebastião em Setúbal.

O convento é hoje aquartelamento de tropas: e ossos do fa-

moso escriptor dominicano, prestes a serem lançados no entulho
por occasião da exlincção das ordens monásticas em Portugal,

só deveram sua conservação a um viajante estrangeiro, como ja

se disse.

Outro templo antigo, de três naves e vasto, é o de Santa Ma-
ria, egreja que anda em competência d'antíguidade com o de S.

Julião.

Mas não são apenas estas as egrejas de Setúbal. Temos ainda

a Misericórdia, a egreja dos Grillos, de Santo António, dos ter-

ceiros do Carmo, da ermida da Conceição na porta d'herva...

N'uma palavra, não ha em Setúbal, menc* de vinte egrejas, o que
prova d'um modo irrefragavel quão dado foi aquelle povo ou-
tr"ora às cousas da religião.

Mas não devemos passar adiante sem dizermos uma palavra
acerca da jóia mais preciosa que possue esta cidade, isto é—do
templo de Jesus, fundação d'el-rei D. João IL

Que admiráveis não são aquellas elegantíssimas columnas,
que sustentam o tecto do convento de Jesus! Que deslumbrantes
aquelles quadros, embora sejam produeto de pincéis estrangei-

ros.

O sitio em que se ergue o templo de Jesus era ainda no rei-

nado de D. AtTonso V, destinado para marinhas. Justa Rodri-
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Na outra quarta feira foi a rainha ao mosteiro de Be-

lém rezar ao Senhor dos Passos. Na sexia feira foram
as magestades para o Paço do Santo OíBciu ver passar
a procissão dos Passos da Graça.

gue?, ama d'el-rei D. Manuel, foi quem teve a lembrança de
comprar aquelle terreno por dez mil cruzados, para fundar alli

um templo de freiras franciscanas. Não tendo, porém, os meios
pecuniários .«uflicientes para uma lai empreza recorreu a el-rei

D. João II, que deu em resposta: Que a Jesus daria reino e co-

roai

E, com pffeito, ainda no reinado d'e8te rei se ultimou a capel-

la-raór, na qual dispendeu do seu bolso deseseis mil cruzados.
Corria o dia 17 de agosto de 1490, e por ordem de D João

Fernandes, prior mór de Palmella, se juntavam ao som da cam-
pa tangida na egreja parochial de S. Julião da villa de Setúbal

03 priores, beneficiados, cleresia, fidalgos, cavalleiros, frades, do-

nas, senhoras, e o bispo de Ceuta, e d'alli, precedidos de cruz
alçada, se encaminharam todos no meio do maior jubilo e rego-

.'^ijo para o jogar das marinhas já ciiado, e alii, cumpridas as

ceremonias do ritual, se lançavam os alicerces d'aquella obra,

que, tendo existido por perto de quatro centos annus, está hoje
ameaçada de ir a terra.

Para se fazer idéa d'esta construcção basta dizer-se que foi

obra do famoso Uoutaca. Tembem os quadros d'esta egreja eram
formosíssimos. Nossos museus outr'ora eram os conventos e as

egrejas.

O arco cruzeiro importou em dois mil e quinhentos cruzados.

El-rei D. Manuel mandou fazer o corpo da egre|a, a rainha D.

Leonor mulher d"este rei, deu alguns quadros: o imperador Ma-
ximiliano I, primo da rainha oíTereceu outro de presente, e el-rei

D. Sebastião mandou fazer o antecôro.

o CONVENTINHO EM LISBOA

Foi em todos o^ tempos, depois da introducção dos frades em
Portugal, ponto mui frequente e rijamente conirovertido, tanio

por escriptores naeionaes, como estrangeiros, se o celeberrimo
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E no domingo foi a rainha ouvir o sermão á casa do
Espirito Santo.

Na sexta feira 21 de fevereiro viram suas miigesta-

des e alte/as das janellas do Paço a procissão ila Or-

S. Francisco de Assis esteve ou não em Portugal. Fr. Manuel da
Esperança, por exemplo, aíBrma também o nega ou põe em du-
vida, Cafnejo na sua Chronica Seraphiea dei glorioso Patriarca

S. Francisco de Asi-is, Madrid, 1698.

Seja. porem como fòr. o que é certo, é terem pertencido os
i-OQventos de Alemquer, Bragança, Guimarães, Porto e Lisboa ao
numero dos mais antigos.

A designação porem, de rua de Calca Frades no Porto, parece
denotar que alguma lucta se travara entre o povo e os francis-

canos n'aquelles sítios tão antigos na cidade do Porto. Todavia
é possível que este nome provenha da imraensa lucta que houve
eotre os dominicanos, e o cabido e povo da terra, quando os fi-

lhos de Domingos de Gusmão pretenderam levantar o convento
de S. Domingos no Porto.

D'ahi por diante Portugal, ou para melhor dizer, e mundo in-

teiro foi innundado p^los filhos espirituaes d^^ Francisco, filhos

que n'um extraordmario numero de livros escriptos em todos os
idioma.H, tiveram o cuidado de passarem ànoiii-iada mais remo-
ta posteridade o conhecimento dos feitos dos filhos do patriarca

da pobreza.

Entre eseriptores taes, porem, merece um logar mui distincto

o famoso Wadingo, que. por muitos annos viveu no convento da
Conceição em Mattosmhos, convento do qual quasi que nenhuns
vestígios existem já.

E se os dominicanos tiveram um fr. Luiz de Sousa do qual
podem, com rasão, ter orgulho, os franciscanos apresentam um
fr. Marcos de Li?boa, cujos escriptos rescendem ao mais puro
aícetismo, e um fr. Manuel da Esperança, pharol dos mais se-

guros para nos levarem a porto de salvamento por entre os bai-

xios e parceis, quero dizer, nos primeiros tempos da monarehia.
E seu eontmuador fr. Fernando da Soledade também é digno

de muito apreço. Como è exacta aquelia deseripção que fez dos
restos do convento de Santa Ciara do Torrão, perto de Entre
ambos os Rios, logar que conheço palmo a palmo, por causa da
longa residência que por bastantes mezes ali fiz!
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dem Terceira da Penitencia, estabelecida na egreja de
Jesus.

No sabbado foi a rainha á egreja de Helem faz-^r ora-

ção ao Senhor dos Passos e depois foi fazer oração ás

E que lindos são os annais dos franciscanosi Francisco de As-
sis na qualidade de poeta lá tem seu nome na historia da littera-

lura italiana por Guinguené Eni quanto, porénoásua intelligen-

e;a. por uns tem sido considerado como um mentecapto, e por
outros como um homem de génio transcendente.

Seja porem como fòr, é certo que lundou uma instituição que
dura, vae para oito séculos, e á qual ninguém pode marcar ain-

da o praso em que haja de findar. Os franciscanos, bem como os

jesuítas, enconiram se por todo o mundo.
Os annaes dos filhos de Francijco de Assis, e das filhas espi-

rituaes de Clara, apresentam actos das mais acrisoladas virtudes,

actos que bastariam para darem a maior celebridade a ordem
franciscana

E a entrada de uma tal ordem em Portugal é devida em gran-

de parte ás piedosas filhas de el-rei D. Sancho I. Protegera"m-na

com a sua influencia e com a sua riqueza.

Pouco depois o marlyrio dos mariyres de Marrocos inflamma

o peito do grande" Antnnío de Lisboa. Larga este a rica ordem
dos cónegos regrantes :1e Santo Agostinho, e alista se no exerci-

to franciscano. PÕe-se a caminho para a costa africana, com o

fim de n'ella receber também o martyrio: oias afastado do seu
piedoso intento por um temporal que o arroja à Itália. António
vae honrar o nome portuguez tanto na pátria de Tito Livio, co-

mo nas universidades de Toulouse e de Monipellier. Ensina nas

universidades, di«pula com os hereges, eattrae sobre si asallen-

ções de lodos, pela santidade do seu viver.

António de Lisboa, mais conhecido pelo nome de António de

Pádua, não só é viilto immaculado n'uma época em que a rela-

xação do viver era enorme, mas é também um sábio da edade
media.

S. Boaventura compõe em honra d'elle um hymno, e Pádua
ergue-lhe um sobt-rbo templo. Santa Isabel, a virtuosa espo-

sa d'el rei D. Diniz, filia se n'uma tal ordem, e ainda vem dar

um maior realce à instituição de Francisco de Assis. Esta nu -

dra de um modo espantoso; e os emissários franciscanos, envia-
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Necessidades. E no domino:o foi ouvir o sermão lam-

bem á egreja do Espirito Sanio,

No dia 3 de março começou a Rainha accompanhada
com a princeza, da Beira, a novena de S. Francisco Xa-

dos pelos papas aos potentados do mundo, faziam com que estes

empalidecesíem.
INãu eram, porem os franciscanos tão macambúzios ou taci-

turnos, como a muitos .-e afflgura. Bem pelo contrario, entre el-

les havia também alguns maganões de bom gosto e de vasta pi-

lhéria. De vez em quando, tanto co estrangeiro, como entre nós,

cabiam em grande relaxação e ficavam expostos ás satvras dos

Doetas mordazes. O celebre escocez Buchanan não os poupava.
Primeiramente escreve o Somnium, obra em que finge apparecer
lhe S. Francisco em sonhos, convidando-o a que se faça francis-

cano.

O poeta porem, responde que é impróprio para um tal flra

por se não encomrar com disposições para ser descarado, enga-

nador e pedmchão.
O ponta escocez, não contente ainda com a composição de ura

tal poema, dá à luz o Franciscanus. i\"estâ satyra atira-se com
toda a gana aos íilhus espiriíuaes de Francisco.

O poeta suppòe na sua poe.-ia que um seu aa-igoesiá desejoso

de entrar n'uiiia tal ordem. Ma.'^ o poeta d^clara tt-r tido já as

mesmas tenções, porem que fora despersuadido por uma terceira

pessoa pelas rasõ^^s que passa a relatar. Reff^re-se então ao mau
comportamento dos tiiembros da Ordem, segundo se colhe dos
abomináveis lições que pÕe na bocca de um velho frade, mestre
de noviços.

Nài dá a este frade o caracter d'um ignorante; mas antes o

apresenta comando uma historia engenhosamente urdida, e es-

praiando-se com todo o requinte da maldade, que tem aprendi-

do com a edade e assoalhando n'este sentido o segredo do con-

vento, sem temor nem piedade.

Publicada e«ia satyra tão mordaz (V. Revista Litteraria Por-

tuense, vol. 1) não é para admirar que a Ordem ofTendida Q-

zesse uso de todos os meios ao seu ab-ance para perseguir seu
aucior. O rei consentiu que Buchanan fosse preso em loõ9 sob

o pretexto de heresia, juntamente com outros muitos que haviam
publicado suas ideas acerca da egreja escoceza. Sobre todos o
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vier, na casa professa da companhia de Jesus. E todas

estas ires senhoras repetiram no domingo esla devoção.

E na quinta feira foi a rainha resar ao Senhor dos Pas-

sos de Btílem.

cardeal protector fez os maiores esforços para alcançar senten-
ça contra eile.

Porem os amigos de Buchanan o avisaram a tempo dos dese-
jos do prelado; e, como não estivesse vigiado com grande cuida-
do, poude escapar-se pela janella da prisão e fugiu para Ingla-

terra. Achando que n'aquelle paiz não estava seguro, pois que
Henrique VIII, mandava eniào queimar no mesmo dia e com a
maior indifferença catholicos e protestantes, passou pela tercei-

ra vez á França.

Chegando a Paris achou seu antigo inimigo o cardeal Beatoun
embaixador na corte de França, e receiando que ellepodesse al-

cançar meios de o prender, resolveu aeceder ao ofTerecimento do
sábio portuguez André de Gouvea, para ser professor em o novo
collegio de Bordeaux. Durante a sua residência n'aquella cidade
compoz as suas famosas tragedias latinas Jephtes et Joannes Ba-
ptista, e traduziu a Medeia e Alcestes de Euripedes para verso
latino.

Depois de ter persistido n'estft emprego por ires annos, Bucha-
nan, a instancias da cor e de Portugal, veiu para lente da Uni-
versidade. Antes de partir para Portugal fez saber ao rei deste
paiz que havia escripto o seu poema Franciscanm por ord^m do
seu soberano, esperando por isso que não seria incomínodado.
Porem, não havia muito tempo que residia em Coimbra, quando
foi pelos frades accusado de heresia: e el rei esquecido da sua
promessa, ou por a não poder sustentar, Iht-s pr-rmiliíu que o
tivessem recluso em um convento, com o fim, segundo diziam,
de o resgatar para a fé caiholica. Alli lhe deram como pena a

tarefa de traduzir os Psalmos de David, da vulgata para verso
latino.

Isto cumpriu elle admiravelmente, e este trabalho gosa da re-

putação d'exceder tudo o que n'este gt^nero existe. Pouco depois
sahiu d'esia prisão, e embarcou para" Inglaterra,

Foi, por tanto a relaxação dos franciscanos no outros paizes

a causa da composição da celeberrima salyra Franciscanus, e

esla a causa de ter sido frita em Portugal uma d.is mais bellas
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No dia 7 de março foi el-rei á egreja dos religiosos

de S. João de Deus, acompanhado do priocipe e dos

infantes D. Pedro e D. António,

Na segunda feira foi a rainba a S. Roque á novena

Iraducções que se conhecem dos Psalmos de David. Porem os

versadus na leitura das chronicas monásticas conhecem perfei-

tamente que nem todos os frades eram uns santos, como seus

auctores querem fazer acreditar.

Houve, é verdade, um fr. António da Conceição na Arrábida;

houve, é verdade, um fr. António das Chagas e muitos outros.

Mas quem poderá negar que pouco antes da extincção das or-

dens religiosas sabiam elles de noite dos conventos, nos Açores,

e iam para a folia? É notório que no Porto havia quem de noite

abria as portas nos conventos de S. Domingos e de S. Francis-

co, para lá entrar o mulherio relaxado. Quem ignora que o ce-

lebre fr. Agostinho de Macedo linha namoro com uma freira do
convento de Santa Anna, e que as cartas d'e8tes dois ainda exis-

tem? Quem ignora a existência das cartas da freira portugueza
de Beja, em tantos idiomas traduzidas, tantas e tantas vezes re-

impressas, e conhecidas no mundo inteiro?. .

.

Em summa, os frades coniribuiram também para a sua ruina,

e, se quizerem ser justos, a si próprios têem de attribuir uma
grande parte da culpa da sua perdição.

E', porém, uma flagrantíssima injustiça o negar que os frades

houvessem prestado grandes serviços ao paiz. As lettras devem-
Ihes muito, e os maiores homens que Portugal teve, a elles de-

veram sua educação. Foram um grande amparo para a pobreza,

8 as famílias honestas e necessitadas com a maior facilidade ob-

tinham dos conventos uma ração diária e farta para viverem,
mormente se tinham tido algum parente frade.

Protegeram as artes e as sciencies, e, com o seu sangue en-

soparam as vastíssimas e aridissimas regiões às quaes os por-

tuguezes iam levando religião e civilisação européa, o que ainda
se prova pelos vestígios que por toda a parte se encontram, e

também pela leitura das chronicas monásticas e de muitos ou-
tros livros, onde não é pouco o que n'elle3 se lé acerca do Congo
e do Zaire, hoje tão fallados.

Acompanhavam outr'ora os frades ao individuo desde o nas-
cimento até ao cemitério. Assistiam elles aos nascimentos, ba-

8
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de S. Francisco Xavier, em seguida foi a Belém fazer

oração ao Senhor dos Passos, e entrou na egreja de S.

João de Deus, onde estava o Lausperenne.

Na quinta feira foi a Rainha, acompanhada de todos

piisados, casameDtos, óbitos e enterros. Nos dias de regosijo

eram convidados, dos dias de dôr e da adversidade, appareciam

sem que os cliamassem.

Não era farailia de bem aquella que não tinha meza e porta

franca para os frades. Eran) os únicos mestres que então exis-

tiam, mas os estudantes não sabiam dos conventos com a saúde

perdida, e completamante desmoralisados. Não se poderá dizer

o mesmo dos aciuaes lyceus.

O frade linha orgulho em apre?entar muitos e muito bem en-

sinados os estudantes, pois esta era também uma gloria para o

convento.

Para o professor do lyeeu é completamente indifferente que o

discipulo fique sabendo ou não: quer de um modo querd'outro

o tempo passou e o ordenado ret"ebeu-se. E tem por ventura o

professor do lyceu algum galardão por trabalhar muito e ven-

cer difificuldades? Quando foi que em Portugal um professor de

lyceu recebeu dos poderes públicos um elogio por ser exemplar

no cumprimento dos seus deveres?

Nos palácios dos reis para os frades estavam francas e paten-

tes as portas, quer de dia, quer de noite, a toda a hora. Na rua

por todos eram cumprimentados, as mulheres beijavam-lhes as

mangas, e os rapazes a palma da mão. E elles erguiam os bra-

ços, e em nome de Deus, abençoavam aquelles que lhes mostra-

vam respeito e acatamento.

Havia-os com todos os trajos. Uns, como os loyos e cónegos

regrantes de Santo Agostinho, vestiam-se de sedas, e andavam
em seges.

Outros, porém, e eram mais numerosos, traziam o burel che-

gado às carnes, com os pés completamente dt-scalços, e cora sa-

colas às costas, onde deitavam as esmolas de todo o género que

08 devotos lhes queriam dar.

Houve frades bocaes e ignorantes: houve frades sapientis^i-

mos, e ainda hoje são considerados como grandes glorias para

as lettras, mormente n'uma época de caligino^issimas trevas, em
que raro era o individuo que soubesse assignar o seu nome.
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os senhores da côrle, assistir á festa de S. Francisco
Xavier na casa de S. Roque.
No sabbado foi a Carnide visilar os dois conventos de

freiras, e ouviu missa na egreja dos religiosos da Or-

Andavam também com uma cruz hasteada pelos combates,
sem temor das balas, animando em nome de Deus, a derribar
inimigos e a ganhar victoria para o povo portuguez.
Estudavam ao mesmo tempo as plantas e mineraes que viam,

tinham soberbus.mu»eus, como o de S. Vicente em Lisboa, d'onde
Mr. Si. Hiiaire levou tão bellas cousas que lá existiam, e que por
elle foram levadas para França, por oceasião da invasão fran-
ceza, no começo do presente século.

Eotregavam-se ao estudo das linguas orientaes com todo o af-

finco, e nomes de orientalistas portuguezes de grande nomeaJa
se encontrara em notabilissimas obras estrangeiras. Favoreciam
os humens de lettras, não sendo por isso mui crivei a horrorosa
pobreza em que se diz ter existido Luiz de Camões, quando este

no convento de S. Domingos em Lisboa teria encontrado com
toda a facilidade meza posta e soccorros pecuniários.

Ajuntavam casamentos, emprestavam dinheiro a juros, eram
excellentes músicos e cantores, doceiros, conserveiros e paste-

leiros, cultivavam as artes, e os jesuítas chegaram a ser até

mesmo grandes dançarinos.

Como guerreiros, muitos d'elle8 perderam as vidas nos com-
bates : na qualidade de espiões politicou eram dos mais babeis.

Serviam de pilotos, de marinheiros, de engenheiros, de astróno-

mos e de médicos. E em summa para tudo serviam.

E ainda hoje ai d'aquelle que se metter a escrever a historia

de Portugal, em consultar as obras dos frades d'Alcobaça, cu
as dos bentos, dos dominicanos, e dos franciscanos ou triríos ou
tbeatinos!

E theatro?. . também o havia, mas dentro dos conventos, quer
de frades, qupr de freiras.

Quantas mulheres em suas casas teriam quartos de dormir
tão vastos e hygienicos como as cellas das freiras de Chellas?

Talvez o leitor imngme que os mosteiros eram sempre casas

de j' juDs, de macerações, de penitencias, de rezas continuas. .

.

Havia effectivamenie por la d'isto alguma coisa, mas era antes

uma excepção do que uma regra geral. Que dentro dos conven-
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dem de Chrislo. Nos dias immediatos viram as mages-
tades fi altezas a procissão da Ordem Terceira do Carmo,
e n'essa mesma larde foi el-rei com os infantes D. Pe-

dro e D. António á egreja dos monges de S. Bento, por

tos também havia luxo e modas, prova-o um director espiritual.

(Cartas directivas e espirituaes : resposta a uma religiosa ca-

pucha e reformada a ouira freira que mostrava querer refor-

mar-se.

Dados à luz pelo P. Manuel Velho, Lisboa, 1730, pag. 54).

Pois este director espiritual nos falia em sapatos picados, ro-

çados, de seda, de lezum, e em Qvellas de ouro, de prata, e pe-

dras preciosas.

O mesmo padre aconselha às freiras a que não usem de luvas,

nem de leques, nem de côr, nem de crespos nos cantos da toa-

lha, nem de alentos descompassados e ridículos, e diz-lbe que
não devera usar causas.

O padre fr. Francisco Manuel de S. Luiz, na vida da madre
Francisca do Livramento; lambem grita contra: tas caudas es

tendidas que as freiras usavam.
As representações theatraes dentro dos conventos eram vulg;t-

rissimas, e ainda podemos dizer : tempo houve em que só nos
conventos havia representações theatraes, E o mencionado di-

rector espiritual diz ; Sendo eu de bem pouca edade, moravam
meus pães em uma quinta perto de Lisboa. E em um dia era

tal o concurso de seges e liteiras, que se povoava a estrada. Sa-

bida a causa ; eram fidalgos que iam ver uma comedia a certo

convento.
Este mesmo padre ainda exclama: <É possível que se vá a um

convento, sacrário das esposas de Christo, a viver mais solta e

escandalosamente que em casa de seus pães I A honra, que tan-

to zelam quando seculares, a vão perder quando religiosas! Oh!
Que grande razão teria hoje o Senhor se, com o azorrague das
mortes repentinas, fizera despejar os mosteiros, como aos que
vendiam no templo, pois da sua casa fazem casa de negociação
tão indigna, perversa e escandalosa.

Eratn, com eíTeilo, continuas as representações theatraes den-

tro e fora dos conventos, e algumas até em linguagem por certo

não mui decente, como aquella que se lé no Anatómico Jocoso,

vol. III, obra também d'um padre, linguagem que foi emprega-
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ser véspera da sua festa. E no dia immediato lá foi a

rainha também.
Na semana santa assistiu el-rei a todos os officios na

Basilica Patriarchal.

da n'uma representação dentro d'uma egreja, em honra da Se-

nliora do Gabo, sendo o livro impresso em 1758.

Diz-se na Vida da Madre Maria Perpetua da Luz, religiosa do
convento da Esperança, da cidade de Beja, no anno 1742, que
esta madre ficara furiosa, quando: trepresentaram as religiosas,

que eram menos amantes da virtude, uma comedia profana, com
entremezes e outros disfarces, onde se envolviam palavras pou-
co decentes e acções indecorosas.

N'este mesmo convento, segundo nos diz a obra ultimamente
citada, divertiram-se tanto certo dia de Entrudo as freiras, que
até o próprio Deus ficou irritadíssimo.

Porem um dos mais notáveis nas representações theatraes era

o da Esperança em Lisboa, aonde el-rei D. AfTonso V, ia com
muita frequência.

As representações theatraes por occasião da festa do Menino
Jesus que crescia feitas no convento do Salvador em Lisboa,

eram também mui falladas.

Poderia cortinuar a recapitular o que os livros dizem acerca
dos divertimentos das freiras nos mosteiros, mais tarde, porem,
direi mais alguma cousa, e agora vou dar noticia d'um convento
ainda hoje existente (setembro de 1887) e mui frequentado de
fidalgos, e d'outras pessoas devotas.

O convento de que vou fallar, e onde as confissões e commu-
nhões são assíduas, e nos fazem lembrar as dos outros tempos,
tem o nome de conventinho, e ergue-se n'uma parte do solo,

onde (»utr'ora estaneeou o famoso convento de Santa Clara, der-
ribado pelo grande eataclysmo de 17oo.

Acerca d'este mosteiro, diz-nos o padre João Baptista de Cas-
tro no Mappa de Portugal o seguinte: Foi fundado este mosteiro
em 1293 por uma D. Ignez, viuva de D. Vivaldo, nacional de Be-
ja, mas cidadão honrado de Lisboa, posto que já no anno de
1292 existiam aqui religiosas. D'este mosteiro amplíssimo, exce-

ptuando o dormitório chamado da benção e dos corredores, duas
varandas, e algumas eapellas, tudo mais, que em dormitórios e

casas particulares recolhiam mais de seiscentas mulheres, eotfe
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Depois foi el-rei ao real mosteiro de Mafra.

No domingo foi ao convento dos capuchos arrabidos

em Ribamar assistir á festa do Patrocinio de S. José.

No sabbado precedente tinha ido á sua costumada de-

religiosas, educandas, recolhidas, e, creadas, ficou, ou de todo

abatido, ou irreparavelmenle arruinado com o terramoto.

O seu famoso templo, que era um monie de ouro, e. na gran-
deza excedia a todos os mais mosteiros da corte, ficou totalmen-

te prostrado, excepto a tribuna e costas da capella mór, sepul-

tando mais de quatrocentas pessoas, que estavam assistindo ao
officio divino. O curo de cima, que era um paraiz-o na terra, tam-
bém se abateu, e sérvio de sepultura era suas ruinas a quasi to-

das as religiosas, que foram cincoenia e sei*, alem de oito edu-
candas, uma noviça, quatorze recolhidas, quarenta e três creadas
e nove escravas, que por todas fazem cento e trinta e uma pes-

soas, dentro do mosteiro, que pereceram n'e8ta trágica fatali-

dade.
Este mosteiro de Sauta Clara não era menos frequentado da

antiga nobreza do nosso paiz do que o da Madre de Òeus. Porem
a concorrência muito maior se tornou durante o tempo que n'el-

le viveu a poetisa sor Thereza Juliana de S. Boaventura. ( V.
Francisco Xavier: Clamores do Ceu, ou rei ção abreviada da
exemplar vida e obras da venerável sor Thereza Juliana de S.

Boaventura, fallecida a 2 de fevereiro de 1750 Lisboa, 1733,

Poetisa! exelará o amigo leitor.

Sim poetiza, que as havia então em grande numero dentro dos
mosteiros.

E poetisavam ellas não somente em portuguez, mas também
em castelhano, latim e francez.

Havia eíTectivamenie freiras quasi analphabetas. e até mesmo
foram numerosas: mas havia também muitas e muito dadas à lei-

tura, instruidissimas, e perante as quaes eu comporia o rosto, e

mediria minhas palavras. .

.

Escreviam no estylo gongorico. .

.

Mas ha hoje um modo de escrever ainda peor que o estylo

gongorico.

fora esta santa freirinha natural do Porto, e aoí dois annos de
edade foi entregue para se crear no mosteiro de Santa Clara

.d'aquellã cidade.
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voção á Senhora das Necessidades, e depois fora á egre-

ja de Nossa Senhora do Livramento dos religiosos tri-

nos em Alcântara.

No sabbado 25 d'abril foi a rainha com os príncipes

Passados aoDOs veio para casa do marqaez de Gouveia em Lis-

boa, e depois muitas vezes se dirigia ao huspiíal das pessoas ia-

ruraveis de Nossa Senhora do Amparo, e aqui fazia as camas
ás doentes; cuidava na sua limpeza; varria-lties todo o seu quar-
to, e lhes repartia por sua mão muitas esmollas, que para este

flm lhe dava a dita marqueza.
E, continuando a mostrar sempre os mais ardentes desejos

de seguir a vida religiosa, poude reslisal-os em o dia 2 de março
de 1716, entrando para o convento de Santa Clara de Lisboa, e

aqui se entretinha com a imagem doMeoino Jesus, dirigindo lhe

taes palavras: Meu menino da minha alma, meu menino de flo-

res, meu menino de prata, meu menino vindo do ceu ! Ah! que
querendo fallar nada sei dizer. Eu não st^i o que vos diga; por-

que vós sois um feitiço. Vós suis um abysmo. Vós sois um ins-

trumento sonoro, que arrebata. Tudo isto sois, e nada disto sois.

Sois uma luz claríssima, e sois uma escuridade profunda. Ora
và-se lá a gentilidade com seus Amphiões e os seus Orpheus;
que com os seus instrumentos e com a sua voz encantavam os
brutos e os atirahiam: que vós meu Divino Orpheu, não os en-
cantais; dàis sim instincto para buscarem o que os pôde conser-
var, e arte para fugirem do que os podem destruir. Va-se com
o seu Deus Favonio e o seu Deos Júpiter, a cegueira do gentilis-

rao, um fuzilando raios, outro dispendendo chuva de ouro pela
sua amada Flora.

Ora vão-se lá os gentios com a sua forja de Vulcano lavran-

do n'ella muitas settas: que vós na vossa fragòa de palhinhas em
esse presépio fazeis mais ardentes seitas, qiie suavemente tres-

passaes os corações humanos. Oh meu menino da minha alma I

E como não hei de dizer assim, que sois um abysmo e um enleio;

Resta agora que desse presépio me deis uma esmola : não que-
rais sempre vér-me necessitada, ganindo e carpindo.

O cheiro da santidade d'esta freirinha dentro em pouco trans-

pirou por toda a parte, e via-se ella por isso consultada era as-

sumptos espiriíuaes por ura grande numero de beatos e de bea-
tas.
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e o infante D. Pedro á sua costumada devoção á Senho-

ra das Necessidades.

A 22 de maio foi a rainha visitar a imagem de San-

ta Rita na egreja dos religiosos descalços de Santo

Mas ao mesmo tempo que a idade ia crescendo, sobrevieram-
lhe uns achaques, edirigindo-lhe o seu medico a seguinte copla

em occasião que a foi visitar na sua ultima doença:

Apressa o passo porque
Muito na fineza tarda,

E mostra tibia o desejo,

Quem DO passo não repara.

E ella respondeu immediatamente :

Amor sem impaciência
Por languido se declara:

Se será perfeito passo

Passo que aos voos eguala.

Falleceu, com effeito, no dia 2 de fevereiro de 1750, e, como
de costume n'aquelles tempos, propagavamsemil boatos acerca

dos prodígios e milagres. Emquanto, porém, ao merecimento dos

seus numerosos versos, que era bem pouco, o leitor poderá ava-

liar pelo seguinte soneto;

Agora, Senhor, que a luz

Outros passos me destina,

Quero tomar a vereda,

Tomando por outra via.

Acossada de inimigos

Me vejo quasi perdida,

A cada passo um tropeço,

A cada volta uma ruioa.

Tudo riscos, tudo sombras,
Donde a sair não se atina.
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Agostinho : e a de Santa Quitéria na egreja de S. Ro-

que. No sabbado immediato, á Senhora das Necessida-

des, e no domingo cona a princeza foram visitar a egreja

dos religiosos da Santíssima Trindade.

De ura escuso labyriDlho;

Em que me vejo meiíida.

Sustos, temores me cercam,
Bem sabeis vos, vida minha.
Que a vossa mesma bondade
Considero ser-me esquiva

Que ha de ser luz dos meus olhos?

Quem ignorante caminha,
Que muito os erros se dobrem,
Se da estrada se desvia.

No que o vosso amor me poz,

Me conheço peregrina.

Longe dobem que aguardava,
Perte do mal que temia.

E' possível, meu Senhor,

Que essa condição benigna
Permitte a lucia aos contrários,

E nas penas me não anima ?

Se acaso vos não lembraes
D'e«ta ovelhinha perdida,

Dar-vos quero uma memoria,
De um coração uma firma.

Troca por troca ha de ser;

Que a alma santa pretendia,

Ijhe pozesseis no seu braço

A vossa imagem esculpida
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Na quinta feira 28 de maio acompanhou el-rei com o

príncipe, e infantes D. Pedro e D. Manuel a procissão

de Corpus Christi.

Sabbado foi a rainha á sua devoção na egreja dasNe-

Eu, Senhor dou a memoria;
O mesmo que ella pedia.

No memoriai se metie,

Resia-itie punhaes o Fiat.

A infanta D. Maria Anna, filha de D. José, julgando-se deve-

dora a Deus por a ter livrado de uma grande moléstia, em agra-

decimento mandou, no locai do arruinado convento, levantar um
outro, com approvação e com algumas esmolas da rainha D. Ma-
ria I. Em 23 d'outubro de 1783 entraram n'e8ttí pobre conven-
tinho quatro fundadoras, com 8 recolhidas e 6 noviças.

Houve n'esse dia um solemne poniiHcal, a que assistiram as

pessoas reas.

Antes da fundação d'este conventinho, pelo espaço de uns cin-

co annos, existio no mesmo sitio um recolhimento da mesma ob-

servância, fundado pelo marquez de Aogeja, em cumprimento
d'um voto feito, no caso de melhorar d'uma perigosa enfermida-
de a marqueza D Francisca de Assis.

Entraram n'este recolhimento 4 meninas em 22 de maio de
1789, 6 n'esse dia começaram os Lausperennes, e n'elle celebrou

D. Manuel, irmão da referida marqueza.
Mais tarde chegaram as recolhidas a ser quinze, vivendo em

geral das esmolas dadas pelos fieis

A infanta D. Maria Aona morreu pelas 9 horas da noite no
Rio de Janeiro em 16 de maio dt^ 1813, ficando depositada no
convento de Nossa Senhora da Ajuda, na dita cidade; no qual as

religiosa lhe fizeram exéquias mui solemnes.

A noticia do fallecimento d'esla infanta chegou ao conventi-

nho em julho do mesmo aono, e, passados alguns dias, também
n'elle se fizeram solemnes exéquias com grande pompa, concor-

rendo com toda a despeza um certo João Baptista, homem ri-

quíssimo.

Em 3 de Janeiro de 1822, pe.as 11 horas da manhã, chegaram
ao convento D. João VI, accompafihado da infanta D. Izabel Ma-
ria, do Infante D. Miguel e D. Sebastião de Hespanha, de uma
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cessidades. E no regresso visitou a egreja das domioi-

canas em Alcântara.

Na terça feira foi a rainha ao convento da Encarnação

acompanhada da princeza da Beira e da infanta.

numerosa e luzida corte, fazendo acompanhamento ao coche em
que vinha o cadáver da infante D. Maria Anoa, o qual, depois

dos responsos cantados pelos frades do convento da Graça, ficou

depositado n'este convento no côr.o de baixo em um tumulo on-

de 86 acha presentemente.

JNo anno segumte, 1823, veiu também D. João "VI com suas

três filhas e cora D. Miguel, para assistirem a outras exéquias

feitas á mesma infanta. N'estas foi orador fr. José Maria, religio-

so paulista, e mais tarde nomeado bispo.

A vida das religiosas n'este mosteiro foi sempre muito auste-

ra. Oração continua, estando sempre quer de dia, quer de noite,

duas religiosas em oração diante do Sacramento. Somente a

prioreza e a rodeira podem fallar com pessoas estranhas á clau-

sura, n'este convento. Seu leito é uma cortiça, seu travesseiro

um madeiro; o vestido interior é estamenha, o exterior, borel

;

calçado, sandálias : o jejum frequenlissimo, e a comida de ma-
gro, exceptuadas tão somente as doentes.

O pairiarcha Guilherme, quando em mil oitocentos e eincoen-

ta e tantos foi visitar o conventinho, offereceu-se às freiras para

lhes alliviar alguns rigores d'aquelle viver; ellas porem não ac-

ceitaram dispensa alguma.
Celebram varias festividades durante o anno, cantando el-

las canto-chão cora uraa tonadilha especial, unisona e lúgubre,

com aeorapanhamento de rabecão.

Fazem era 16 de janeiro uma festa ao Sacramento em desagra-

vo pelo desacato occorrido na freguezia de Santa Engracia, de-

sacato que traz à lembrança o nosso poeta Gabriel Pereira de

Castro, então juiz. Festejam também o patriarcha S. Francisco:

os martyres de Marrocos: a matriarca Santa Clara e o Coração

de Jesus. Celebram também a Semana Santa. E teem lausperen-

ne todas as quintas feiras, nas quaes e egreja está ás vezes atu-

lhada de gente, vendo se lambem ali os fidalgos e as fidalgas da

nossa antiga aristocracia, esses bons portuguezes e portuguezas

de antes quebrar que torcer, e por essa oceasião também alli,

a oecultas. se distribuem muitas esmollas.
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No sabbado foi á sua devoção oas Necessidades: e no

domingo foi a Xabregas visitar as freiras grillas.

No dia 12 de junbo foi o rei visitar a real casa de

Santo António.

O templo é muito pequeno e escuro, e em quanto a belias ar-

tes nada alli se encontra digno de especial menção.
Em tempos antigos sahia d'este convento uma procissão à meia

noite, a 16 de janeiro, também como desagravo do desacato do
Sacramento ultrajado em Santa Engracia.

Em 1866 ainda n'este mosteiro existiam dez freiras professas.

Em 1877 parece que apenas existe uma. E o mosteiro irá a ter-

ra, para o que a camará municipal t-^m já os olhos fitos n'elle.

E prestes está a acabar de vez o Portugal Velho, esse Portu-
gal tão romântico e poético, esse Portugal tão glorioso e tão gi-

gantesco.

O CONVENTO DOS LOYOS NO BeATO ANTONIO

Os portugueres haviam desmentido as asserções dos antigos

geographos gregos e romanos, e, peneirado o mar tenebroso, ha-
viam chegado ao Zaire ou Congo.

Agora tratavam demandar educar alguns negros boçaes, que
d'aquellas regiões comsigo tinham trazido no regresso a Portu-

gal. Mas a que religião deveriam ser entregues? Elias eram ja

então no paiz tão numerosasl
Floresciam, porem, n'aquelles tempos os eremitas de S. Agos-

tinho, que aspiravam a serem os mais antigos em Portugal, e

por tal motivo sempre em polemica com os bentos.

Os carmelitas, também numerosos, achavam-se suberbos com
a casa que o grande condeslavel D. Nuno Alvares Pereira lhes

havia fundado em Lisboa.

Existiam os dominicanos, já então mui potentes, favorecidos

altamente pelo grande rei D. João I e por seu conselheiro João
das Regras.

A estes o próprio rei D. Sancbo II lhes havia fundado os eon-

vrnios de Santarém e de Lisboa,

Mais numerosos que todos eram os franciscanos, protegidos

pelas infantas e pelos reis de Portugal.
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E no dia iiumediato foram-n'a visitar a rainba e a

princeza.

Na qiiinra feira seguinte foi a rainha visitar o conven-
to das francezinhas na calçada da Estreita.

Todos estes e ainda outros, tinham grandes serviços que alle-

gar; lodos e'.\es, mais ou menos, tinham mandado confrades às

descobertas ultramarinas, e todos elies se entregavam ao estudo.

A quaes, pois, entregar a educação dos prelos do Zaire?

Aos loyos, a esses que consideravam como seu verdadeiro fun-

dador S. Marcos, a esses que da Itália tinham passado para Por-
tugal, onde foram conhecidos sob o nome de Bons homens de
Villar,

Foram, pois, preferidos os padres do convento de Santo Eloy
em Lisboa, na parte mais oriental da cidade. (V. Franci«co de
Santa Maria: O Ceu aberto na terra. Lisboa. Ib97, pag* 258.)

Houve razão para assim proceder, pois estes religiosos foram
dos que por aquelles tempos mais se abalisaram na pregação do
Evangelho nas regiões banhadas pelo Zaire.

Diz o chronista ioyo, a quem vou seguindo, que a palavra

Zaire significa Espantoso. Os que se teem applicado ao estudo dos

idiomas africanos, que decidam se um tal auctor tem rasão ou
não. Pois eu só posso asseverar que, passados dois annos depois

da chegada dos prelos mencionados, já elles estavam aptos para
regressarem ao seu paiz, para onde sahiram effectivamente a 19

de dezembro de 1490, levando na sua companhia cinco padres
loyos.

A 29 de março do anno immediato desembarcaram os padres

ifuma povoação, que disseram chamarse Sono, onde foram mui
bem recebidos, e onde a 3 d'abril foi baptisado o chefe dos pre-

tos, ao qual o chronista dos loyos chama Manisono.
Dirigiramse depois, sob a direcção de Ruy de Sousa para a

capital d'aquelle Estado, a qual ainda ficava distante obra de
uoQas cíncóenta léguas.

O rei ou manisono aprendeu os mysterios da nossa religião, e

com pompa, foi pelos padres loyos logo baptisado

Estava sentado n'uma cadeira de marfim posta sobre um thro-

u) de madeira. . . Da cintura para cima achava-se nú, e o res-

tante do corpo coberto com um panno de damasco carmezira.

O braço esquerdo estava enfiado n'um bracelete ou argola de Ia-
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A 29 de junho foi a rainha visitar a egreja dos Ingle-

zinhos. Na semana immediata foi a rainha visitar o

Lausperenne na ermida de Luiz Gonçalves da Gamara
Goutinho, ao Grillo.

tão. Pendia-lhe do hombro uma cauda de cavallo. E cingia-lhea

cabeça uma mitra tecida delicadamente de folhas de palmeira.

O rei estava continuamente perguntando a significação de todos

os objectos que via, e as respostas iransmittiaas então ã rainha
que também se achava presente.

E em ião boa hora os padres loyos apportaram alli que a 6

de maio se lançou a primeira pedra nos alicerces destinados para

uma egreja, na qual mais de mil negros começaram a trabalhar

trazendo os materiaes necessários da distancia de duas e mais
léguas, mas tão alegres com o peso, diz o chronista, que não
cessavam de cantar e bailar. E o caso é que no mez de julho do
anno seguinte o templo havia chegado ao seu remate.

Passado pouco tempo baptisou-se a rainha, que recebeu o no-

me de Leonor. O prineipe seguiu o exemplo da mãe, tomando o

nome de Affonso, em obsequio à rainha e príncipe de Portugal.

A exemplo d'estes se baplisaram infinitos vassallos, sendo os

loyos, no dizer do referido chronista os gloriosos restauradores

de tantas almas, e sendo estes mesmos padres companheiros por
alguns annos d'aquelle rei nas suas guerras, e lhe fizeram adqui-

rir muitas vieiorias.

E não é para admirar que os frades então nas guerras terças-

sem as armas nas batalhas.

Era n'aquelle tempo isto vulgarissimo até mesmo fora de Por-
tugal. Os livros antigos dizem-nos quão valorosamente o arce-

bispo de Braga D. Lourenço pelejou na batalha de Aljubarrota;

e os sexagenários e sepiegenarios se recordam de verem frades

pelejando"nas fileiras de D. Miguel e de D. Pedro. Eoenthusias-
mo em prol de suas opiniões politicas os impe liu a lançarem
fogo a seus próprios conventos, como fizeram ao de S. Francisco
no Porto, com o fim d'exterminarem o regimento constitucional

que n'elle se tinha aquartelado.

Decorreram annos; e os loyos, bem afadigados, regressaram a

Portugal, trazendo eomsigo alguns fidalgos prinL'ipaes d'aquellas

regiões do Zaire. E entre elies veiu alli um filho do rei, por no-

me Henrique, trazendo na sua companhia um irmão, chamado
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N'outra sexta feira foi a rainha com o principe e o in-

fante D. Pedro visitar o Lausperenne na egreja de Belém.
E no sabbado foram os mesmos fazer oração diante

da imagem de N. S.* de Belero.

Manoel. E com estes vinha também um parente, que lhes era
mui chegado por nome D. Pedro de Sousa. Residiram estes indi-

víduos pelo espaço de dez aonos no convento de Santo Eloy, en-
tregues aos estudos; e no auno de 1513 tomou o principe o ca-

minho de Roma, com o fim de ir prestar obediência ao summo
pontiflce, então o papa Leão X. Foi grandemente festejada n'a-

quella cidade a presença d'um principe, vindo de tão remotas e

desconhecidas regiões.

Houve uma solemnissima procissão em acção de graças; e o
principe D. Henrique foi nomeado bispo Uiicense, e a D. Pedro
Gzeram bispo de S. Thomé.
Porem cinco aonos antes da ida do principe a Roma sahirara

de Lisboa mais treze loyos com destino ao Zaire. Nenhum d'el-

ies regressou à pátria: pois n'aquella região todos perderam a
vida. Passados ires annos uma terceira missão de loyos foi no
Zaire, aecompanhando o príncipe D. Henrique. Compunha-se de
quatro padres, e eram seus nomes Fernando de S.João, Bartho-
lomeu de S. João e António de S João.

O prelado era um Sebastião de Santa Maria, e foi este o úni-

co que regressou ao reino.

Porem o príncipe D. Pedro, que tinha íieado em Santo Eloy,

aqui morreu aos 12 de abril de 1538. Deram-lhe sepultura no
claustro d'este convento, ao qual deixou um anniversario por
sua alma, comprando para tal tim um moio de trigo de renda.

Muitos outros príncipes de remotíssimas regiões, vieram para
este convento, com o fim de aprenderem a lingua porlugueza, e

de se instruírem nos dogmas da nossa religião. Para um tal fim

parece que o convento de Santo Eloy era Lisboa era o predile-

cto. E alem d'este trabalho, confiou lhes el-rei D. João IH o de
irem pregar pelos hospitaes do reino.

O celebre convento de Santo Eloy (do qual apenas existem
hoje ténues vestígios) pertence ao numero dos mais históricos

que se erguiam n'esta cidade. Foi seu fundador o famoso bispo
Domingos Jardo, natural de Jarila, povoação na freguezia de
Bellas, á qual dão hoje o nome de Agualva.
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Na seguinte terça feira a rainba com os príncipes e

infante D. Pedro forana ouvir a ladainha á Madre de Deus.

Na quinta feira a rainba e a princeza foram visitar a

egreja de N. Senhora do Monte do Carmo.

O pai d'e8te bispo, tão predilecto d'el-rei D. Diniz, fora um
pobre trabalhador d'enxada, e sua mãe uma triste lavadeira. A
estes pães fugiu o filho, quando coolava 14 annos d'edade. Veiu
para Lisboa, e d'aqui se poz a eanoinho para Paris, onde se fez

creado d'um rapaz que frequentava a universidade d'âquella ci-

dade.

O rapaz cahiu era graça ao patrão, protegeo-o este, e contri-

buio com o dmheiro necessário para as despezas do doutora-

mento.
Ou saudades da pátria, ou esperanças de fortuna, trouxe-

ram a Portugal o doutor Domingos Jardo, depois de uma au-

sência de vinte annos. Vinha, porém, já padre, pois havia toma-
do ordens em Roma, e provido n'um canonicato.na Sé d'Evora.

E andou de modo que foi nomeado chanceller mór, bispo de
Évora, e depois transferido para Lisboa em tempo d'el-rei D. Di-

niz.

Dizem que fora este bispo quem proposera a elrei D. Diniz a

fundação das escolas geraes na Universidade; fundação que se

realisou n'esta cidade no pateo dos Quintalinhos, e do primitivo

edifício ainda se vêem uns ténues vestígios. Morreu o menciona-
do bispo em 1293, e foi sepultado no seu convento.

Tinha, porém, no anno de 128i erigido um hospital em Lis-

boa, e este hospital foi mais tarde convertido em convento, como
logo se verá.

Ordenou o instituidor que houvesse u'este hospital dez capel-

làes, vinte merceeiros, seis estudantes para se applicarem ao es-

tudo de latim e lógica: dois ao de theologia, e dois ao de câno-

nes, e isto pelo espaço de cinco annos. Terminado este praso ti-

nham de ser substituídos por outros. Eram lambem admittidos

doze meninos para aprenderem a doutrina chrisiã, e a lerem e

ajudarem á missa. Tinham de viver dentro do hospital, e dava-

se-lhes tudo de quanto houvessem mister.

Para occorrer às despezas inherentes a taos encargos deixou
ao hospital o padroado da egreja de S. Bartholomeu, do qual el-

rei D. Diniz lhe fizera doação, e lambem muitos foros em casas,
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Na sexta foi a rainha á egreja do Espirito Santo, dos

padres da Congregação de S. Filippe Nery.

No sabbado seguinte foi com os principes e infante

D. Pedro á egreja da Madre de beus.

quintas e herdades, tudo o qae perfazia uma uma somma bem
considerável.

Ordenou que em primeiro logar fossem admittidos no hospital

os seus parentes, e na falta d'elles precedessem a outros quaes-

quer os filhos de Lisboa e seu termo; que todos os annos o vi-

sitasse o deão da Sé de Lisboa; que houvesse sempre um prove-

dor, por cuja conta e cuidado corresse o governo do hospital e

administração das rendas.

E, flnalmenie, declarou que, quando n'este reino se fundasse,

e houvesse alguma congregação de homens bons, cujo exemplo
e instituto fosse luuvavel, grato e conveniente, e que vivesse em
commum, era sua vontade que os taes tomassem posse do dito

hospital e rendas.

Pela morte do bispo D. Domingos Jardo, íicou com o goveroo
do hospital e tiiuio de provedor um AfTonso Annes, seu sobri-

nho; mas el-rei D. Diniz, pela grande aíTeição que sempre teve

aos religiosos de S. Bernardo, desejando que tivessem um coile-

gio em Lisboa, lhes quiz dar o hospital de Santo Eloy, interpre-

tando a favor do seu gosto e intento as referidas palavras do tes-

tamento, e com o parecer de alguns letrados, deu a investidura,

do hospital aos ditos religiosos na pessoa de D. fr. Pêro Nunes,
dom abbade d'Alcobaça.

Protestou, porém, Affonso Annes, da nullidade, e apellou para
o pontífice. Foi porfiadissima a demanda pelo espaço de vinte e

ires annos.

Mas, por fim, alcançou licença favorável o provedor Marlim
Maiheus contra os frades d'Alcobaça, e os lançou fora da posse

em que estavam.
Este provedor deveria a miúdo esfregar as mãos de contenta-

mento I Ganhar nma victoria contra os frades bernardos d'Aleo-

baço, n'aquelle tempo potentíssimos I

Continuou o governo do hospital na forma em que fora instituí-

do ; mas, pelo decurso do tempo, veiu a decair de maneira que,

quando o infame D. Pedro, o de Alfarrobeira, governava este

reino na menoridade de seu sobrinho D. Affonso V estava quasi
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E no domingo visitou lambem a rainha a egreja dos

padres da Congregação da Missão, onde se celebrava a

festa de S. Vicente de Paulo.

Na quarta feira immediata foi a rainha á egreja da

d« lodo arruinado, as renda? dissipadas, as obrigações esqueci-

das, 8 tudo em esiado lastimoso.

Começava pelo me?mo tempo a florescer a congregação dos
Bons Homens de Villar, e a correr por todo o reino a fama de

suas virtudes, e desejando o infame reparar, quanto fosse possi-

vel, os damnos que via no hospital de Santo Eloy, e juntamente
dar casa em Lisboa àquelles virtuosos e exemplares padres, fez

supplica sobre esta matéria ao pontífice Eugénio IV, e este, por
um breve, mandou que o hospital de. Santo Eloy fosse entregue

aos cónegos de Villar de Frades.

E attendendo á grande diminuição em que estavam as rendas
defraudadas em mais de duas partes, calculou e moderou a esse

respeito a ordem e obrigações da primeira instituição.

Poz, porém, suas contradições o provedor Gonçalo Guterres, e

foi mister o recorrer ao infante D. Pedro. Acudiu este interpon-

do o poder, a intercessão, a authoridade e a pessoa, com tanto

empenho, que a elle deve a congregação esta casa.

Muitas vezes fallou pessoalmente aos capellães e merceeiros,

de cujo consentimento dependia, em grande parte, o bom êxito.

Offereceu e fez pactos com o provedor, e escreveu repetidas

vezes ao pontifiee, até que este mandou seus padres a D. Estevão
de Aguiar, dom abbade de Alcobaça, para que metiesse os loyos

de posse do hospital de Santo Eloy, o qual tomou em nome da
congregação o loyo AÍTonso Nogueira, a 24 de abril de 1442.

E' pois esta fundação uma memoria d'aquelle grande D. Pe-

dro, que andou as septe partidas do mundo, segundo diz o povo,

que recusou, ainda vivo, uma estatua, que lhe queriam erigir

em Lisboa
; que pereceu miseravelmente em Alfarrobeira, e de

quem o estudioso se deve lembrar ao passar pelo theatro de D.

Maria II ou por Alverca no caminho de ferro

Agora só duas palavras a respeito dos Bons Homens de Villar.

Diz o chronista : que o mosteiro de Villar de Perdizes, na
sua primitiva fundação, fora obra de S. Martinho de Dume, que
seguira a regra de S. Bento, e que n'elle desde o anno 566, vi-

veram monges em summa perfeição.
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Magdalena. Na sexta, acompanhada por toda a Corte, á

egreja do noviciado da Companhia de Jesus.

No dia ultimo de julho, por ser dia de Sanlo Ignacio

de Loyola, foi a rainha acompanhada de toda a Corte á

Arrasado em tempo de mouros, foi mais tarde reediflcado por
um D. Godinho ou Guido Viegas, no anno de 1070.

Uns trinta e quatro annos mais tarde uma D. Golina fez am-
plas doações a este mosteiro.

El-rei D Sancho I coutou este convento, e lhe deu muitas isen-

ções e previlegios.

Annos depois um arcebispo de Braga o deu a uns monges que
andavam dispersos, e aos quaes, pelo seu viver exemplar, o povo
começou a chamar os Bons Homens de Villar.

Estes bons e pobres homens, com o decorrer dos tempos, vie-

ram a medrar de modo que eram cónegos, trajavam esplendida-
mente de azul e branco, e eram senhores d'aquella celebre cas-a

dos Loyos, na cidade do Porto, tão notável peia sua amplidão, e

da do convento do Beato António: porém a casa de Villar era a
cabeça da Ordem.

Diz o P. Francisco do Santa Maria que do edificio antigo dos
Loyos em Lisboa, fundado pelo bispo, nada mais existia do que
o casco da capella da Senhora do Valle, e que tudo o mais se fi-

z-^ra de novo, depois que o hospital se encorporou na Congrega-
ção.

Que a egreja era em seus princípios de uma só nave, que cor-

respondia "a capella sobredita : que depois se fizera de duas cora

grandes dispêndios e com grande imperfeição, porque, querendo
o cardeal D. Jorge da Costa dar em Santo Eloy sepultura ao cor-

po da infanta D. Catharina, disse aos cónegos que lhes queria fa-

zer uma egreja nova com a condição que na capella mór havia

de ficar o corpo da infanta, e que em uma collateral ficaria o do
bispo.

A isto annuiram os loyos escrupulosos de que o bispo funda-

dor da casa ficasse em segunda capella. Mas, como persistiram

n'este escrúpulo, não querendo dar a uma infanta de Portugal a

capella-mór, veiu o cardeal a partido, e resolveu fazer segunda
nave como a primeira : e segunda capella em correspondência

da outra, onde jazia o corpo do bispo, e a pôr n'ella o da in-

fanta.
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egreja de S. Roque, da casa professa da Companhia de

Jesus, oode assistiu á festa, e comraungou pela mão do
seu confessor.

No dia immediato foi a rainha com os priocipes e o

Consta, pois, a egreja, diz o chronista, de duas naves em egual
proporção, do todo o peso do tecto sobre uma columna, que fica

iem no meio da egreja, na qual se estribara dois arcos, e um
d'elle3 tão comprido e tão direito, que quasi não parece arco,

senão esteira, e ficam com as paredes, ao que parece, pendura-
das e sustidas no ar, obra de grande admiração para os archi-

tectos.

A capella antiga, onde o bispo está enterrado, era dedicada ao
SS. Sacramento com uma irmandade florenlissima. Ainda hoje

se conserva na mesma capella o sacrário, e n'ella é venerada a

imagem da Senhora do Valle.

A outra capella^ que lhe corresponde, é dedicada á Senhora
da Gloria, que se festeja em dia d'Assumpção pelos mercadores
de vinhos, os quaes são obrigados a pagar certa pensão para oi

gastos da irmandade.
O retábulo d'ella è de pintura antiga e excellente. Alli se estão

vendo retratados ao natural a infanta D. Calharina e o cardeal

D. Jorge.

Sobre o altar «e vé embebido no retábulo o transito da Senho-
ra e os apóstolos assistindo, tudo de talha, e muito bem obrado.

No altar se vé a imagem da Senhora s^ubindo para o Céu mui
formosa e perfeita.

No pavimento d'esta capella, para a parle do Evangelho, está

a sepultura da infanta, que é de mármore riquíssimo, liso e po-

lido, com muita perfeição : tem por base ao nivel um pavimento
da mesma pedra em altura quasi de dois palmos com sacada de
todas as quatro faces, que forma um degrau alto : sobre este se

assenta o concavo todo de uma só pedra, e sobre esta descança

o tecto ou cobertura com seus frisos e cornijas, obra maravilho-
sa também de uma pedra só ; formando-se de ambas o magesto-
80 tumulo, o qual se levanta em doze palmos de alto, se estende

em quasi quasi outros tantos, e se alarga em seis, á maneira de
tumba.

Entre uma e outra capella, em frente da columna, esta um al-

tar dedicado a S. João Evangelista, Santo Eloy, e S. Lourenço
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infante D. Pedro, á siia costumada devoção de N. Se-

nhora das Necessidades, e por coota dos nove sabbados

da princeza.

No domingo, com o fim de ganharem o jubileu da

Justiniano, onde se dizem as missas da terça, e serve de aliar

raór.

Nos cantos das duas eapellas grandes se formaram duas me-
nores, uma dedicada a Christo crucificado, outra a S. Joseph.

No corpo da egreja, da parle do mar, está a capella do Espiri-

to Santo, en*erro dos condes de Portalegre, onde jazem todos os

senhores d'aquella casa até D. João da Silva, conde de Portale-

gre, era quem se acabou a varouia.

Passado, porém, algum tempo, o padre Joseph dos Anjos, então

reitor dos loyos, se resolveu deitar abaixo a egreja velha, e dar

principio no mesmo sitio a outra nova, e cora as sempre acerta-

das direcções de João Antunes (o maior architecto que então se

conheL-ia em Poriugal) se deu principio à obra, que já no tempo
do chronista se via em grande altura.

A egreja havia de ser uma das melhores de Lisboa, oitavada,

mettida em um parallelogramo de 77 palmos de vão, e cem de

comprido, não entrando nem a capella raór nem o coro. Este ha-

via de ter 3o palmos de largo e 40 de comprimento.

O corpo da egreja havia de constar de oito capellas, 4 nos qua-

tro oitavos de cada lado, e no raeio d'ella3 seu púlpito de cada

parte, com oito tribunas sobre as oito capellas.

A porta principal havia de ficar por baixo do coro para a par-

te do claustro, e havia de ter seu arco correspondente ao da ca-

pella mór, ficandolhe da parte direita também por baixo do co-

ro uma porta travessa, e da outra uma capella, que lhe ficara era

correspondência.

Toda esta machina, diz o chronista, se deve cobrir, e vai cobrin-

do de mármores e jaspes de varias cores, embutidos e floreados,

com toda aquella galhardia e primor que vemos agora nas obras

modernas.
Chegou ao remate este templo? Ignoro. Apenas sei que o be-

neficiado João Baptista de Castro no 3.° tomo do seu interes-

sante e erudito M<ippa de Portugal, nos dá noticia dos seguintes

estragos, causados pelo terremoto de 175o.

• Cahiramlhe immediatamete as duas torres, uma chamada



134

Pnrciuncula, foram as mesmas senhoras de manhã vi-

sitar a egreja de S. Francisco da Cidade.

A 3 d'agoslo visitou o principe com o infante D. Pe-

dro a egreja dos religiosos de S. Domingos, onde se

Torre Velha, onde estavam os sinos e o relógio: e a outra cha-

mada a torre nova, que ainda não tinha sinos, e existia por cima
da porta da egreja. Logo lhe cahiu o teclo e as suas paredes até

ás cimalhas da capelia, ficando os dois arcos da capella mór e do
coro em pé

!

Ao mesmo tempo cahiu também o tecto da sachristia, e uma
parede, que ficava para a banda do pateo, e corria eguaí com a

parede da capella mór, que toda se abateu.

N'este estrago, conjeciura-se que acabaram ávida mais de no-

venta pessoas ; e da cammunidade pereceram o reitor e vice-rei-

tor, o procurador geral, mais dois padres, um corista e um leigo.

O convento só teve de ruina com o terremoto cahir metade da
parede do frontespicio para a parte do Limoeiro: o mais resistiu

firme: porém, sobrevindo o fogo, ardeu todo o dormitório e livra-

ria, que estava nas varandas do claustro ; ficando todavia illezas

do incêndio a casa do carlo'io, que também estava no mesmo
claustro e egreja e sachristia: mas não se poderam livrar da acti-

vidade das chammas os celleiros, adegas, refeitório e botica, que
estavam por baixo do dormitório.

Resolveram os padres n'este desamparo irem no mesmo dia

buscar o abrigo de outro seu convento, que tem em o sitio de
Xabregas junto á marinha; e, passado algum tempo, o novo rei-

tor que elegeram, por nome José da Cruz Ortigão, mandou fazer

no claustro deste convento arrumado uma barraca por modo de

hospício, e no andar de cima nove cellas.

Fez mais uma capellinha com um só altar para se dizer mis-

sa, e outras accommodagòes e officinas em que actualmente as-

siste com dois padres e três leigos.»

Eis o que acerca dos estragos causados nos loyos e do estado

em que eslava este mosteiro nos diz o padre Castro, testemunha
ocular. Ignoro quaes as obras a que procederam n'este edificio;

mas sei que ao tempo da extinção das ordens monásticos em
Portugal era habitado pelos frades, e mui frequentado pelos de-

votos. E percorrendo o avultadíssimo numero de sermonarios

impressos, não será dificil ver quão numerosas eram as fesiivi-
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celebravam vésperas para a festa d'este patriarcha. A
4 d'agoslo fui a rainha visitar a egreja de S. Domin-
gos.

No dia 7 foi a rainha visitar a egreja de S. Caetano.

dades cebradas em Santo Eloy. E nos actos públicos faziam um
vistão, pois trajavam de azul e branco. E, melhor do que isto,

pertenciam ao numero dos conventos mais ricos de Portugal.

Em tempos mais remotos, não era costume serem os fleis en-

terrados dentro das egrejas; mas sim no adro á entrada da por-

ta principal ou da porta travessa dos templos, onde erguim
alpendres defendidos por grades de pau ou de arame para obs-

tarem a profanações ou entrada d'animaes. Porem com o decorrer

dos séculos, varias causas, entre as quaes, as principaes eram tal-

vez o interesse e a vaidade, entraram a fazer com que os ehris-

tãos appetecessem ser sepultados dentro dos templos; e da ven-

da do local para a sepultura, ou para o mausoléu, provinham
para os frades grandes proventos.

O filho queria que na cova seus ossos ficassem juntos com os

de seus pães: a mãe queria que suas cinzas ficassem misturadas

com as de seus queridos e adorados filhos, aos quaes tinham
visto perecer antes seus olhos, e para quem aquelles anjinhos

nos transes da morte ainda mais uma vez tinham aberto seus

embaciados olhinhos, como de despedida eterna.

Mas eterna, isso não. As mães queriam suas cinzas juntas às

de seus filhos. E eis porque as sepulturas ou carneiros eram
amplos, e os frades mais dinheiro haviam recebido, embora isto

fosse d'encootro aos estatutos de varias ordens, que o frade não
pegasse em pectinia.

Em summa os parentes e amigos queriam que seus ossos ficas-

sem junto dos que lhes eram mais caros, para se verem de prom-
pto no dia de juizo, quando evocados á vida, se podessem ao pri-

meiro toque da trombeta reconhecer e abraçar.

E com estas piedosas intenções os templos dos frades e freiras,

as capellas e ermidas, se encheram de sepulturas, e túmulos e

mausoléus, e o convento dos loyos em Lisboa não era d'aquelles

que menos possuia.

O padre, jà citado, Francisco de Santa Maria, o chronista dos

loyos no Ceu aberto na terra, d'elles nos apresenta uma estirada

lista.
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Depois foi a rainha visitar o convento das religiosas

da Madre de Deus.

No dia seguinte, o do noviciado dos padres da Com-
panhia de Jesus, onde estava o Lausperenne.

Uma das principaes sepulturas era a do bi?po fundador; mas,
alem d'esta, havia a do padre João Rodrigues, na sachristia ; a

dos condes de Portalegre; de D. Joanna Henriques, condessa de
Penelia : de Violante Caldeira, cuvilheira que foi de D. João 11;

de dr. Manoel Pereira, inquisidor apostólico; do desembargador
António Mariz Carneiro, cosmographo d'estes reinos; de Damião
Dias da Ribeira, fidalgo da casa d'el rei D. João III; do dr An-
tónio Dias Cardoso; do dr. Salvador de Mesquita fallecido em
1616; de Christovão Soares, secretario d'Esiado fallecido em 1643
de dr. Domingos Riscado: do dr. João Delgado, inquisidor na
índia Oriental; do dr. António da Gama Pereira, fallecido em
1595 ; de João Alvares, secretario da rainha D Leonor, fallecido

em 1513 ; e do P. António Fragoso Toscano, arcediago de Évora.

Porem, sepultura de pessoa regia, tão somente alli havia a da
infanta D. Catharina, filba d'el rei D. Duarte, uma sabia pára
aquelles tempos, e escriptora illustre, pois do latim verteu para

linguagem dois tratados compostos por S. Lourenço Justiniano,

6 dados ao prelo no real mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, no
anno de 1531, edição que passa por ser uma das nossas mais ce-

lebres raridades bibliographicas.

Sobre esta edição do livro da princeza, (que viveu algum tem-
po no convento dominicano do Salvador em Lisboa), o nosso il-

lustre humanista Thomaz Joseph d' Aquino, tão elogiado por lo-

noeencio Francisco da Silva, fez em Lisboa, no anno de 1791
uma segunda edição, precedida de um interessante pref;ício, on-

de nos diz, com toda a verdade, onde n'aquelle tempo jaziam as

cinzas d'esta princeza, cinzas que desde 1787, estavam no con-
vento dos Loyos, ao Beato António.

Deu-se um caso notável com a sepultura d'e8ta princeza.

Fora sem duvida enterrada nos Loyos de Lisboa em 1463.

Mas já a madre Marianna Baptista n'um livro mais que raro

—A Historia do convento do Salvador em Lisboa, impresso no
anno de 1618, aíTirma que a infanta jazia n'este convento.

E fr. Luiz de Sousa, esse escriptor nunca assaz louvado na sua
Historia de S. Domingos segue a mesma opinião.
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Na quinta feira foi a rainha ao mosteiro das reli-

giosas de Mocanabo, por alli haver fesla a S. Ber-

nardo.

E no sabbado foi com os principes e com o infante

A veiciac*e, porém, è que o corpo de D. Catharlna foi trazido

do convento do Salvador em Lisboa, onde viveu a princeza al-

guns annos para o de Santo Eloy, depositada na eapella do bispo
D. Domingos Jardo, da qual foi trasladado para a da Assumpção,
onde eslava ao tempo em que o padre Francisco de Santa Ma-
ria escrevia a sua Chronica. Todavia escriptores celebres como
Ruy de Pina, Damião de Góes, Pedro de Mariz, Duarte Nunes
de Leão, e muitos outros, que d'esta princeza faliaram, sabiam
perfeitamente onde ella jazia.

Foi esta sepultura aberta na presença de testemunhas, a 17

de março de 1693, com o fim de examinarem o que estava de-

baixo da campa, e enião encontraram: «uma caveira de pessoa
humana, com uma ossada, também de corpo humano, que mos-
trava haver sido raettida n'aquella sepultura, já depois de con-
sumida a carne d'aquelle corpo, e com ella um panno, que mos-
trava haver sido azul, corrupto e quasi desfeito pela antiguidade
do tempo.»

Foi mestre d'esta princeza o celebre D. George, cardeal de Al-
pedrinha, aquelle que fugiu de Portugal com medo de elrei D.
João II, e no estrangeiro subiu ás maiores honras e dignidades.

Ao ensino d'esta princeza deveu tanta grandeza, e é certo que
a discípula, pelo seu aproveitamento, deu honra ao mestre.

Foi pedida em casamento por D. Carlos, príncipe de Navarra,
casamento que se não effectuou por causa da morte d'este prin-

eepe.

Retirouse em seguida para o mosteiro do Salvador em Lis-

boa, (Cardoso: Agiologio Lusitano, tomo m) onde viveu três an-
nos, isto é, até 1463. Foi então pedida para esposa de um rei da
Inglaterra, casamento que também se não eíTeetuou por causa
da morte d'e8ta princeza portugueza, no convento do Salvador,
onde deixou recordações. (Thomaz Joseph d'Aquino: Prologo á
reimpressão da obra — Perfeição da Vida Monástica, traduzida
pela infanta D. Catharlna, Lisboa, 1791, pag. 8.

Nas obras que fizeram em dezembro de Í8S3 para converte-
rem aquellas ruinas do convento dos Loyos em quartel para a



138

D. Pedro ao conventa do Livramento, de religiosos da

SS. Trindade.

No dia 27 d'agosto foi el-rei visitar a egreja de N.

Senhora da Boa Hora dos religiosos descalços de Santo

guarda municipal, eoeonlrou-se o tumulo d'e9ia infanta, que es-

tava na capella da Assuojpção, mas aberto, e com uma pequena
falha na pedra, no sitio em que introduziram ferro para levan-

tar a campa, talvez quando d'ali, em 1787, removeram os ossos

da infanta para o vão da capella mór na egreja do Beato An-
tónio.

O epitaphio d'este tumulo combina, exceptuadas algumas dis-

crepâncias orthographicas, com o que vem a pag. 9 da obra ci-

tada de Thomaz José d'Aquino.
E é do iheor seguinte ;

Aqui jas a infanta D. Catharioa, fliha de El-Rei D. Duarte e

da Rainha D. Leonor, neta de El Rei D. João I. Irmão dei rey

D. AÍTonso V, tia do rey Dom João II, a qual estando desposada

com D. Carlos, Príncipe de Navarra e Aragão, e com D. Duarte

quarto rei de Inglaterra, sem se effeituar algum dos casamentos,

falleceo de 27 annos, sexia feira 17 de junho de 1463.

Diz também Thomaz José d'Aquino que fora o P. Jorge de S.

Paulo, loyo, quem, por mandado dos prelados lhe pôz este epi-

taphio «ha poucos annos.»

Effeetivamenie a lettra é muito moderna.
Como já o leitor viu, ficando arruinadissimo, por causa do

terremoto de 1755, o convento dos Loyos, trataram de trasladar

os restos da infanta para a egreja de S. João Evangelista de Xa-
bregas, como então se dizia, ou vulgarmente — os Loyos, ou o

Beaío António.

Pediu-se licença á rainha, e foi concedida, e a trasladação

fezse no dia 26 de janeiro de 1787, e foram collocados os ossos

n'uma cavidade aberta na parede, defronte do throno, isto é,

olhando para a entrada do templo, no sitio a que vulgarmente
damos o nome de vão da capella mór.

E pozeram-lhe então o seguinte epitaphio :

Caiharina Lusitaniae Infans Eduardi et Eleonorae Regum filia

obiit Oliáipone XV KaI. Julii A. D. CGCCLXII . trauslata VII

Kal. Februari A. D M. DCC. LXXXVII.
Decorreram annos, e as ordens monásticas foram abaixo. E
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Agostinho, por ser véspera d'estG glorioso Santo. E a

rainha pelo mesmo motivo foi visitar o convento da

Graça.

No sabbado foi também a rainha com a princeza vi-

um negocianta por nome João de Brito comprou o grandioso
ediQcio dos Loyos para o transformar n'uma grande fabrica, como
com efleilo, transformou.

Requereu ao governo para remover d'aquelle sitio para logar

decente os restos mortaes da illustre filha de D. Duarte.

O governo, porém, fez sempre ouvidos de mercador. Pediu,
rogou, instou com os descendentes dos fldalgos, que n'aquelie

recinto tinham jazigos, a que removessem as ossadas, ou os tú-

mulos de seus illustres avoengos.
Também d'esteâ não obtinha resposta, se é que algum não

respondeu que não queria saber d'aquillo para nadai Que lição

de moral tão exeellei te I

A' vista, pois, do exposto, praticou o que também qualquer
outro praticaria.

Chamou operários e disse-lhes : Rapazes, toca a abrir os tú-

mulos, deitae os ossos nos cestos, e despejae tudo nos carneiros

do convento. E assim se mandeu, e assim se cumpriu.
Quereis agora saber os nomes dos empregados que procede-

ram a uma tal operação?
Eu vol-os digo.

João Augusto, pedreiro da fabrica de João Brito, foi quem
abriu o tumulo da infanta D. Catarina, tirou o tampo em que
estava o epitaphio, e foi despejar os ossos no carneiro chamado
vulgarmente do Átrio da Egreja.

Silvério Maria, caiador da fabrica do sr. João de Brito, velhote

de sessenta e tantos annos, que se lembra perfeitamente dos fra-

des d'aquelle convento, e que ainda hoje mostra saudades d'el-

les, é testemunha d'esta operação e ainda por lá existem ou-
tras.

Mas não achaes, amigo leitor, que ha na realidade, famílias

perseguidas pelo infortúnio ou pela fatalidade, mesmo além da
morte?
E não achais que el-rei D. Duarte está n'este caso?
Seria porque, tanto elle como sua filha, eram escriptores n'e3te

paiz?
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sitarem a egreja da Penha de França, por conta dos no-

ve sabbados da sua devoção.

E no domingo visitaram as egrejas da Boa Hora e do

Carmo.
Na seguinte sexta feira visitou a rainha a egreja do

Collegio de Santo Antão,

No sabbado foi a rainha com a princeza á egreja de

N. Senhora do Monte, e alli Sua Alteza venerou a ca-

deira do glorioso S. Gens, pedindo a Deus pela inter-

cessão d'este Santo Martyr o bom successo do seu

parto, que está próximo.

Na quarta feira foi a rainha pela manhã visitar o con-

vento de Nossa Senhora da Esperança de religiosas

franciscanas, e na manhã de sabbado foi à imagem da

Senhora da Piedade da egreja das Chagas, e era o ul-

timo dos nove sabbados da devoção de S. A.

Na semana seguinte visitou a egreja das religiosas

irlandezas de S. Domingos, onde ouviu cantar a la-

dainha.

Na quarta feira visitou a mesma senhora o convento

da Madre de Deus de Xabregas.

Logo no principio d'outubro, na quarta feira, por ser

dia dedicado ao glorioso doutor da egreja S. Jeronymo,

Tinham então os ossos de uma celebre e virtuosa infanta por-

tugueza de ficarem confundido'» n'um carneiro com os dos sapa-

teiros, dos barbeiros e dos sachristas. isto é, com os dos meeha-
nicos, como n'aquelle tempo se dizia! Coisas do mundo I

Darei agora, como remate, mais algumas noticias relativas ao

templo dos Loyos.
V A teia do Beato António está hoje na egreja de S. Nicolau em

Lisboa.

As columnas da eapelia mór, na de S. Julião d*e9ta cidade.

A imagem de Nossa Senhora a Grande, na egreja parochial de

S. Miguel de Alfama, na 2.* capellã do lado da epistola.
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foi el-rei com os priocipes e os infantes visitar o real

mosteiro de Belém; e o mesmo fez a rainha, que de-

pois se andou divertindo em uma das casas reaes d'a-

quelle sitio E voltando entrou a fazer oração na egreja

parochial dos Santos Martyres de Lisboa, onde eslava o

Lausperenne.

Na quinta feira de tarde foi a rainha visitar o con-

vento de Santos, das Commendadeiras da Ordem de S.

Tbiago, por ser dia dos Santos Martyres de Lisboa, a

quem as commendadeiras festejavam n'aquelle dia.

No sabbado foi a rainha visitar a egreja de S. Fran-

cisco da cidade, por ser véspera da festa d'esle Patriar-

ca, e depois á sua costumada devoção a N. Senhora das

Necessidades.

No domingo, por ser dia de S. Francisco, foi el-rei

com o príncipe, e com os infantes, ao convento de S.

José de Riba-mar, onde ouviram a missa e sermão. Alli

jantaram sua magestade e altezas com os religiosos. E
de tarde assistiram ás vésperas Na segunda feira, por

ser véspera do glorioso S. Bruno, foi S. M. com suas

Altezas fazer oração á egreja de seus religiosos a La-

veiras,

A rainha no domingo, em que se celebrava a festa

do Rosário, foi ao convento do Sacramento das religio-

sas de S. Domingos. E voltando para o paço fez oração

na egreja dos religiosos dominicos irlandezes, onde es-

lava o lausperenne.

No dia do glorioso S. Bruno, fundador da Cartuxa,

foi a rainha por mar ao sitio de Laveiras visitar a egre-

ja de seus religiosos, e se recolheu lambem por mar a

Lisboa.

Na quinta feira seguinte, por ser véspera da gloriosa

matriarca Santa Tbereza, visitou el-rei com o priíicipe

e os infantes D. Pedro e D. António, a egreja de Cor-
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pus Christi dos religiosos descalços. E na véspera de
S. Pedro d'AlcaDlara foi de noite fazer oração na egre-

ja do noesmo santo.

A rainha foi no dia H (ultimo dia do oitavario deS.
Francisco) visitar a egreja dos Religiosos da sua Ordem,
que vulgarmente chamamos S. Francisco da Cidade.

A 15 visitou a egreja de N. Senhora dos Remédios
dos Padres Carmelitas Descalços.

A 16 foi de manhã ouvir missa á egreja dos religio-

sos capuchos da Convalescença, onde concorreu o prín-

cipe nosso Senhor, e o infante D. Pedro, e depois se

foram divertir todos na caça dos coelhos no sitio de
Bemfica.

A 17 foi á sua costumada devoção a N. Senhora das

Necessidades.

N'uma quarta feira de novembro, por ser dia de S.

Carlos Borromeu, visitou a rainha a egreja do Espirito

Santo dos Padres da Congregação do Oratório.

No sabbado da semana passada, em que, os religio-

sos de S. Paulo, primeiro ermita, celebravam a festa

da trasladação d'este seu religioso patriarca, visitou a

rainha a sua egreja onde estava o lausperene, e depois

foi á sua costumada devoção de N. Senhora das Neces-

sidades.

El-rei, acompanhado de suas altezas, visitou na sex*

ta feira, 20 do corrente, a egreja da Sé Oriental, e fez

oração á imagem de N. Senhora da Apresentação, por

ser véspera da sua festa.

Na terça feira, em que se celebrava a de Santa Ger-

trudes, visitou a rainha a sua imagem na egreja dos

monges de S. Bento, onde eslava o Lausperenne.

Na sexta feira visitou o convento das religiosas da
Santíssima Trindade de Campolide: eno sabbado a ima-

gem de Nossa Senhora das Necessidades em Alcântara.



143

Na terça feira seguiDie, por ser véspera da gloriosa

virgem e martyr Santa Catharina, foi a rainha visitar

a egreja parocbial, dedicada á mesma Santa. *

Na primeira quinta feira da semana passada, dia con-

sagrado á festa do glorioso S. Francisco Xavier, foi a

rainha á egreja da casa professa dos padres da Com-
panhia de Jesus, onde assistiu á festa, e commungou.
No domingo 6 de dezembro, em que a egreja costu-

ma celebrar a festa do glorioso bispo S. Nicolau, visi-

tou a rainha a egreja prioral consagrada ao mesmo
Santo.

No domingo 13 foi a mesma Senhora de tarde á egre-

ja do Espirito Santo dos padres da Congregação do Ora-

tório por se festejar n'ella o aitissimo mysterio da Con-

ceição.

Na manhã de quinta feira foi a rainha e a princeza á

egreja de S. Roque, offerecer ao glorioso S. Francisco

Xavier, uma infanta recemnascida.

Em summa, nos conventos achavam os nossos ante-

passados linilivo para seus males, descargo para sua con-

sciência, instrucção solida e gratuita para seus filhos,

livrarias para estudarem, ou para entreierem seus ócios,

apontamentos para escreverem a historia, remédios gra-

tuitos nas boticas para se curarem, predica moral nos

púlpitos para se corrigirem vícios, fazerem restituições,

emendarem maus costumes, e abrandarem os corações

dos depravados. Cada mosteiro, cada documento para a

historia, desdeiempos anteriores á fundação da monarchia

e alguns desde o tempo dos romanos. E ainda hoje o

1 Nem sequer ha vestígios d'esta egreja. Ficava no alto de
Santa Calbarioa, em área occupada hoje por uma casa apala-
çada.
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povo porluguez o único devertimeoto que tem gratuito,

são as festas cl'egreja.

E nada mais. Agora, por exemplo, a missa do gallo;

no primeiro dia do anno festas em vários templos: de-

pois a fesla de S;inlo Amaro, onde compram enfiadas de

pinhões: em seguida a procissão das candeias em volta

do largo da Sè : a festa da trasladação de Santo Antó-

nio na casa d'este santo : a quarta feira de cinzas, em
que ainda muitos fieis vão á egreja com o fim de po-

rem uma cruz de cinza na testa, depois de terem pu-

lado e brincado durante os dias do carnaval.

A procissão de Passos da Graça, os sermões de qua-

resma apenas em algumas egrejas. As festividades da

Semana Santa, o começo das sestas no dia dos praze-

res, a apanha da espiga em quinla feira d'Ascenção, a

procissão de Corpus Christi, quazi reduzida a zero, os

arraiaes no campo, acompanhados de fogos de vistas,

também já em alguma decadência: os cirios, também já

reduzidos a quasi nada, a visita ás capellinhas, em San-

to António dos Capuchos; a feira da Luz, e a romaria

das Palmelôas á Penha de França, quasi no inverno.

E eis um anno passado

!

E pouco mais ha de divertimentos para o povo. Que
differença com o que se passava ha um século I Fes-

tas todos os dias, diurnas e nocturnas.

Todos os dias morriam individuos com cheiro de San-

tidade, e o povo despovoava Lisboa com o fim de ir vôr

aquelles servos de Deus, fosse onde fosse. E laes casos

eram muito por miúdo narrados na Gazeta de Lisboa,

então folha official.

No dia 5 de janeiro morreu no convento d'Odivellas,

uma freira com 82 annos de d'edade e com cheiro de

Santidade. Fora a madre Luiza Maria de Jesus, em quem
(diz a Gazeta) resplandecederam infinitas virtudes, alem
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da perfeita observância dos seus votos, particularmente

o da castidade, que, por asseveração do seu confessor,

não oíTendeu nunca em sua vida. nem com o mais leve

pensamento. Prévio muitos dias antes odiada sua mor-

te, e o tornou a declarar no penúltimo em que pediu

os Sacramentos, dizendo, que na manhã seguinte ba-

via de partir para Deus, e de tarde se havia dar seu

corpo á terra, o que tudo assim succedera. Ficou flexi-

vel, e o seu rosto com uma magestosa formosura, cou-

sa que não teve em quanto viva. A sua cella e todos

os vestidos de seu uso com um odor suavíssimo. Indí-

cios mui vehemenles da sua predestinação, diz a Gaze-

ta de Lisboa, a pag. 36, do anno de 1740.

No real mosteiro de SanfAnna de Lisboa, de religio-

sas franciscanas da Província de Portugal, falleceu a 25

de dezembro passado a madre Luiza do Espirito Santo,

com (58 annos de edade, 50 de religiosa, e 16 de en-

ferma. Viveu nos últimos dias entrevada na mesma ca-

ma, onde se lhe quebraram todas as canas das pernas

e dos braços, e se lhe desconjuntaram todas as juntas

do seu corpo; e, sendo evidente que naturalmente ha-

via de padecer dores insoíTriveis, se não ouviam da sua

bocca mais que louvores a Deus, resignando-se em tu-

do na sua santa vontade. Floresceram sempre n'ella to-

das as virtudes, especialmente a da paciência, e foi a

sua vida exemplarissima a toda a Communidade. Ficou

depois de espirar com todas as juntas unidas, e flexível

em todos os membros do seu corpo, todas as artérias

em forma de vivente, os olhos abertos, mais claros do

que os tinha em vida, e, como se a tivesse, ainda lan-

çou, sendo sangrada, sangue com muita força. Foi ex-

posta ao povo por algumas horas : e esta é a terceira

religiosa, que no decurso de dois annos tem fallecído

no mesmo mosteiro com símilhantes sígnaes de predes-

10
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tioada: sendo a primeira a madre Rosa da I urificação,

6 a seguoda a madre Thereza Casimira, iodas puras, vir-

tuosas, e flexiveis depois de fallecidas.

Falleceu em '2 de fevereiro, na cidade de Vizeu, com
140 annos, Maria Ferroa, viuva, mostrando até á sua

morte, uma vida exemplar. Esteve três dias exposta na

Sé Cathedral da mesma cidade, e sempre flexivel.

Na madrugada de 13 de maio falleceu com quasi 80
annos d'edade, de uma doença dilatada, o dr. Bento

Coelho de Souza. Acabou com todos os actos de bom
christão, conhecimento da morte, e resignação na von-

tade divina, íicando seu corpo todo flexivel, e o rosto

revestido de agradável aspecto.

Em 21 de abril de 1740 falleceu no convento da An-

Dunciada da Ordem de S. Domingos d'esla Cidade, em
edade de 63 annos, a madre soror Bernarda Izabel de

Jesus, filha de Hoque Monteiro Paim, que foi secreta-

rio d'el-rei D. Fedro II, a qual, alem de muitos signaes

de predestinação, que no seu nascimento, e em toda a sua

vida se observaram desde a edade de 9 annos, ouvindo

que seus pães intentavam casal-a para segurarem a suc-

cessão da sua opulenta casa, posta aos pés d'uma ima-

gem de Chrislo crucificado, o elegeu por esposo com
voto de perpetua castidade : e cortando com as suas

próprias mãos os cabellos, gastou quatro annos em con-

tínuos rogos e lagrimas para que seus pães lhe consen-

tissem, que fosse religiosa de S. Domingos; e, enlrando

no djto mosteiro de edade de treze annos, professou aos

16, e observou até á sua morte com a maior exactidão

toda a disciplina regular, sendo exemplahssima em to-

das as virtudes: pois. segundo depõe o seu director, con-

servou tanto o estado da innocencia, que nunca com-

melleu peccado morial.

O bispo do Rio de Janeiro D. fr. António Guadalupe
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morreu no convento (ie S. Francisco d'esta cidade, pe-

las onze horas da noite, em edade de 68 annos, menos
27 dias: e no primeiro do corrente, estando-se-lhe fa-

zendo o seu retrato, se adverlio em todo o seu corpo

uma extraordinária flexibilidade, movendo-se em todas

as suas juntas.

Na terça feira 20 de sete.mbro, falleceu n'est2 cidade,

D. Pedro de Almeida de Lancastro, commeridador de
S. João de Trancoso, que, depois de viuvo, começou a

excitar com maior perfeição e mais fervor todas as lou-

váveis virtudes, que sempre praticou desde a sua mais

tenra edade, e especialmente a da caridade com os po-

bres, com quem dispendia a maior parte das suas ren-

das, chegando a tirar na rua um capote dos seus hom-
bros para cobrir os de um necessitado : e vivendo por

espaço de 2o annos em uma perpetua mortificação vo-

luntária, servindo-lhe de cama uma taboa, tomando re-

petidas disciplinas, cingindo ásperos cilícios, e despre-

zando a grande dislincção devida á sua grande qualida-

de. Foi sepultado o seu cadáver (todo flexível) na egreja

de S. Pedro d'Alcantara dos religiosos arrabidos d'esta

côrle, p;ira onde foi conduzido no mesmo dia por 56
pobres em um c^íixão forrado de burel, como recom-

mendou no seu testamento.

Escreve-se haver fallecido no mosteiro de Vinho, a 9

de janeiro, a madre soror Maria Nazareth de S. Boaven-

tura, religiosa da ordem de Santa Clara, em cujo tran-

sito quiz Deus mostrar quanto lhe foram gratas as vir-

tudes, em que se exercitou toda a vida, porque ficou

flexível em todas as partes do corpo. Sendo picada no

braço correu d'elle sangue liquido; e estando na cama
disforme em rosto e olhos por causa d'uma ictricia, ob-

servaram com admiração os médicos que no féretro ti-

nha os olhos claros, e o rosto restituído á sua natural
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côr; e que no exame que se fez no seu cadáver no do-

mingo, 59 horas depois de fallecida, se viu que da face

direita manava copioso suor, e do olho esquerdo cor-

reram algumas lagrimas que se recolheram em um len-

ço. E assim esteve esposia três dias á piedosa vista de

um numeroso concurso de povo; em quem ainda exis-

tiam os affecios da veneração, que por meio de outros

similbantes prodigios dedicou a este religioso mosteiro

na morte da madre soror Maria do Sacramente, falleci-

da a 2 de agosto do anno próximo passado, distribuin-

do as religiosas por muitas pessoas varias alfaias do

seu uso por saciarem a sua devoção.

No primeiro de maio morreu no mosteiro da Madre

de Deus em Guimarães, em edade de 83 annos, a ma-

dre soror Luiza Maria da Conceição, filha do conde de

Vai de Reis. A qual, entrando na edade de 8 annos no

convento da Madre de Deus de Lisboa, se educou, e

tomou n'elle o habito de religiosa no anno de 1664, e

depois de 5'^ de clausura, foi nomeada pelo prelado D.

Rodrigo de Moura Telles, arcebispo de Braga, seu ir-

mão, para fundadora do mosteiro que com o mesmo
titulo de Madre de Deus se fundou na villa de Guima-

rães.

Viveu em a nova clausura 23 annos. Esteve seu cor-

po in>epuito 41 horas com apparencia de viva, e sem
o minimo indicio de corrupção, com tanta flexibilidade

e formosura, que não parecia morta, infundindo a to-

dos tanta veneração, que em repetidas instancias pediam

relíquias suas.

No Real convento de Mafra falleceu a 29 d'abril, com
33 annos d'ed^de, o padre fr. Félix da Encarnação, sa-

cerdote e estudante theologo, religioso da vida exemplar

e louvável, virtuoso por natureza, por herança, porque

já seus pães foram de bons e louváveis costumes.
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Ficou flexível em todos os membros do seu corpo,

e de tal maneira que excedia na mobilidade a qualquer

pessoa viva. Fizeram exame no seu cadáver cem assis-

tência do medico do mesmo convento; e na presença

dos prelados e padres graves d'elle, do reverendo vi-

gário da villa de .Mafra, e de quatro sacerdotes do ha-

bito de S. Pedro, cinco cirurgiões, dizendo um auato-

mico que, pela sua arte, achava que não podia ser na-

tural o que via. Pois havendo passado já -li horas depois

de expirar, conservava o cristalino dos olhos, a flexibi-

lidade em todas as juntas, a continuação de lançar san-

gue puro pela cizura, que se lhe fez com a lanceia, o

que se observou aidda 47 horas depois do seu falleci-

monto. Sendo na vida pallido de côr, ficou depois de
morto, resplandecente, e com os beiços algum tanto ru-

bicundos, sem mostrar em tanto lempo nenhum indicio

de corrupção.

Assentando todos ser prodigio, foi levado na sexta

feira á sepultura pelas cinco horas da tarde, com muito

trabalho dos religiosos, pela grande devoção do povo,

que concorreu dos logares circumvisinhos, perlendendo

cortar-lhe pedaços do habito, e tirar-lhe as flores e ro-

zas, de que vinha coberto. Publicarara-se logo algumas
reliquias suas. Dando principio aos progressos que se

esperam d'um convento reformado, onde a virtude dos

religiosos parece competir com a magnifica grandeza da

sua fundação.

Falleceu n'esta cidade, a iO do corrente, em edade

de 42 annos, cinco mezes e cinco dias Amónio Francis-

co de Vasconcellos e Sousa, cavalheiro de vida exem-
plar e eminente na virtude da castidade. Sepullou-se

por advertência do seu confessor com palma e capella

no convento de S. José de Ribamar, jazigo de seus

avós, os condes de Caslello Melhor. Permaneceu todas
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as vinte e qualro horas depois de fallecido com côr

de vivente, os olhos claros e o corpo todo flexivel.

A mesma Gazeta nos diz a pag. iJ76, que fallecera no

logar de Tourais, termo da villa de Ceia, em edade de

67 annos D. Maria Josepha Mascarenhas, senhora de

vida austera e penitente. Succedeu seu transito no dia

17 de maio pelas nove horas da manhã. E sendo expos-

to o seu corpo sobre uma eça magoitica, se achou este

Ião ílexieel e resplandecente que, por voto geral, ficou

exposto na mesma forma até o dia 19 pelas qualro ho-

ras da tarde, em que observada a mesma flexibilida-

de, e que não linha corrupção alguma, o doutor An-

tónio Lopes Falcão lhe pegou no braço esquerdo, e

picando-se-lhe a veia com uma lanceia lançou sangue

tão liquido, que se apanhou em um lenço, que con-

serva seu filho Manuel de Loureiro de Vasconcellos.

A' vista do que foi tal a devoção de lodo o concurso

que começou a pedir as suas reliquias com grande fer-

vor, repetindo as acclamações, que já em sua vida fa-

ziam, dando-lhe o titulo de Santa.

Na cidade de Braga (diz a mesma gazeta, a pag. 336)

no convento das religiosas de Nossa Senhora da Con-

ceição falleceu na segunda feira, 2:2 de junho, com 29
annos d'edade, e seis de habito, a madre Custodia Ma-
ria do Sacramento, que achando-se de pé, ainda que

doente, queria ir ao coro commungar; e mandando-se-

Ihe, por estar fraca, que commungasse na cella, o fez,

e logo pedio ao padre capellão a ungisse; o que sendo

feito se abraçou com a imagem de Ghristo crucificado,

e sem padecer anciã alguma lhe entregou a vida, fican-

do Ião flexivel até á quarta feira 24, quo movia todos

os seus membros, e sendo picada lançou sangue, que
muitos fieis guardaram, e conservam por devoção ccmo
Teliquias suas, Nolou-se, que abrindo-lhe as mãos, pe-
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gava em uma rosa branca, que havia entre muitas eu-

carnadas, de que estava semeado o caixão, em que es-

tava, e custou muito lirar-lha dos dedos; e que lançava

sangue da cizura, todas as vezes que a sue aboadessa

o mandava.

A taes defunclos davam n'aquelle tempo o nome de

—defunclos que morriam com cheiro de santidade, e co-

mo havia innumeros conventos e innumeras pessoas que
se entregavam á vida mysiica, eram também innumeras

as pessoas que se finavam com cheiro a santidade, e

Lisboa despovoava-se para ir assistir a taes enterros,

nos quaes não era raro morrerem pessoas suííocadas,

ou calcadas pelo povo ancioso d'apanhar o melhor lo-

gar, para assistir ás exéquias, quasi sempre com gran-

des musicas, oração fúnebre, assistência da corte, e

acompanhamento de tropa, e ensejo para os larápios fa-

zerem a sua fortuna.

No convento de Santa Escolástica das religiosas de

Bragança, falleceu em 45 de setembro com cinco dias

de doença perniciosa soror Eugenia de Assumpção,
observando-se na sua morte diííerentes prodigios; por-

que não somente ficou ílexivel, e com os olhos claros,

e beiços vermelhos, como se fosse viva nos três dias

que esteve por enterrar depois de fallecida, mas, met-

tendo-lhe uma vellá na mão, a sustentou mais de três

horas sem lhe cahir, e assenlando-se em uma cadeira,

se movia para todas as partes.

Picada em uma das mãos com um alfinete, lançou

sangue. O mesmo fez sangrada na veia da cabeça, e na

veia da arca. Ouviu-se no instante em que espirou, to-

car os órgãos e cantar o Te-Deum no coro, sem n'elle

estarem as religiosas. Entrando sua avó no convento

para a ver, abriu os olhos, e os inclinou para ella.

Deuse-lhe sepultura em um caixão, como se pratica
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com as religiosas, em que se observam similhaotes pro-

vas de virtude.

Em 29 de dezembro de 1737 falleceu no convénio

de S. Francisco da Cidade de Provincia de Portugal, o

padre Fernando da Soledade, com 73 annos, Chronis-

ta da provincia. Deixou depois da morte signaes evi-

dentes da sua salvação, assim nos catbolicos acios, com
que se preparou para morrer, como na grande flexibi-

lidade com que foi achado, quando se deu á lerra,

depois de esiar sobre ella trinta tioras, antes que se

sepultasse ; ficando sem o horror que ordinariamente

costumam causar os cadáveres, com rosto vivo e tão agra-

dável, que attrahia a si todos que o viram: e varias pes-

soas pediram, e se aproveitaram d'algumas cousas do

seu uso.

A 2 de março de 1738 falleceu em Lisboa, com eda-

dade de 66 annos, d'um pleuriz, o dr. Belchior do Ro-

go de Andrade, varão ornado de muitas virtudes. Ficou

flexível, em rigoroso exame de muita gente: e até á se-

pultura correu sangue liquido das feridas, que a medi-

cina fez precisas, na esperança de lhe servirem de re-

médio. Foi sepultado na egreja de S. Bartholomeu de

Lisboa, sua parochia com palma e capella, por adver-

tência do seu confessor, em demonstração da castidade

qu£ guardou em toda a sua vida.

Na vjlla de Torres Novas falleceu a 4 do corrente,

com 61 annos d*edade, D. Joanna Mascarenhas, viuva

de João de Mesquita da Silva Avilez e Figueiroa, moço
fidalgo, que foi da casa real, ficando flexivel o seu cor-

po trinta horas depois de fallecida, e o cadáver com
apparencia de vivo.

Na quinta do Outeiro, sita no logar de Beazas, do
conselho de Ferreiras e Tendaes, falleceu em edade de

78 aDDOs [). Maria Claudia Theodora de Serpa Pinto de
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Leão, viuva, ficando o seu corpo todo flexível, e o ca-

dáver com apparencias de vivo. No sabbado santo, que
era o terceiro dia depois do seu fallecimento. foi san-

grada duas vezes em diííerentes tempos, de que lançou

sangue vivo. Concorreu grande numero de lovo a tirar

pedaços do seu habito, lançando de si suavissimo chei-

ro : e pezando-se a cera, que a alumiou nos três dias,

não diminuiu nada do peso, que tinha quando a accen-

deram. Era pessoa de vida muito justificada, e prognos-

ticou alguns dias antes o da soa morte.

No convento de Santa Clara, da villa de Trancoso,

faileceu no primeiro de junho, em edade de 62 annos,

a madre soror D. Francisca de Santo António, religio-

sa professa, com evidentes signaes de predestinada, fi-

cando flexível em todas as partes do corpo, lançando

sangue liquido e rubicundo da mão esquerda, e braço,

em que foi sangrada em differentes tempos ; o que se

examinou juridicamente na presença do reverendo Ni-

colau de Almeida de Castello Branco, cónego preben-

dado na cathedral de Vizeu, e visitador geral do bispa-

do, com jurisdicção ordinária no arciprestado da dita

villa, a requerimento da madre abbadessa D. Maria de

Jesus, com assistência do padre fr. Thomè de Santa

Rosa, guardião do convento de Santo António, extra-

muros da dita villa, e de varias outras pessoas, entre

as quaes o medico, o confessor e o cirurgião.

O bispo de Patára D. fr. José de Jesus Maria tam-

bém morreu em julho de 1738 com cheiro de santida-

de, porquanto depois da morte, ficou flexível e com
muitos signaes evidentes de predestinado.

Também se observaram prodigiosos effeitos na ma-
dre soror Maria do Sacramento, natural da villa de San-

domil, e freira no convento da Madre de Deus em Vi-

nho. Seu corpo, segundo assevera a Gazeta de Lisboa,
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ficou flexível com o rosto resplandecente, snou e lançou

sangue liquido, sendo sangrada nauitas horas depois de

fallecida. Cresceu a cera, com que foi alumiada, esha-

lou o seu corpo um suave cheiro, e obedeceu duas ve-

zes á prelada depois de morta. Foi grande o concurso

de povo, que á vista d'estas maravilhas a acciamaram

santa: e dizem que, depois de sepultada, lem obrado Deus
por ella muitos prodígios.

Na villa de Vinhaes falleceu a i^ de setembro de 1738

o rev.° Thomaz Gomes da Cosia, abbade de S. Matbeus

de Sobreiro, varão de conhecidas lettras e virtudes. Ao
sepultar se, observou-se como prodigio, que ventando

muito, se lhe não apagou uma só luz. E por espaço de

40 horas esteve flexivel e lançando sangue liquido.

No dia 18 d'este raez também aconteceu em Arcos

de Vai de Vez um grande prodigio.

No convento dos capuchos d'aquella vijla falleceu fr.

Manuel da Conceição com 74 annos d'edade. Sendo de-

pois da morte picado em diíTerentes partes do corpo,

por todas lançou grande copia de sangue, de que resul-

tou concorrer toda a nobresa e povo da villa a ensopar

os seus lenços, e a cortar-lhe reliquias do habito, e lhe

deram sepultura no claustro.

A ±9 de novembro do mesmo anno falleceu no con-

vento de Santa Clara, de Lisboa, soror Magdalena The-

reza, e depois de morta ficou com côr de vivente, e

grande flexibilidade em todas as partes do seu corpo.

Nem se lhe percebeu o mais leve indicio do corrupção

nos três dias, que esteve por enterrar, como dispõe o

medico, que fez este exame.
Esteve exposta no coro de baixo na segunda e terça

feira até á noite, concorrendo innumeravel quantidade

de gente a pedir reliquias suas, de sorte que foi neces-

sário veslirem-lhe segundo habito.
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No convento de Santo António de religiosos capuchos,

da Província de N. S.* da Soledade, situado em Castel-

lo Branco, falleceu no ultinao dia do anno passado de

1736, com 56 annos d'edade e 27 de habito, o irmão

fr. Jeronymo de S. Verissimo, natural da freguezia, jun-

to a Barcellos, religioso de tanta penitencia e virtude,

que nem bebia vinho, nem comia carne, nem peixe, se-

não depois de ser doente, por medicina; occupando-se

todos os dias na sua obrigação, e passando as noites

geneflexo na capella mór diante doSS. Sacramento, on-

de só obrigado do somno dormia de bruços, sem nun-

ca se lhe reconhecer outro repouso. Depois de fallecido

e amortalhado, diante de lodos, suou varias vezes; euma
fenda que se lhe fez ao fazer-lhe a barba, esteve reven-

do sangue puro, em quanto se não sepultou. Todo o

povo da villa, que o venerava muito, concorreu a bei-

jar-lhe os pés, e a levar as suas relíquias.

Falleceu no Real Convento do Santo Crucifixo das

Religiosas Capuchas francezas d'esta cidade, a 26 de

abril em edade de 72 annos a madre soror Jacintha da

Madre de Deus, religiosa do mesmo convento, que, pela

sua grande capacidade, doutrina e virtudes sahiu a ser

fundadora do de N. S.** da Conceição da Luz, onde as-

sistiu quinze annos, occupando os empregos de vigaria,

mestra, rodeira e abbadessa: e voltando para o seu con-

vento, foi abbadessa d'elle, cujo cargo exercia ao tempo
em que falleceu. Observaram-se-lhe signaes de predes-

tinada, lançando sangue depois de fallecida, como se

estivesse viva.

E a H de fevereiro falleceu no convento dos religio-

sos Capuchos da Provincia da Soledade, em Chaves, fr.

António da Comieira, de notória virtude e vida exem-
plar.

Depois de morto ficou flexivel, lançando sangue li-
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quido e fresco, e concorreram muitas pessoas a pedi-

rem relíquias suas.

No real hospício de S. João Nepomeceno dos carme-

litas descalços alemães, falleceu em abril o padre fr.

Leopoldo de Santa Thereza, e ficou depois de morto

com apparencia de vivo.

A 9 de junho, com 76 annos d'edade, falleceu o P.

André ó Obrien, irlandez de nação. Depois de morto

esteve seu corpo 2 dias sempre flexivel.

Também falleceu no logar de Sá, no convento da Ma-

dre de Deus, de religiosas da Ordem Terceira da Peni-

tencia, soror Anna Maria de S. José, abbadessa d'este

convento.

Depois de morta ficou também com todas as appa-

recias de viva, porque abrindo-selhe os olhos, os ti-

nha claros. Assentando-a, ficou assentada : picando-a,

lançou sangue liquido, sendo necessário desatar-se-lhe

a fita para o vedar. Todo o povo a preconisou— abba-
dessa santa. E, para se evitar a perturbação que fazia

o grande concurso, se lhe deu sepultura depois de 48
horas de fallecida.

A 15 de junho falleceu com 70 annos, o P. fr. Ma-
nuel da Assumpção, fundador da reforma da Ordem dos

Pregadores, em Monle Junto. Muitos dias antes da sua

morte, predisse aquelle em que havia de fallecer. Fi-

cou flexível, e com muitos signaes de predestinado para

a bemaventurança.

Em Beja, no convento da Esperança, de religiosas

Carmelitas calçadas, falleceu a 26 de agosto, a madre
Maria Perpetua, religiosa adornada de muitas virtudes.

E morreu com evidentes signaes de predestinada, que
a vela, que já não podia sustentar pela fraqueza e de-

sunião dos dedos, se conservou sem ninguém a susten-

tar, direita ainda depois de morta, em que foi abalada
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para a amortalharem. Ficou flexível, e 27 horas depois

de expirar na presença do vigário geral d'aquella cida-

de, do padre confessor do coavento, e de alguns notá-

rios apostólicos, que autenticaram este prodigio, foi

sangrada, e se viu correr sangue liquido da cisura.

Mas dar-se-ha o caso de que o auctor d'este livro se

tenha esquecido d'outros muitos mosteiros e egrejas que
o passageiro vindo das regiões orientaes encontrava ao

subir o Tejo o navio, magestoso, a todo o pano, e ata-

viado com suas bandeiras, flâmulas e galhardetes?

Não se tem esquecido, não. As janellas do convento

do Calvário, de religiosas franciscanas avistavam-se do
Tejo, e nenhum dos passageiros deixava de saber que
era fundação d'uma dama por nume D. Violante de No-

ronha, a quem o marido tinha morrido na batalha de

Alcácer Quibir, e que fora fundado em 1617, Mas o que
também não poderia jamais escapar ao passageiro, que

por traz d'este convento do Calvário, e até certo ponto

parallelo, se erguia outro mosteiro, e era o de N. S.*

da Quietação, vulgo das Flamengas, porque freiras fla-

mengas, fugindo á perseguição dos calvinistas, chega-

garam a Lisboa em 1582, e quatro annos depois se re-

colheram no convento, que n'aquelle sitio lhes mandou
fazer Filippe II.

Pouco depois observava o viajante, a ermida de San-

to Amaro, n'uma altura d'onde se gosa um deslumbran-

te panorama.

Talvez visse alguma coisa d'um convento da Ordem
da SS. Trindade, que se erigia perlo d'Alcantara, e ao

ao qual os devotos tinham dado o titulo de N. S.* do
Livramento.

Mas via com toda a certeza as janellas que deitam pa-

ra o lado do Tejo, do convente dominicano do Sacramen-

to, fundado pelo conde de Vimioso, no anno de 1612.
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Todavia, se o navio fosse pelo Tejo acima, não mui-

to chegado á terra, mas sim pelo meio do rio, certo

que ao passageiro attento não lhe havia d'escapar o con-

vento das Necessidades, outr'ora mesquinho, mas res-

taurado por el-rei D. João Vcom esplendor, e desde en-

tão um dos primeiros da capital.

Porem, via com toda a certeza o grande convento

de S. João de Deus, de religiosos hospitaleiros, fun-

dado no anno de 1629 por D. António Mascarenhas,

deão da capella real, os quaes sustentavam alli um hos-

pital para clérigos pobres. E parece que um tal estabe-

lecimento era tão do agrado de Deus, que nenhum, ou
quasi nenhum damno recebeu do espantoso terremoto

de 1755.

Havia de ver também uma boa parte do convento

dos carmelitas, chamados Mariannos. A egreja está hoje

convertida em templo protestante, e parte do convento

ê a fabrica de louça, chamada das Janellas Verdes.

Mas o que é certo, é que n'aquelle tempo somente
se pensava em cousas d'egreja.

Hoje é a madre Marianna da Fé, que morre em 1737

em Santa Clara de Santarém com 109 annos d'edade.

"No sabbado, 6 de julho vae a rainha ao convento do
Grillo visitar as freiras.

No dia 9 vae a rainha visitar as freiras do convento

do Sacramento, das quaes fallei ha pouco.

Em 17 de julho de 1737 é armado cavalleiro na egre-

ja patriarchal, com grande pompa, por D. Diniz d"Âl-

meida, o barão d'Albrecht, Conrado Adolpho, ministro

residente da magestade imperial em Lisboa. E serviram

de padrinhos D. António Henrique Pereira, senhor das

Alcáçovas, e vedor da rainha, e António de Saldanha e

Albuquerque.

Em novembro chega a Lisboa a noticia, de que, no
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convento de Santa Clara, no Porto, fallecera a madre
Maria Victoria, com 110 annos d'edede.

E não falíamos nos deslumbrantes e contínuos baptis-

mos de pretos e de hereges, nos quaes as almas devo-

tas gastavam rios de dinheiro, finalisando taes festas,

em geral com o TeDeum, accompanhado d'estrondosa

musica.

Dar-se-ha caso que o passageiro, visse o convento de

S. P^rancisco de Paulo, fundado em 1719 com o titulo

de Hospicio, no anno 1710, e depois reedificado em
1753? Não sei; assim como lambem não sei se repa-

rou nas trazeiras do convento das carmelilanas chama-
das Albertas, em cujo templo celebravam pomposas
festas ao braço de Santa Thereza, que diziam estar n'a-

quelle convento. Mas o que é certo haver alli são es-

plendidos azulejos e magnifica obra de talha. Mas o que
é certo é que o navio está lançando ferro ao largo, em
frente de Santos, e que é muito possivel que d'aquelle

ponto se possa enxergar parte da fachada da egreja con-

ventual dos Paulistas.

Paulistas! Oh nome fatídico e de bom agouro. S.

Paulo, primeiro eremita, foi um monge notabilissimo, e

os monges irazemoos á lembrança os começos do Chris-

tianismo, e a pregação do Evangelho.

E talvez porque sympathisava com um tão admirável

monge, fosse o motivo porque D. João V* alli foi as-

sistir á festa de S. Paulo em janeiro de 1757.

O que porem é verdade, e que desde da Boa-Viagem

^ No convento de Xabregas morreu de uma queda, cora i09 an-
nos de edade, Luiz Jorge^ natural d' Azeitão, que tinha sido sol-

dado.

No Collegio dos Padres da Compantiia, em Bragança, morreu
ura MalhfU-, cora 120 ânuos de edade. Gazeta de 1741, pag. 120.
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alé Sacavém, isto é, um prolongameolo de quatro lé-

guas, era uma bella fileira de conventos e egrejas. E

Anna da Silva morreu em Sacavém, com 115 annos, em 1741,

Gazeta de Lisboa.

Falleeea em Vinhaes. com 87 annos de habito, e 114 de eda-

de, D. Anna de Vaseoneelios. Gazeta de 1738, pag. 288.

Em 1737 entraram na Misericórdia, pela roda e porta 893
creanças, e corria a Mesa com a creação de 2357, de que falle-

ceram 495, havendo de despeza 19495 itruzados. e 370 réis.

12 de maio, a rainha visitou no domingo, 3 do corrente, a
egreja dos religiosos de S. Francisco em Xabregas, onde havia

uma festa ao Senhor Jesus.

Na segunda feira foi a Carnide, e visitou as egrejas dos três

conventos d'aquelles sítios.

Na quarta feira foi fazer oração à Penha de França.

A ramha visitou na ultima quinta feira a egreja de Nossa Se-

nhora do Livramento de Religiosos do SS. Trindade em Alcân-

tara.

Elrei no sabbado, 25, depois de assistir á procissão de S. Mar-
cos, que sahiu da Basiiica Pairiarchai para o mosteiro de S. Vi-

cente, retirou-se para as Caldas.

O bento fr. Manuel Lobo, do mosteiro do Salvador de Travan-

ca, morreu em 1748, com 93 annos de edade.

A rainha e o rei visitaram a egreja de S. Francisco da Cida-

de, por occasião da festa, que tizeram os prelos da irmandade de
Nossa Senhora de Guadalupe, na beatificação de S. Benedicto,

com um triduo solemne.

Em 21 de abril foi el-rei á Madre de Deus, e ali ouvio a la-

dainha cantada pelas freiras.

N'aquelle tempo contavam também por credos, islo é, o tempo
que levaria um credo a rezar.

«Em 6 de outubro, entre as 7 e as 8 horas da noite, sentiu-se

em Villa Nova de Portimão um tremor de terra, que durou por
tempo de dois credos.»

Gil Vicente, o celebre cómico, embora não fosse esta ainda a
verdadeira época da erudição pnriugueza, falla-nos também da
fonte Castalia, Parnaso, caverna Saturna, Mifduza. Lagoa Stygia,

Júpiter, Diana, Febo, Marte, Mercúrio, Vénus, Castor e Poilux,

Pleyades, Orion, Boecio, Origenes, Marco Aurélio, Salustio, Ca-
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vários mosteirinhos se erguiam ao sul do Tejo, aos

quaes davam o nome de convalescenças.

tilinarias, Josepho, Deraosthenes, Séneca, PIíqío, Alexandre, Aris-

tóteles, Alberto Magno, Cícero, Quinto Curcio; e mistura também
os personagens da Fabula cora os da Mythologia.

^«0 numero dos mariyres é tão grande que, apesar dos falli-

veis cálculos de um Dodwell e seus copistas, pode-se assegurar
que só Deus é que o conhece, Note-se em primeiro lugar que,
por espaço de tresenios annos, toda a aucioridade dos impera-
dores e do senado se occupou em perseguir os eh islãos, que uma
multidão de éditos e leis peoaes se publicaram contra elles : que
os Trajanos e os Antoninos, príncipes amigos da humanidade,
que foram as delícias da terra, se tízeram lyrannos para com el-

les, a quem tinham por inimigos dos Césares, porque negavam
o incenso aos deuses do Império; que depois da conversão de
Constanilno, no mesmo tempo, em que a luz do Evangelho pas-

sava até as extremidades do mundo, a heresia disputou o furor

e a crueldade com a idolatria, e que oi nomes dos Constancios,
dos Valeneios, dos Gensicos, dos Basilios e dos Zenões, foram
escriplos em caracteres de sangue nos annaes da religião com
os de seus antigos perseguidores. « Abbade Ducreux, Historia

Ecclesiastica, vol. I, pag 24.

11





LIVRO PRIMEIRO

I Desmoralisação Romana.— II Pregação de Jesus. — III Lucta
horrorosa entre o Chrií>tianismo e o Paganismo. — IV Trium-
pho do Chrislianismo.

—

V Monges.

o vicio e a virtude, em lucta forte.

Tem do peilo a campanha dividida.

Es lá da parle do peccado a vida,

Está da parte da vlnude a morte.

Andrb Ndses; Poesias

O império romano, que linha começado por princí-

pios tão reles e insignificantes, não só avassalara toda a

Itália, mas também os povos limitrophes á Itália, e ioda

a Europa conhecida então, e uma parte da Africa, e al-

guma cousa da Ásia. E que povo, depois de arrasada

Carlhago, poderia luctar vantajosamente na guerra com
os romanos, homens calejados nas cousas bellicas e para

quem o viver ou morrer era cousa indifíerente, com tanto

que fosse com gloria, e n'uma postura airosal

Com a conquista introduziram lambem os romanos

sua religião, luz, e língua entre os outros povos.
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Parece, porem, que os povos vencidos, embora reo-

dessem culto aos deuses romanos, nunca deixaram to-

davia de prestar adoração a seus deuses indígenas, o

que se prova com os monumentos ainda existentes em
o nosso solo, e que datam do domínio romano. Havia

n'este solo culto a deuses indígenas, e d'elles nos falia

Hiibner. As leis por aqui também variavam alguma cousa

d'aquellas que em Roma tinham vigor: mas até mesmo
a linguagem romana não se introduzia com facilidade

n'este solo. E havia para isso varias causas.

Quaes eram os romanos que para aqui vinham? Com
certeza eram em geral soldados. Mas esses soldados sa-

beriam latim, provenientes como eram de tão variadas

regiões?

Não é de suppôr que todos o soubessem. Viriam até

soldados que teriam a máxima difficuldade em se ex-

primirem n'um tal idioma.

As auclorídades superiores, essas sim, saberiam até

mesmo exprimir-se com muita elegância n'um tal

idioma.

Mas o numero era pequeno, e vemos ainda hoje entre

DÓS, que a gente ordinária, fallando com seus amos,

que se exprimem correctamente, nada aprendem, e con-

tinuam a usar dos mesmos vocábulos bárbaros e incor-

rectos, que beberam com o leite.

Por conseguinte os romanos aqui estiveram por sé-

culos, e aqui deixaram centenares e centenares de vo-

cábulos latinos, os quaes se misturaram com os indige-

Das aqui usados. Mas nunca poderiam conseguir que

os povos n'este solo moradores todos se expressassem

em latim.

Contribuiu também muito para a implantação d'um
tal idioma n'este solo a religião que os indígenas ado-

ptaram, e a qual se tem conservado por aqui até hoje,
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e talvez se conservará aié á consumraação dos séculos.

E isto em primeiro logar, porque não é crivei que o

povo queira deixar de ter uma religião. E em segundo

logar, nada, absolutamente nada, nos faz prever que o

Cbristianismo, a religião do bem e do amor; a religião

que ensina ao humilde e plebeu a obedecerem a seu amo,

e que exige do amo que seja bom para com seu crea-

do, e inferior na ordem social tenha de desapparecer

d'este solo. A religião que manda que o inimigo per-

doe ao inimigo, por isso que o Deus auctor d'esta Re-

ligião, vindo ao mundo para morrer pelos homens, tam-

bém perdoou a seus inimigos. A religião da virtude e

do bem, a religião que não permitte que o homem se

deleite com um mau pensamento, em lucla com a reli-

gião da infâmia e dos vícios, embora a lucla fosse cruen-

lissima, não poderá deixar de ser vicloriosa.

Mas a lucta foi horrorosa com effelto. Os romanos na

sua fúria a oinguem perdoavam. Ou idolatrar ou mor-

rer. Ou incensar aos deuses ou padecer o martyrio.

Os romanos queriam manler sua religião n'um impé-

rio, fundado por um déspota que maiara seu irmão,

para elle só empolgar o poder. Por meio da religião

queriam continuar a manter debaixo do poder milhões

e milhões de homens, considerados como cousas, e não

como pessoas. Os romanos pretendiam que a humani-

dade se submetlesse aos caprichos d'um Nero e d'um
Calígula. E muitissimos se submelieram com effeito.

Mas muitissimos outros preferiram dar ouvidos aos pre-

ceitos de humanidade e da virtude, que na terra ainda

não tinham sido ouvidos. E esse homem, que eslava

pregando na Judea, dizia em voz alta e convincente o

seguinte:

Bemavenlurados os pobres de espirito, porque d'el-

les é o reino dos Ceos.
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Bemaventurados os que se entristecem, porque elles

serão consolados.

Bemaventurados os mansos, porque elles herdarão a

terra.

Bemaventurados os que teem fome e sede de justiça,

porque elles serão fartos.

Bemaventurados os misericordiosos, porque elles al-

cançarão misericórdia.

Bemaventurados os limpos de coração, porque elles

verão a Deus.

Bemaventurados sois quando vos injuriarem, e per-

seguirem, e disseram lodo o mal contra vós, mentindo.»

Mas este pregador d'uma doutrina ainda não ouvida,

em vez de mandar passar os seus adversários ao Bo da

espada, como fazia Mafoma, dizia também o seguinte:

Portanto se trouxeres tua offerla ao aliar, e alli te

lembrares que leu irmão tem alguma coisa contra ti:

Deixa alli tua offerta diante do altar, reconcilia-te

primeiro com leu irmão, e então vem, e oíTerece a tua

oEíerla *

E como os escrivãs e phariseos vissem que elle comia

com os publicànos e com os peccadores. diziam a seus

discipulos : Que é isso? Elle come e bebe com os publi-

cànos I

E Jesus ouvindo palavras taes, acode dizendo :

«Os sãos não necessitam de medico; mas sim os que

estão doentes. E eu não vim a chamar os justos, mas
sim os peccadores.»

E um fariseu lhe rogava com elle, e entran lo era ca-

sa do fariseu, assenlouse á meza.

E eis que uma mulher da cidade, que era peccado-

1 Evangelho de S. Matheus, cap. V. v. 23 e 21.
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ra. quando soube que estava á mesa em casa do fari»

seu, trazendo um vaso de alabastro, cheio de unguento.

E estando em pò por delraz d'elle, chorando a seus

pés, começou a regar-lhes os pés com lagrimas, e os

enxugava com os cabellos da sua cabeça, e beijava-lhe

os pés, e os ungia com o unguento.

E como isto visse o fariseu que o tinha convidado,

fallou comsigo dizendo: Se esie fora Profeta, bem sou-

bera quem e qual é a mulher que o toca: porque é pec-

cadora.

E respondendo Jesus, lhe disse: Simão, tenho que te

dizer uma certa cousa. E elle diz: Mestre, dize-a.

eUm certo credor tinha dois devedores: um lhe de-

via quinhentos dinheiros, e outro cincoenta. Porém, não
tendo elies com que pagarem, perdoou-lhes a divida a

ambos. Dise, pois

:

Qual d'esles o amará mais ?

E respondendo Simão disse : Parece-me que aquelle,

a quem mais perdoou.

E elle lhe disse : Rectamente julgaste.

E virando-se para a mulher disse a Simão: Vês esta

mulher ?

Entrei em tua casa, não me deste agua para os pés.

Esta, porém, com lagrimas regou-me os pés, e mos en-

xugou com os cabellos da sua cabeça.

Não me deste beijo. Esia, porém, desde que entrou,

não cessou de me beijar os pés.

INão me ungiste a cabeça com óleo : esta, porém, com
unguento me ungiu os pés.

Pelo que te digo, perdoados lhe são seus muitos

peccados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco se ama.

E disse-lhe a ella : Perdoados te são teus peccados.

E começaram os assentados á meza a dizer entre si:

Quem é este, que também perdoa peccados?

i
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Disse, porém, para a mulher : A tua fé te salvou,

vae-te em paz.

E convocando seus doze discípulos, deu-ihes virtude

e poder sobre todos os demónios, e para curarem en-

fermidades.

E mandou-os pregar o Beino de Deus, e a curar aos

enfermos.

E disse-lhes: não tomeis nada comvosco, nem bor-

dões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais

dois vestidos ^
E em qualquer casa que entrardes, 6cai alli, e sahi

d'alli.

E quaesquer que vos não receberem, sahindo vós

d'aquella cidade, até o pó sacudi de vossos pés, em les-

timuoho contra elles.

E saindo elles passavam por todas as aldeias, denun-

ciando o Evangelho, e curando aos enfermos em todas as

partes.

Mas passados alguns tempos depois de Jesus Christo

ter proferido estas palavras, Pedro, ao pé dos seus on-

ze companheiros, erguendo-se, diz para os circumstan-

tes apinhados

:

Varões judeus, e todos os que habitaes em Jerusalém,

seja-vos isto notório, e ponde minhas palavras em vos-

sos ouvidos

:

Porque esfes não estão bêbados, como vós outros

para vos tendes, sendo ainda a hora terceira do dia.

Mas isto é o que foi dito pelo propheta Joel.

E será em os últimos dias, diz Deus. que do meu es-

pirito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e

1 Biblia Sagrada. Versão de João Ferreira id'Almeida, Londres
1819, pag. 71.
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filhas profetizarão, e vossos mancebos verão visões, e

vossos velhos sonharão sonhos.

E lambem sobre meus servos e sobre minhas servas

n'aquelles dias derrramarei meu espirito e profetiza-

rão.

E darei prodígios arriba no Ceu, e sinaes abaixo na

terra, sangue, e fogo e vapor de fumo.

O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue,

antes que venha o dia grande e illustre do Senhor.

E será que todo aquelle que invocar o nome do Se-

nhor, será salvo.

Varões israelitas, ouvi estas palavras: Jesus o Naza-

reno, varão entre vós outros de Deus approvado com
maravilhas, prodígios e signaes, que Deus por elle fez

em meio de vós outros, como também vós mesmos sa-

beis.

Este sendo entregue pelo determinado concelho e

presciência de Deus, tumando-o vós outros por mãos
dos injustos o crucificastes e o matastes.

Ao qual Deus resuscitou, soltas as dores da morte.

Por quanto possivel não era que d'ella fosse relendo.

Porque d'elle diz David : Sempre diante de mim via

ao Senhor, porque á minha mão direita, para que não

seja commovido.
Pelo que meu coração está alegre; e minha lingua se

goza, e ainda minha carne ha de repousar em espe-

rança.

Pois não deixarás minha alma no inferno, nem entre-

garás a leu santo, para que veja corrupção.

Os caminhos da vida me fizeste notórios: com tua

face de goso me encherás.

Varões irmãos, livre me é dizer-vos livremente acer-

ca do patriarcha David, que morreu, e foi sepultado, e

ainda sua sepultura está comnosco até o dia de boje.
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Assim que sendo propheta, e sabendo que Deus com
juramento lhe havia jurado, que do fruiio de seus lom-

bos, quanto á carne, levantaria o Christo, para o as-

sentar sobre seu throno.

Vendo-o dantes, fallou da resurreição de Ghrislo, que
sua alma não haja sido deixada no inferno, nem sua

carne haja visto corrupção.

A este Jesus resuscitou Deus; do que todos nós ou-

tros somos testimunhas.

Assim que exalçado já pela mão direita de Deus, e

recebendo do pai a promessa do Espirito Santo, derra-

mou isto que agora vedes e ouvis.

Porque não subio David aos Ceos : antes diz: Disse

o Senhor a meu Senhor— assenta-le á minha mão di-

reita.

Até que a teus inimigos ponha por escabello de teus

pés.

Saiba, pois, certamente toda a casa de Israel, que

Deus fez o Senhor e Christo, a saber, a este Jesus, que
vós outros crucificastes.

E ouvindo elles estas cousas foram compungidos de

coração, e disseram a Pedro e aos demais apóstolos

:

Que faremos, varões irmãos ?

E Pedro lhes disse : Arrependei-vos, e baptise-se ca-

da um de vós em o nome de Jesus Christo, para perdão

dos peccados; e recebereis o dom do Espirito Santo.

Porque a vós vos pertence a promessa, e a vossos

filhos, e a todos que ainda estão longe, a tantos quan-

tos Deus Nosso Senhor chamar.

E com muitas outras palavras testificava, e os exhor-

tava dizendo : Salvai-vos d'esta perversa geração.

Assim que os que de boamente receberam sua pala-

vra, foram baptisados, e accrescentaram-se n'aquelle dia

á egreja quasi três mil almas.
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E perseveravam na doutrina dos Apóstolos, e na

communhão. e no partir do pão, e nas orações.

C em toda a alma tiavia temor, e muitag maravilhas,

e signaes se faziam pelos apóstolos.

E todos os que criara, estavam juntos, e todas as cau-

sas tinham communs.
E vendiam suas possessões e fazendas, e com todos

as repartiam, segundo cada um havia mister.

E perseverando cada dia concordemenle no templo,

e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com
alegria e com singeleza de coração.

Louvando a Deus, e tendo graça para com todo o po-

vo. E accrescenlava o Senhor cada dia á Egreja aquel-

les, que se salvavam.

E algum tempo depois da conversão de Paulo, este

apparece no Areópago d'Athenas, e elevando a voz

diz:

Varões Athenienses. em tudo vos vejo como mais re-

ligiosos.

Parque passando eu pela cidade, e vendo vossos San-

ctuarios, achei lambem um altar em que eslava escri-

pto : tAo Deus Não Conhecido í>.

A este, pois, que vós outros, não conhecendo, servis,

a esse vos denuncio eu.

O Deus que fez o mundo, e todas causas que n'elle

ha: este sendo Senhor do ceu e da terra, não habita em
templos feitos de mãos.

Nem tão pouco servido por mãos de homens, como
de cousa alguma necessitando: pois elle só a todos dá

a vida e a respiração, e todas as cousas.

E de um sangue fez toda a geração dos homens pa-

ra habitarem sobre toda a face da terra, determinando

os tempos já d'antes ordenados, e os termos d'uraa ha-

bitação.
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Para que ao Senhor buscassem, se por ventura o po-

dessem apalpar e achar. Ainda que não está longe de

cada um de nós outros.

Sendo, pois. geração de Deus, não havemos de cui-

dar que a Divindade seja similhanle a ouro, ou á prata,

ou á pedra esculpida por artificio e imaginação de ho-

mens.
Assim que dissimulando Deus os tempos de igno-

rância, agora denuncia a todos os homens, e em todo o

logar que se arrependam.

Por quanto tem estabelecido um dia, em que justa-

mente ha de julgar o mundo, por aquelle varão, que

para isso tem ordenado ; dando d'isso certeza a todos,

resuscitando-o dos mortos.

E, como ouviram tia resurreição dos mortos, alguns

zombaram: e outros diziam: — alguma outra vez acer-

ca d'isto te ouviremos.

E assim Paulo sahiu do meio d'elles.

Porem achegando-se alguns varões a elle, creram. En-

tre os quaes foi também Dionyzio, o Areopagita, e uma
mulher, por nome Damaris. e outros mais com elles.

E depois d'isto partiu Paulo de Athenas. e veio para

Corintho, e depois de pregar, e de soffrer enxovalhos,

aqui passou para a Syria, e d'esta a outras terras, pre-

gando e ensinando o Evangelho incessantemente, quer

em Epheso, quer na Grécia, quer na Macedónia, em
summa o pregador infatigável por toda a parte, até per-

der a vida por causa d'uma tal pregação annunciando

a divindade de Jesus a todo o orbe desconhecido.

Os outros apóstolos também imitaram os trabalhos de

Paulo. Eram incessantes na pregação, e embora todos

dessem a vida em prol da fé, já se podia antever, que

numa época ou mais próxima, ou mais remota, a reli-

gião dos Cezares havia de desabar, e que os Ídolos ou
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estatuas dos deuses do império, serviriam ião somente

ou para adorno das praças publicas, ou para altracção

de visitantes n'um museu.

E era bem infame uma tal religião I E era bem des-

graçada a maior parte da humanidade I

O próprio Séneca, um dos philosophos mais humani-

tários, chega a dizer que era muito mal empregado o

alimento que se dava a um velho doente. Em primeiro

logar porque um tal pão poderia, com mais utilidade

alimentar um valido ainda para o trabalho : ao passo

que, dado ao invalido, tão somente servia para prolon-

gar a vida dolorosa a um infeliz.

Eis como Séneca pensa.

E quão desgraçado não era então o viver d'essa ple-

be infeliz, como às vezes lhe chama Tito Livio, viver

sempre desditoso e desgraçado, e que desde a fuga para

o Monte Sacro tinha caminhado sempre para peior.

Se olhamos para o escravo, vemol-o sujeito * a ser

ferido barbaramente, envenenado, queimado, despeda-

do por feras, e tudo isto já nu século iii, posteriormen-

te a Séneca, e a Ul piano.

As bofetadas nas escravas, os cabellos arrancados ás

mãos cheias, os rostos feridos com as unhas, tinham-se

apenas como advertências.

Porque pregassem mal um alfinete, porque o pentea-

do não ficasse ião elegante, como na véspera, eram man-
dadas suspender pelos cabellos ou açoutar, barbaramen-

te pelo carrasco da casa (carnifex) sustentado só para

esse encargo.

As crueldades de tractos e de morte aprendiara-nas

as senhoras nas scenas do ampbitheatro, que eram a

» D. Aatooio da Costa: Três Mundos, pag. 241.
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pbilosophia ensinada peto império. Cursavam alli a es-

cola do sangue.

«Levantem já a cruz para esse vil escravo» exclama

a arrogante matrona.

Que delicio commetleu, pergunta o marido, de quem
ella mofava.

Quem foi o denunciante?

Que deposeram as testemunhas?

Seja também ouvido o criminoso. Tudo isto é conve-

niente, quando se trata da vida d'um bomem.
«Por Vénus! Pois um escravo è um bomem?
Se não é culpado, que importa? Ha de morrer.

Porque?

Porque assim o quero eu : porque assim o ordeno.

A razão é a minba vontade.

Nada bouve egual á dureza dos Romanos para com
os escravos.

Publio Ropilio mandara só de uma vez sacrificar na

Sicilia 20 mil.

Nunca os alliviavam dos grilhões, nem sequer nos tra-

balhos ruraes.

Eram marcados com ferro em brasa, e de noite lan-

çavam-nos em subterrâneos.

Quem dará Tácito por suspeito?

Pois Taciío, um dos espiritos mais elevados do mun-
do pagão, o grande bisloriador dos Césares, que devia

influir sobre a opinião publica, ao mencionar o dester-

ro de quatro mil libertos para a Sardenha, por motivos

unicamente de superstições, escreve em pleno império,

e em plena pbilosophia: «que se a insalubridade do cli-

ma lhes viesse a causar a morte, seria perda ixtrema-

mente insignilicante».

Nos tempos em que a sanlissima religião de Jesus

Cbrislo, religião d'uma pureza tal, que não permilte se-

i
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quer sem que se commelta um peccado venial, ou que o

individuo se delicie conservando no cérebro um mau pen-

samento, achava-se o povo romano bárbaro por essência,

no auge da desmoralisacão,

Era então que Nero, vestido de bistrião, cantava nos

palcos, e mandava deitar fogo á cidade de Roma.
Era então que o imperador Commodo, vestido d'ama-

zona, gladiava na arena, e era applaudido com deli*

rio.

Era ímmensa a corrupção d'aquelle século, a que os

idolatras da forma cbamam século d'ouro, diz César

Cantu.

Jazia entre ferros, e tinha-se por livre : mas com o

andar dos tempos nem povo romano bavia.

Isso. a que se dava o nome de povo, compunba-se

d'um enxame de libertos, d'escravos, de gregos, d'orien-

laes, e de gentes de todos os povos.

E as crueldades de Tibério eram tão amiudades e tão

horripilantes, que talvez em nenhum tempo foi mais fre-

quente e systematico o suicídio, no dizer do escriptor

ultimamente citado.

Depois, continua César Cantu, as próprias baixezas

do senado e dos cortezãos lhe inspiram desgosto; quer

poder associar com mais liberdade os dois elementos do
paganismo, as crueldades e as voluptuosidades. Foi para

uma ilha, cujos cachopos lhe defendiam a aproximação,

d'onde a perspectiva se estende ao longe sobre o mar,

e d'onde se descobrem as risonhas margens da Campa-
nia. Foi Caprea, favorecida por um clima delicioso, que
Tibério nos seus receios ameaçadores escolheu para d'el-

la fazer um Éden e a sua prisão. Alli manda construir

doze casas de recreio, cada uma das quaes è consagra-

da a um Deus, thermas, aqueductos, pórticos, e reúne

todas as <ielicias.
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Ás suas devassidões linbam-no já desbonrado, quan-

do era simples particular.

Estabelece agora um superintendente dos seus pra-

zeres. Dá a prelura a certo beberrão. que. d'um só tra-

go, despeja uma amphora : e duzentos mil sestercios a

Aselio Sabino por um dialogo, em que os cogumelos,

as folosas, as ostras e os tordos disputam entre si o

primeiro logar.

Pinturas licenciosas, scenas d'uma devassidão mons-
truosa, bão de despertar n'esle velbo repellente os de-

sejos amortecidos. Se os pães se recusam á honra de

oflerecer suas tilhas á lubricidade imperial, escravos e

satellites alli estão para lh'as arrebatarem.

Se ao aspecto da sua feialdade e das suas ulceras,

as mulheres ião somente sentem repugnância para com
esta nojenta velhice, Saturnino inventa requintes de pra-

zer, que desafiam a imaginação mais lasciva. Depois, a

fim de que os divertimentos da cidade não lhe faltem

em Caprea, Tibério investiga com os sophistas e gram-

maticos, que nome tomava Achilles quando andava ves-

tido de mulher na corte de Scyros : quem era a mãe
de Hecuba : e qual o assumpto habitual do canto das

sereias.

Regula cada um dos seus actos segundo a indicação

dos astros e dos animaes interrogados por Thrasyllo.

Mas as accusações, os supplicios e os cadáveres não de-

vem diminuir. Os tormentos mais cruelmente engenho-

sos arrancam aos presos a confissão de crimes, que tal-

vez elles não houvessem commettido, e os desgraçados

são depois arrojados para o mar. Os senadores, que vi-

nham para lhe apresentar reclamações ou homenagens
eram despedidos depois de terem esperado por muito

tempo em vão.

Um rhodio vem ter com elle, á força de reiterados
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convites, e o imperador por distracção, por habito, man-
da pôl-o a tractos.

E mesmo depois da morte de Sejano, Tibério lorna-se

mais ávido de sangue. Amigos e inimigos, todos são

tratados com o mesmo rigor. Arreceia-se do Senado, e

todos os dias faz cahir alguns dos seus membros. Te-

me os governadores, e obsia a que algum d'elles, de-

pois de os ter nomeado, se dirijam para as provincias,

que ficam assim sem administradores. Teme as recor-

dações, e manda malar vários cidadãos culpados de te-

rem derramado lagrimas. Teme o futuro, e envia ao

supplicio algumas creanças de nove annos.

Os motivos mais absurdos serviam de pretexto para

mandar matar.

A um imputouse-lhe o crime de seu avô ter sido

amigo de Pompeo : a outro o terem os gregos conferi-

do booras divinas a seu bisavô Theophanes de Mileto

Um anão. que divertia Tibério, quando este estava á

mesa, pergunta-lhe um dia : Porque motivo Paconio,

culpado d'alia traição, ainda tem vida? E Paconio é man-
dado ao supplicio pouco tempo depois.

Mas o leitor que desejar saber a fundo até que ponto

chegaram taes infâmias, pode lel-as n'uma immeosidade
de livros, escriplos a tal respeito.

Pois foi n'esles infames tempos que a santíssima re-

ligião de Jesus Ghristo começou a ser pregada, e que
adquiriu um grande numero de prosélitos n'aquellas al-

mas que aspiravam á virtude, a qual, felizmente, em lo-

dos os tempos teve adeptos, embora estes adeptos já

em tempo de Nero fossem perseguidos com fúria e atro-

cidade. Pois uns, envolvidos em pellesd'animaes, eram
lançados aos cães, outros ás feras, no meio do circo.

Alguns eram queimados vivos, e seus corpos quei-

mados serviam de brandões nos jardins voluptuosos de

12
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Nero, o que nos é asseverado por um escriptor dos mais
afamados e de todos conhecido — Tácito. *

E eis a sorte d'aquelles homens que proclamavam a

egualdade do género humano: e que mandavam em pri-

meiro logar amar a Deus; e em segundo, o próximo»
como a nós mesmos.

Matavam-nos, porque ensinavam que o homem e a

mulher confundidos na pessoa de Jesus Christo, se tor-

navam eguaes.

Temendo-se esta doctrina por consequência — que o

pudor, vilipendiado alé enião, calcado aos pés pelas pros-

tituías, pelos escravos e pelas deusas, se tornava o mais

precioso ornamento da mulher, que até morreria para o
conservar.

1 tPerseguiu e castigou com o requinte dos supplieios a esse*

malfeitores detestados, a que o vulgo chamava christãos, do no-
me de um Christo, que no reinado de Tibério, foi crucificada

pelo pretor Poncio Pilatos.

Esta semente má, como diziam, foi então sufTocada. Mas re-

crescia em forças não somente na Judea, onde nasceu, mas até

mesmo em Roma, onde à porfia abundam, e adquirem celebrida-

de todas as cousas atrozes e odiadas. Prenderam, por conseguin-

te, ao principio, os christãos, que professavam publicamente a

sua religião, depois um grande numero de pessoas designadas,

não como culpadas do incêndio, mas como inimigas do género
humano.
Matavam-nos por escarneo, cobertos de pelles de animaes, pa-

ra que os cães os despedaçassem vivos, crucificavamnos, quei-

mavam-nos e lançavam-lhes fogo untados de pez, como archotes
para illuminarem durante a noite.

Nero prestou os seus jardins para este espectáculo, onde elle

celebrou a festa do circo, vestido de archeiro, em um carro, e
como espectador entre o povo. Estavam penetrados de piedade a

favor d'aquelle8 desgraçados, apezar de dignos de todos os sup-
plieios, pois não morriam em prol (í'uma vantagem publica, mas
somente por causa da crueldade do imperador.» Tácito; Annaes^
XV, 44.
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Mas esta doctrina encontrava muitos inimigos, e a

primeira victima Estevão, morre apedrejado.

Thiago o menor é precipitado d'uma altura.

Tbiago o maior, é degollado por ordem de Herodes
Agripa.

A Filippe matam-no em Hieropolis na Phrygia.

A S. Thomé diz a tradição que o mataram na índia.

E a tradição diz que Pedro e Paulo no dia 29 de ju-

nho do anno 67 foram crucificados em Roma,
E os vicios a pouco e pouco foram sendo substituí-

dos pelas virtudes christãs.

«Quem não aprecia, diz S. Clemente aos da Egreja de

Corintho. a vossa firmeza na fé, a moderação christã

da vossa piedade, a magnificência da vossa hospitalida-

de, a perfeição da solidez do vosso saber?

tTodas as vossas obras foram feitas sem attenção ás

pessoas, commungando segundo a lei de Deus, mostrao-

do-vos obedientes para com os vossos pastores, e res-

peitosos para com os velhos, ensinuando aos jovens a

honestidade, e a temperança: ás mulheres a pureza e a

castidade da consciência, o amor a seus maridos, a sub-

missão, e a modesta economia.

«Cheios de humildade, promptos a submetter-vos de

preferencia a submetter os outros, a dar primeiro que
a receber, contentes com que Deus vos concede, res-

peitando a sua palavra, uma paz tranquilla reinava en-

tre vós, assim como um desejo de praticar o bem com
uma vontade firme, e uma santa confiança. Occupados

noite e dia no interesse de vossos irmãos, sinceros, in-

nocentes, não conservando resenlimento das injurias, la-

mentáveis os erros do próximo, como se fossem vossos.

»

Os chrislãos, segundo diz César Cantu, andavam or-

dinariamente vestidos de branco, de pannos ordinários,

sem luxo.
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Primeiro tiveram de recorrer a todos os meios para

se occultarem.

Reuniões secretas, signaes de convenção e de reco-

nhecimento, cofres para levar o vialico aos enfermos,

aos encarcerados, e aos fieis que não podiam sahir de

casa.

Nos seus alimentos regulavam-se pela necessidade, e

Dão pela sensualidade.

Preferiam o peixe á carne, as substancias cruas ás

eguarias preparadas.

Comiam só uma vez, ao pôr do sol, e, quando muito,

interrompiam o jejum de manhã com um bocado de

pão.

O vinho probibido aos jovens, era permiltido aos ve-

lhos em quaniidade determinada.

Não se via em suas casas nem rica mobilia, nem bai-

xella preciosa, nem perfumes, nem instrumentos de mu-
sica.

Durante a refeição cantavam hymnos devotos, e rei-

nava enlre elle modesta gravidade.

Depois da ceia louvavam a Deus, em seguida deita-

vam-se em uma cama dura, onde abreviavam o somno
para prolongar a vida, levanlando-se cedo para cantarem

os louvores do Senhor.

Para elles Deus não tinha figura, nem outro nome
além de iim bom espirito, pae, creador. Para lhe rende-

rem culto não se voltavam para o Capitólio ou para a

montanha de Sião.

Encontravam-nos, porém, por toda a parte e a toda a

hora, porque andavam com a sua consciência limpa, e

rendiam-lhe preito em todas as suas obras, pensando
continuamente n'elle.

Todavia destinavam algumas horas especialmente pa-

ra a oração, recitando as suas preces de pé, com a fa-
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ce voltada para o oriente, e a cabeça e as mãos levan-

tadas para o Ceo.

Quando terminava a oração, levantavam um dos pés,

na posição de viajantes prestes a abandonar a terra.

O paganismo havia idolatrado o corpo. Os cbristãos

não viram n'esla forma transitória senão lama e pecca-

do. Consideravam a virgindade como o estado mais per-

feito, e a abstinência tornou-se uma paixão, como ou-

trora a libertinagem *. Varias donzellas suicidavam-se

para se sublrairem ao matrimonio.

Ao mesmo tempo que a espécie humana se achava

entregue á sua natureza, a mulher sabia da ultrajante

nullidade antiga, e tornavase egual ao homem pela sua

origem commum, não obstante ficar-lhe submeitida por

causa da differença das suas occupações e do seu des-

tino.

Maria, a eleita do Senhor, santificava seu sexo. Mu-
lheres piedosas appareceram ao pé da cruz, e Christo

fallara com ellas, e perdoara-lhes as suas faltas.

Depois da morte de Jesus continuaram algumas mu-
lheres a orar cora os apóstolos. E depois seguiam-nos

para os servir, como haviam feito a Jesus Christo a

Magdalena, e as duas Marias.

Ellas baptisavam, propheiizavam, e repetidas vezes

as epistolos fazem d'ellas menção, e lhes dirigem a sau-

dação de paz. Fazem parte das assembleias, participam

da instrucção, e do sacrifício. S. Paulo recommenda a

Timolheo as que lhe assistiram no serviço divino. Pou-

co depois foram instituidas as diaconisas, que deviam

ser viuvas, de sessenta annos pelo menos, terem ama-

mentado os filhos, exercido a hospitalidade, lavado os

1 César Cantu: Historia Universal, liv. VI, cap 7."
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pés aos viajantes, e consolado os afflictos. Era mister

que se houvessem mostrado sempre castas, sóbrias, e

fieis.

Outras mulheres eram cuidadosas em visitar os eo-

carcerados, em levar secretamente mensagens e o via-

lico, em distribuir pelos doentes os dons d'essa pie-

dade, que só pertence ao sexo. Viam-nas soccorrer os

martyres, beijar as suas feridas, minisirarlhes uma ROt-

ta d'agua durante a agonia, guardar o seu sangue e os-

sos, quando exhalavam o ultimo suspiro. Depois apre-

sentavam-se intrépidas perante os tribunaes, affrontao-

do o orgulho dos juizes, e a crueldade engenhosa dos
tyrannos, confiando a sua pura innnocencia a esse Deus
qne multiplicava os milagres em seu favor.

No martyrio desmentiam essa fraqueza que a nossa

insultante lisonja altribue ao seu sexo.

Mostravam-se mesmo mais heróicas que os homens,
por isso que se achavam expostas não só ás torturas,

mas também aos attentados contra o pu<1or.

Com effeito, os que não lhes podiam quebrantar a fra-

queza, procuravam triumphar da sua virtude.

Era assim que ellas se tornavam dignas de combater
Vénus, ao passo que as mulheres pagãs, que ajuntavam

ás honras da castidade os prazeres da libertinagem diziam:

Vtver é gozar. As christãs ultrajadas e virtuosas excla-

mavam : Viver é soffrer.

Equiparadas aos homens nos supplicios, tornavam-se

suas eguaes nos direitos, e preparavam á mulher, a

preço do seu sangue, a egualdade para os tempos da ci-

vilisação.

Terluliano escreveu dois livros sobre a belleza e so-

bre os enfeites da mulher, nos quaes expunha que os

enfeites apurados não convinham á mulher christã, e que

nem os braços nem as gargantas carregadas de brace*
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ietes e collares estavam preparadas para os grilhões e

para o fio do machado.

No seu tratado Ad uxorem, a mulher apparece sob

um aspecto muito diverso do que ua sociedade pagã.

Toma parte com seu marido nas occupações, nas cren

ças, na fé, assim como na fortuna empregada em soc-

correr irmãos indigentes. A mulher convertida é uma
semente que germina junto do lar domestico. E, se ella

não poder levar seu esposo a imital-a, inspira a seus

filhos, a seus servidores, novas ideas, novas admirações,

e noves desejos.

A família de Priscilla foi a primeira que, das ideas

de orgulho, base antiga do patriciado, passou aos sen-

timentos da fraternidade, que constituem a egualdade

christã.

Três Priscillas, muitas Lascinas, Halaria, Flavia, Se-

verina, Firmma, Justa, Gyriaca. e muitas outras viuvas

opulentas, transformadas em diaconisas, passavam os

dias a orar sobre o tumulo dos martyres, que ornavam
com a mesma sollicitude e o mesmo myslerio, que ou;

trás empregavam em decorar os seus voluptuosos tou-

cadores.

Mães, virgens santas, expiavam as faltas d'aquellas

que se prostituíam ás deusas. Tinham para os pobres e

para os que soíTriam preces e soccorros. Emquaoto
Vesia não encontra sacerdotisas para o seu culto, uma
chusma de donzellas se oífereclam á porfia para guar-

dar os vasos sagrados.

As mulheres deviam mais tarde consagrar suas ri-

quezas á fundação dos hospitaes, impulso de caridade

opposla aos da matança e da depravação.

Foi assim que mereceram os elogios e a amisade dos

santos, favor com que S. Jeronymo honrou Marcella e

Asella, Albinia sua mãe, Principia, filha de Marcella,
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Paula sua amiga, Paulioa, Eustacbia e Lea: Fabiola que
vendeu todos seus bens para fundar o primeiro hospi-

tal em Roma: Melania. que sustentava á sua custa cin-

co mil confessores na Palestina.

S. Jeronymo queria que ellas fossem todas não só

pacientes, mas também militantes.

Agostinbo será dentro em pouco convertido por sua

mãe.

S. João Chrysostomo, educado pela sua, e pela de Ba-

silio, salval-os-ba. como a rainba Branca mais tarde ha

de santificar a S. Luiz.

Uma egreja similhante áquella que vimos na Ásia e

na Palestina, e que pregava o Deus único, bom, morto
na cruz, a virtude da resignação e do perdão, appare-

cia ao de cima da immensa corrupção de Roma, como
o lótus das fabulas indiannas, flucluando sobre as aguas

do diluvio com os germens do futuro seio.

N'esta Roma incestuosa e parricida, algumas almas,

que o mundo não era digno de possuir, viviam d'um
modo bem diíTerente no fundo de cavernas, esperando

com intrepidez, porem não adiantando a hora de regar

com o seu sangue a arvore da regeneração. Nos arre-

dores das cidades de Oslia, de Velilres, de Tibur, de

Prevete, de Palestrina, ao longo dos sinuosos valles que

desembocam na planície do Lacio, encontram-se, a par

dos antros em que os senhores encerravam á noite cen-

tenas de escravos abandonados ás blasphemias, e á pro-

miscuidade, outras cavernas, em que a humanidade se

regenerava no meio das lagrimas, e que eram cavadas

na mesma rocha, que fornecia os materiaes para as ha-

bitações voluptuosas.

tra ali que os christãos enterravam os seus mortos

em nichos, que depois encerravam, junlando-lhes os ins-

trumentos do seu suppíicio, um frasco do seu sangue,
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as insígnias da sua dignidade, e coroas para as virgens;

outras vezes ainda inscreviam alli o nome do fallecido.

Chamavam a estes asylos cimiterios, isto é, dormitórios,

expressão que revela uma consciência pura, consolada

pela certeza de acordar com uma outra vida.

Na véspera das solemnidades, os piedosos levitas di-

rigiam-se alternativamente de noite a estes togares sub-

terrâneos, para cantar tiymnos ao Senhor. A melodia

sagrada servia para guiar os fieis: saindo secretamente

da cidade e do ergastuh/m. vinham procurar seus ir-

mãos já mutilados pelo martyrio, os bispos escapos mi-

lagrosamente á fogueira, os philosophos convertidos em
apóstolos, que tinham por fim encontrado a solução de

todas as suas duvidas, e preparavam-se para levar a

verdade até ás nações cercadas pela sombra da morte,

não temendo confirmal-a com seu sangue.

O bispo e o ancião presidiam á assembléa ; ora. ao

passo que o egoismo lavrava mortalmente na antiga so-

ciedade, o vigor superabundava na nova, em que o amor
manava da fonle inexgotavel da fé. Para os seus mem-
bros, a vida era um combate ; a morte um premio que
deviam merecer.

Nos togares dedicados ao Senhor desappareciam as

distincções deshumanas do século.

O rico sentava-se ao lado do pobre, a quem sustenta-

va com os seus benefícios. As virgens da mais humilde

condição, com a cabeça coberta com brancos veos de

linho, trazendo ao pescoço a imagem do Cordeiro que
remitte os peccados do mundo, cantavam e oravam com
as matronas e com as viuvas dos senadores e dos pro-

cônsules, que, depois de terem dado todas as suas ri-

quezas á congregação dos fieis, espalhavam os soccorros

da caridade. Todo o ornamento do logar consistia no

tumulo d'um martyr, algumas flores; alguns vasos de
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madeira, um pequeno numero de brandões e de lâm-

padas para lerem o Evangelho,

O bispo, o diácono^ o padre, isto é, o inspector, o

fâmulo, e o ancião, so se distinguiam por uma virtude

mais acrisolada, por maior scienda e caridade, afim de

poder melhor soEfrer e consolar, restabelecer a paz,

compadecer- se e distribuir a palavra.

Unidos pela mesma religião, pela mesma moral, pe-

la mesma esperança, a sua conjuração consistia em orar

a Deus em commum, e em ler as sanlas Escripturas.

Aquelle que podia fazel-o, trazia todos os mezes al-

gum dinheiro para sustentar e sepultar os pobres, ir

em auxilio dos orphãos, dos náufragos, dos exilados,

e dos condemnados. Como irmãos estavam promptos
a morrer uns pelos outros. Tudo era commum, exce-

ptuando as mulheres.

As suas refeições chamavam-se obras de caridade

(ágapes). Sentados á meza da sinaxe, faziam circular o

cálix do sangue divino. Depois a comida, tomada em
nome d'aquelle que a dá, deleitava a santa reunião na

fraternidade da affeição, e na alegria do perdão e do

sacrificio.
*

1 Jt^rusalem foi tomada e reduzida a um montão de ruioas no
dia 10 d'agoslo do anoo 70. 03 judeus mortos foram os seguin-

tes;

Morto» em Jerusalém por ordem de Floro.

Em Cesárea, pelos habitantes 28.000
Em Scyitiopolis : 30:000

Em Ascalon 2:500

Em Ptolemaida 2:000

Em Alexandria 50:000

Em Damasco 10:000

J
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E apesar das horrorosas perseguições, e numero dos

christãos ia sempre crescendo.

E Gesar Cantu diz : cE' certo que o Christianismo se

propagou com tal rapidez, que, se calcularmos os obstá-

culos, isio bastaria para provar que vem do Géo.

Além da Judea, da Itália, da Grécia e do Egypto, as

provincias situadas entre o Euphrates e o mar Egeo
receberam o Evangelho da bocca de Paulo.

O Apocalypse falla-nos de sete egrejas asiáticas de

Epheso, de Smyrna, de Pergamo, de Thyalira, de Sar-

des, de Leodicea, e de Philadelphia.

Na Syria, as de Damasco, de Beree {Alspo), e de An-
tiocbia eram illustres.

Na tomada de Joppe 8:400
Na moDiaoba de Zabulon 2:000
N'uma batalha perto d'Ascalon 10:000
Em uma emboscada 8:000
Na tomada de Afek 15:000
Na montanha de Gariírim 11:600
Afogados em Joppe 4:200
Mortos em Tarichea 6:S00
Em Gamala, onde apenas escaparam duas irmãs... 2;000
No cerco de Joiap, onde commandava o eseriplor

Josepho 30:000
Na aldeia dldumea 10:000
Eotre os gadareniaDos, não contando os que foram

afogados 13:000
Em Gerasium 1:000
Macheroa 1:000
No deserto de Jardes 3000
Em Massada, onde se mataram uns aos outros 960
Em Cyrene, por ordem de Catulo 3:000
Em Jerusalém, durante o cerco 1 : 100:000

Total 1:334:490

Josepho diz que no cerco de Jolapat, morreram quareoia mil

pessoas.
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Cbypre, Creia, a Thracia, e a Macedónia acolheram

08 apóstolos, que semeavam lambem a verdade no seio

das republicas de Corintbo, de Sparta e de Aihenas.

De Edessa, onde o Cbrisliaoismo foi abraçado por

muitas pessoas, poude propagar-se pelas cidades gregas

e syriacas, que obedeciam aos successores de Artacar,

não obstante a gerarcbia vigorosa dos magos, e persas

e do seu culto intolerante.

A grande Arménia recebeu-o bem cedo da Syria: po-

rem não foi inteiramente convertido senão no quarto sé-

culo, quando Tiridates foi, baplisado por S. Gregório,

Ilhiminaíor,

Uma prisioneira christã, levou-o ao Cáucaso, indu-

Nào entram aqui os que p<^receram nas cavernas, no exílio, e
de outras maneiras, nem os 94:000 prisioneiros, dos quaes mor-
reram H.OOO à fome, ou voluntariamente, ou peia crueldade dos
carcereiros.

Ainda hoje existe em Roma o arco triumplial erigido era lion-

ra de Tito, pela tomada de Jeru-alem. E os Judeus sempre que
por elle passam, não deixam de lhe cuspir.

Os judeus ainda hoje em Jerusalém fazem aossabbados lamen-
tações pela tomada d'esia cidade.

E ainda hoje jejuam no dia, em que faz annos que a sua bel-

la cidade de Jerusalém foi reduzida a ruinas.

Quando Jesus Christo ia para o Calvário, vários homens e

mulheres iam atraz chorando. O divino Mestre voltandose para
estes individues de coração piedoso, disse-lhes :

Filhas de Jerusalém, não choreis por amor de mim, chorai por
amor de vós, e de vossos filhos, porque se vem chegando o tem-
po, em que haveis de chamar bemaventuradas as "mulheres es-

téreis, e felizes as entranhas, que nunca produziram filhos.

Então direis todos aos montes, que se deixem cahir sobre vós,

e aos valles que vos sepultem vivos. Porque se estas cousas pas-

sam no madeiro verde, que fará no secco? V. P. Jo.^o Baptista
DE Castbo : Vida de Jesus Christo, Lisboa, 1790, pag, 228. Km
geral os interpretes tomam estas palavras como uma aliusão á
queda de Jerusalém.



189

zindo um príncipe ibero a confessar a divindade de Je-

sus, e a pedir missionários para Constantinopla.

Porém, assim como as cidades antigas queriam tirar

a sua origem dos semi-deuses. as egrejas aspiraram em
excessivo numero a terem a honra de haverem sido fun-

dadas pelos apóstolos : pois algumas ha a respeito das

quaes existem testemunhos em contrario.

Sulpicio Stívero aitesla que a religião só mais tarde

passou para alem dos Alpes, e cila uma povoação po-

pulosa, onde no seu tempo ainda ninguém conhecia Je-

sus Chrislo.

Sô vemos apparecerem ms Gallias as egrejas de Lyon
e de Vienna em tempo dos Antoninos, e no de Decio as

de Aries, Narbonna, Toulouse, Limoges, Clermont, Tours

e Paris.

Se bem que muitas cidades tinham com certeza abra-

çado a fé, quando ainda podia custar o marlyrio, a mas-
sa da população só veiu a ser christã a partir do mo-
mento, em que as perseguições cessaram, quando o ze-

lo de S. Martinho de Tours. de S. Corentino de Quim-
per, e de S. Marcello de Paris foi recompensado com
gloriosos triumj hos.

Não acreditando que desde o anno i80 o papa Eleu-

therio tivesse enviado missionários á Grã-Bretanha a pe-

dido dum certo rei Lúcio, lemos em Tertuliano que os

cambrianos e caledoneos, invencíveis até então aos exér-

citos romanos, furam subjugados por Christo.

K a respeito do nosso solo que diremos, na carência

completa ou quasi completa de documentos, e não pos-

suindo quasi nada alem do que inventaram os escripto-

res mentirosos do século xvu I

E' crivei e muito crivei que o Christianismo pa>sas-

se d'um logar para outro boiando em pélagos de san-

gue.



190

Ao principio eram uns farropiíhas que linham o ar-

rojo de grilarem contra a religião oCDcial do Império,

contra os deuses e semi-deuses, a quenn os povos e im-

perantes acreditavam deverem as victorias, e mais tarde

eram exércitos de christãos, que tinham sobrevindo aos

outros exércitos de christãos devorarados nos circos pe-

las feras ou mortos no meio dos mais cruéis tormenlosi

E estes christãos sempre a augmenlarem, e cada vez a

serem mais numerosos.

Islo é certo. Mas faltam os documentos para dizer-

mos alguma cousa de positivo acerca do que poraquel-

le tempo aqui se passava. E para o caso não é possivel

separar Portugal da Hespanha.

Fallam-nos d'um S. Pedro de Rates, martyr no im-

pério de Cláudio cujos ossos um arcebispo de Braga

trasladou para a Sé d'aquella cidade no anno de io52.

Fr. Bernardo de Brito pretende que foi Portugal o pri-

meiro paiz que acceitou a fé de Christo. *

Falla-nos no marlyrio de S. Mauricio ou Mancos, em
Évora uo império de Nero.

E, durante este mesmo império, nos martyrios de S
Torpes, e de Santa Gelerina, natural de Sines.

E assevera que o corpo de S. Torpes fora descober

to em 15ál.

O que, porém, é crivei, é que se passasse na reali

dade, assim como elle a descreve, a seguinte devoção

ou brincadeira :

«E quero advertir de caminho um antigo costume
que dura em nossos tempos na cidade de Braga, con

servado (ao que se pode crer) desde estes antigos, ou

em memoria do que succedeu no martyrio dos Santos,

MoDarchia Lusitana, liv. V. Parte II. pag. 26.
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ou por guardar auuelle modo de festa, inda que gentí-

lica, todavia convertido em melhor uso, e é que, em vés-

pera de S. João Baptista se põe a cavallo a gente prin-

cipal da cidade, e passando o rio Deste, junlo ao qual

foi o martyrio dos Santos, e se faziam os jogos e sacri-

Ocios de Ceres e Sylvano, fingem que emprazam um
porco, e gastada a tarde em festas, vão no dia do San-

to pela manhã fazer sua montaria com um porco negro

que tem aparelhado; e, sollando-o, lhe seguem o alcan-

ce, ao som de cornetas e vozes que representam uma
verdadeira montaria, e o vem seguindo contra a cidade

todo o tropel de gente, e, se ao passar do rio, se lança

ao vao, e passa pela agua, o dão aos moleiros das aze-

nhas que ha na mesma ribeira, e tomando a ponte fica

da gente da cidade. E a esta montaria, que hoje cha-

mam do porco preto, cuido eu que allude a memoria
que acabadas as festas do porco, foram os corpos dos

Santos sepultados escondidamente. O que me pareceu

matéria digna de se advertir pela similhança que tem
as sacrificios antigos com as festas presentes, e quando
houver alguém a que a correspondência não satisfaça,

creia que nem eu a conto por mais que boa conjectura.

Andando o tempo e a Chrisiandade, em Braga se le-

vantou um templo, junto ao legar em que os Santos

foram martyrisados, dedicado em honra de S. Victor,

que os da terra com alguma corrupção chamam S. Vi-

touro, donde no anno de llOá do nascimento de Chris-

to. D. Diogo, bispo de Compostella levou suas relíquias,

juntou com os corpos de S. Silvestre, S. Cucufate, e

Santa Suzanna, que então estava na egreja da Santa, e

achou mais dentro na arca de mármore que mandou
abrir, dois cofres de prata, um com relíquias do vesti-

do de Christo e Nossa Senhora, e outro de vários san-

tos, que seriam d'aquelles martyres que morreram na
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própria perseguição, cujos nomes não sabemos, mas
para consolação dos moradores da terra, deixou parte

dos ossos de Sanla Susanna dentro em sua sepultura,

que hoje está na capella própria, a qual mandou abrir

DO anno de 1590, nomezd'oulubro, o prelado D. Agos-

tinho de Castro, arcebispo de Braga.»

Fallam-nos também dos marlyrios d'uma Sanla Qui-

téria, d'uma Santa Engracia, d'uma Santa Eulália, pre-

sa em Merida. E os santos marlyres Verissimo, Máximo
e Júlia ainda são festejados na egreja das commenda-
deiras de Santos em Lisboa.

E lambem é cerlo que vários templos pagãos n'esle

solo passaram para o culto catbolico. E não menos cer-

to que os materiaes de vários templos pagãos foram em-
pregados na construcção de templos catholicos, o que

se pôde vêr no cap. VIII da segunda parle da «Monar-

chia Luzitana»

Na ermida de Nossa Senhora em Freixo de Namão
ainda se encontrava no século XVII, uma pia de ba-

ptismo com uma inscripçãn relativa ao imperador Se-

vero.

Oulra pedra romana se encontrava dentro d'uma egre-

ja de Nossa Senhora, junto a Colares.

E quem se der ao trabalho de lèr o Corpus das ins-

cripções romanas por Hiibner, muito mais ha de encon-

trar.

Mas pergunta Cezar Canto, podia a idolatria moribun-

da offerecer a doclrina consoladora de um Redemptor.

e da remissão dos peccados ?

O homem não podia appk.car os remorsos da sua

consciência senão por meio de holocaustos, fazendo cho-

ver sobre sua cabeça o sangue das viotimas degoladas,

ou enião com ajuda de outras praticas cuja supersticio-

sa vaidade conhecia.
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Que boa nova para todos—o saberem que um Deus
se havia encarregado de applacar uma cólera inexorá-

vel, e que cada um podia participar dos fructos do sa-

crificio da cruz pela fé do Divino Redemptor.

Os fieis, partidários d'essas religiões e d'essas socie-

dades, que só reservavam para os culpados o castigo,

accusavam os christãos de darem acolhimento aos pec-

cadores. Porem os christãos respondiam á accusação

entregandú-os á sociedade, r»^generada pela penitencia.

Estas considerações arrastavam as pessoas de boa fé

a seguir, ou pelo menos a reverenciar o Cbristianismo.

Porem os homens vulgares e os escravos corriam prin-

cipalmenle para elle em chusma, e era este um outro

motivo d'accusação.

A corrupção não tinha exercido tantos estragos nas

classes laboriosas, como na aristocracia; crendo o que os

seus pães criam, os plebeus frequentavam ainda os tem-

plos, e sentiam que era precisa uma divindade. Da mes-

ma forma entre os escravos, se muitos eram vergonho-

sos instrumentos dos vicios de seus senhores, outros,

mais afastados do theatro das torpezas, conservavam-se

fieis a seus deveres.

Quão consolador era para estes últimos ouvirem fal-

lar de um Deus egual para elies e para seus tyrannos,

saberem que as rudes fadigas, os tratamentos iníquos

poderiam converler-se por meio da paciência em the-

souros n'uma vida, em que os oppressores e os oppri-

midos seriam chamados perante um jury incorruptí-

vel.

Attentos a corrigir os costumes privados para me-
lhorar os costumes públicos os christãos não imitavam

os grandes phílosophos, declamando contra um século

perverso, ao mesma tempo que lhe seguiam a corrente.

Porem mortificavam suas paixões, ensinavam a domar

13
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os maus desejos, e a nada fazer ou dizer de deshones-

lo. Elles próprios podiam ser tomados por modelos de

beneficência, de virtude e de mortificação pessoal. *

Entre os christãos não havia mais do que um espi-

rito, uma moral, um culto. Criam na unidade da fé e no

conhecimento do Filho de Deus, na infallibilidade do con-

cilio de seus padres, e dependiam dos chefes, que ti-

nham conversado com o Homem Deus, ou então com
os seus discipulos e com as testemunhas da sua vida.

Ao verem esta communidade intima, esta união frater-

na, consolidada entre os christãos pela unidade de cren-

ças e de esperanças, os gentios exclamavam: Vede como

elles se amam

!

E Tertulliano dizia com razão: tEstão espantados,

por isso que não sabem senão aborrecer-se I»

Se os imperadores, ou os procônsules querem cons-

trangel-os por meio da violência, fogem, se são fracos:

aliás padecem, e não vergam: os requintes da cruelda

de somente servem para redobrar sua constância. E

apesar dos sábios os alcunharem de loucos e de obsii-

Dados, ella desperta o zelo dos outros, de maneira que

o sangue era a semente dos christãos.

Mas em todo o caso os christãos eram tidos e havi-

dos como inimigos públicos, não só recusavam a home-

nagem e o incenso ao imperador, mas também eram

declarados como culpados, proclamando não só um rei-

no futuro de Christo, mas também a destruição da Ím-

pia Babylonia.

Começaram então as perseguições horrorosas e quasi

incriveis por causa do requinte de barbaridade, de que

usavam para com os martyres.

1 Cezar Cantu : vol. III. pag. 298.
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E o numero dos marlyres em todo o orbe romano
chegou a ser incrível. E eis porque as sentenças eram
bem lacónicas.

César Canlu apresenta-nos o exemplo d'uma : «Atten-

dendo a que Speralo, e Cithino, confessam ser christãos,

6 recusam prestar homenagem e respeito ao imperador,

mandamos que sejam degolados.

E o povoleo costumou-se de modo tal áquelles espe-

ctáculos, que frequentemente andavam a gritar pelas

praças publicas : Christãos ás feras I Christãos ás fo-

gueiras f Poderam porém os romanos fazer com que
rauitissimos milhares de individuos perecessem no meio

das torturas as mais excruciantes. Não poderam porém
anniquilar a religião, e esta ficou vencedora, e vence-

dora innabalavel ha de ficar até á consummação dos sé-

culos.

Alguns até mesmo desejavam anciosamente ser mar-

tyrisados. Ignacio chegou a exclamar: «Oxalá que eu

goze as feras que me estão preparadas! A ellas supplico

que não somente sejam velozes em me virem tragar

mas também que não deixem de tocar no meu corpo

como fizeram a outros marlyres! Mas, se ellas não qui

zerem vir, eu as obrigarei a que me venham devorar

Mas, em summa, as perseguições não poderam der

ribar o Christianismo, e a religião de Jesus Christo

triumphante com passos agigantados avassalava o mundo!
E o Christianismo não somente se propagou pela

effusão do sangue dos pregadores do evangelho, mas
também pelos eloquenlissimos escriptos de christãos sá-

bios. Pois è indubitável que a religião de Jesus Christo

conta um numero extraordinário d'apologistas em todos

os idiomas e em todos os paizes.

Galero, porém, publica um edito n'este theor : t En-

tre o numero dos assiduos disvelos que temos empre-
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gado em prol do bem publico, contamos o de restabe-

lecer as coisas em conformidade com a antiga disciplina

romana, e de reconduzir os christãos que, desprezando

presumpçosamente as praticas da antiguidade, tinham

abandonado a religião de nossos pães, e obstinando-se

em certas ideias, faziam para si leis á sua pbantasia, e

se reuniam em diííerentes logares. Em execução de um
de nossos éditos, que mandava a todos que não trans-

gredissem as regras de seus pães, muitos d'entre elles

soíTreram, e outros perecerem.

Vendo, comtudo que a maior parte d'elles persiste

obstinadamente na sua opinião de forma que não que-

rem render o culto devido aos deuses, sem lerem au-

thorisação para servir ao Deus dos christãos; por um
efifeito da nossa clemência e do habito, que sempre ti-

vemos de perdoar a todos, permitlimos-lhes que profes-

sem livremente as suas opiniões particulares, e que se

reunam em seus convenliculos, sem receio nem temor

algum, com tanto que conservem o respeito devido ás

leis, e ao governo estabelecido.

Esperamos que a nossa indulgência induzirá os chris-

tãos a orarem ao seu Deus pela nossa saúde e prospe-

ridade, e pela da republica.

Saem então os confessores das enxovias e das mi

nas.

Os que fraquejaram, fazem penitencia: os fugitivos tor-

nam a ver os seus lares, e todos podem, finalmente,

professar em liberdade a sua fé e o seu culto.

Todavia as perseguições renovavam-se de vez era

quando. Constantino, que a pouco e pouco foi deixando

o paganismo, ordenava: Que ninguém inquiete a outrem,

e que cada um escolha o seu culto, como julgar a pro-

pósito. Todavia não prohibiu o culto pagão.

É talvez d'esies tempos que datam os monges. E Ce-
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sar Cantu diz-nos o seguinte*: Houve penitentes volun-

tários, os quaes, não menos maravilhosos de que os

raartyres, foram os monges, que primeiramente appare-

ceram no Oriente. Dividiam-se em quatro classes:

Os cenobitas, que tiabitavam, comiam e faziam os

exercicios de piedade em commura.
Os eremitas, viviam em grutas e cabanas separa-

das.

Os anachoretas solitários no deserto.

E os errantes que iam mendigando de povoação em
povoação, e distribuindo objectos de devoção, instru-

mentos de martyrio, e mais tarde relíquias.

Os carmelitas porem não se contenlavan» com tão

pouca antiguidade, e attribuiam a fundação da sua or-

dem, nada menos de que ao prophela Elias. E d'aqui

a pouco veremos também as controvérsias dos agosti-

tibos pleiteando antiguidade e de outras varias ordens

monásticas, cada uma d'ellas dizendo-se a mais antiga.

Que descomposturas entre os frades, querendo cada

ordem ser mais antiga de que outra qualquerl

E que rancores e ódios provinham d'aqui

!

Paliemos, porem, d"um anacoreta que na realidade

era virtuoso. Seu nome—Antão, conhecido em todo o

orbe catholico.

biz-nos o Fios Sanctorum ^ que o anacoreta por no-

me Antão nascera na ilha de Coma no alto Egypto, cor-

rendo o anno á51 da era chrislã. Morrendo-lhe os pais

1 Id. id. pag. 333.
2 Escreveu" a vida d'e9te Santo, Athanasio Patriarca de Ale-

xandria, vida muito estimada pelos Santos Gregório, Jeronymo,
Agostinho e outros. A leitura d'aquella vida contribuiu muito

p ira a conversão de Santo Agostinho, como elle mesmo confessa.

Sarmento : Fios Sanctorum. vol. 1. pag. 56.



108

viu-se na precissão de cuidar da sua casa, e de uma
donzella sua irmã.

Mas apenas eram passados seis mezes, desde que
Antão se achava em plena liberdade, indo em certo dia

á egreja, como linha por costume e ponderando pelo

caminho que os primeiros fieis abandonavam os seus

bens para seguirem a Jesus Christo : e ouvindo, logo

que entrou na egreja, aquellas palavras que o mesmo
Senhor disse a um mancebo rico: Se queres ser perfei-

to, vende o que tens, dá o seu preço aos pobres, e vem
depois em meu seguimento: como se esla exhortação fos-

se dirigida a elle só, foi distribuir pelos pobres os seus

bens e riquezas, reservando somente uma porção bas-

tante para seu sustento e de sua irmã.

E depois d'isto, entrando também na egreja, e ouvin-

do logo cantar aquellas pr.lavras do Salvador : Não to-

meis cuidado pelo dia seguinte: elh então sem mais de-

mora repartiu pelos pobres o resto dos seus bens, re-

colhendo antes sua irmã a um mosteiro de virgens,

que foi a primeira casa d'este género. E relirando-se a

uma gruta próxima á sua pátria, começou a dar-se aos

exercidos de uma vida penitente e laboriosa.

Achava-se n'aquelle siiio um venerável ancião, que

desde a sua mocidade alli praticava este iheor de vida,

que imitavam também outros eremitas residentes n'a-

q elles desertos.

O mancebo Antão, visitando-os frequentemente para

se informar dos seus costumes, em uns adivinhava a

pai de espirito, em outros a oração continua, em outros

a caridade mutua, e em outros a mortificação perenne.

E recolhendo-se depois á sua gruta, procurava copiar

em si mesmo as virtudes que observava nos outros.

Trabalhava com as suas mãos para ganhar o próprio

sustento, costume que observou sempre em todos os
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ílias da sua vida. E do lucro do seu trabalho só reti-

nha para si o que bastava para viver, distribuindo o

remanescenle pelos pobres.

Os seus jejuns eram extraordinários, a oração conti-

nua, e na hção da divina palavra era tal a sua attenção,

que depois lhe servia de livro a memoria.

Não podendo, pois, o infernal inimigo, ver em ura

mancebo de tão pouca edade um tal amor á perfeição,

l)rocurava dislrahil-o por vários modos de tentações.

Umas vezes lhe representava as riquezas que deixa-

ra, outras lhe propunba o cuidado que devia ter de uma
tão amável irmã: outras lhe encarecia os rigores da vi-

da que emprehendera.

Porem o formoso mancebo com o forte escudo da

fé, oração e jejuns. Geava sempre victorioso. E rebatia

aquellas armas do demónio, e assim mesmo as da im-

pureza, com que frequentemente o tentava.

E, porque Antão n'aquetla gruta era já de muitos pro-

curado, fui buscar ura sitio mais remoto, onde se es-

condeu dentro d'ura grande sepulcro, corao então os

havia no Egypto, rogando primeiro a um seu amigo,

que em cada semana lhe subministrasse algura aliraen-

to. Antão, porem, pouco tempo aqui residiu. Pois au-

graentando-se-lhe o fervor do espirito, quiz ainda mais

entranhar-se no deserto.

E para isso, passando o braço oriental do rio Nilo,

tvubiu ao mais alto d'ura áspero monte, onde estavam

as ruinas d'um antigo castello, e alli se encerrou e vi-

veu pelo espaço de vinte annos, sem mais alimento de

que

—

pão.

Todavia a fama do santo anacoreta propagou-se d'ura

modo extraordinário, as turbas procuravam-no para o

conteraplarera, e Antão resolveu retirar-se d'aquelle si-

tio.
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Mas encontrando varias pessoas que, em barmonia

com o Evangelho, desejavam diezr adeus ao mundo, e

só pensarem na vida (ntura, resolveu-se Antão a ficar

n'aquellas proximidades.

Fabricaram-se para esse Bm varias cellas n'aquelles

arredores, e Antão era o guia espiritual.

Antão instruia aquelles eremitas, e animava-os diaria-

mente a caminharem para a perfeição.

• Amados filhos, dizia Antão, supposlo que as Santas

Escripluras bastam para nossa instrucção, com tudo, ó

muito louvável o exhortarmos e animarmos uns aos ou-

tros com frequentes e espirituaes discursos.

Seja, pois, o nosso maior empenho o proseguir con-

stantemente pelo caminho da virtude, aíTervorando-nos

cada vez mais, como se em cada dia começássemos a

nossa carreira. Pois que vem a ser a nossa vida em
comparação da Eternidade?

No commercio humano, o lucro, ordinariamente, cor-

responde ao cabedal que se maneja : e Deus é tão ge-

neroso que nos concede a vida eterna, a bem dizer

—

por um mero nada. Ao passo que por uma leve fadiga

de um breve tempo sobre a terra, nos faz possuir, no

céu, uma gloria que não terá fim.

Donde sai, por consequência, que por mais que tra-

balhemos n'esta vida, nada terá proporção com o que
gozaremos na outra.

Procuremos, pois, adquirir as virtudes, únicas con-

ductoras, que nos podem levar ao Paraizo.

Meditemos frequentemente n'aquellas palavras do San-

to Apostolo— Carfa dia morro. E esperando cada dia a

morte, e o juizo final, refrearemos as nossas paixões,

fugiremos aos prazeres, e desprezaremos as coisas ce-

lestes.

Também vos recommendo, meus amados filhos, uma
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vigilância continua sobre vós mesmos, porque os nos-

sos infernaes inimigos não dormem. E, quando vêem
qualquer chrislão mais allento e fervoroso no caminno
do espirito, o assaltam com tentações vehemenles, e lhe

armam occultas ciladas para o fazerem recahir em no-

vas culpas.

Mas, a oração, as vigilias, os jejuns, o signal da

cruz, a Fé, a Esperança em Deus, a Humildade, e um
grande amor a Jesus Cbristo lem toda a força para afu-

gentar e aterrar aquelles suberbos inimigos.»

Palavras taes penetravam o coração de quantos o ou-

viam, e n'elles accendiam um santo desejo de se aper-

feiçoarem na virtude.

A ordinária occupação d'aquelles solitários era o canto

dos psalmos, a lição da sagrada Escriptura, o jejum, a

oração; e o trabalho manual. Viviam contentes com a

esperança dos bens eternos, e sempre unidos em cari-

dade perfeita.

Eis porque áquelle deserto se podia dar o nome de

paiz segregado do resto do mundo, em que habitava so-

mente a Justiça e a Piedade.

Visitava Antão frequentemente aquelles monges, para

dissolver as suas duvidas, e lhes dar as instrucções ne-

cessárias.

Todo o mau tempo estava na sua gruta, suspirando

peia gloriosa pátria, e satisfazendo com uma espécie de

pezar e de pejo ás indigencias precisas para a vida hu-

mana.

Passava três e quatro dias sem tomar algum alimen-

to. Sobre um áspero cilicio, que trazia á raiz da car-

ne, vestia uma túnica formada de pelles de ovelha, que

cingia com uma dura corda. E, sem embargo de tão ri-

gorosas austeridades, andava robusto, e com rosto ale-

gre.
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Succedendo, pois, no tempo em que Antão se occu-

pava todo na sua própria santificação e de seus discí-

pulos, vèr-se a Egreja atacada pelo imperador Maxim(t.

que no anno 311 excitou o fogo da perseguição, a es-

perança que teve o santo de derramar o seu sangue

pela fè de Jesus Christo, o fez sabir da sua gruta, e ca-

minhar para Alexandria, a fim de servir aos christãos en-

cerrados nos cárceres, e aos que eram condemnados a

trabalhar nas minas.

E, com eíTeito, elle animava a todos a conservarem-

se firmes na confissão da fé, até nos mesmos tribunaes,

e nos mesmos iogares em que se faziam as execuções,

andando sempre com o seu habito monástico, sem te-

mor de que o juiz o conhecesse. E cessando a perse-

guição no anno seguinte, voltou logo o santo para a sua

gruta, com resolução de se entranhar mais no deserto,

a fim de viver só com Deus, inteiramente separado dos

homens. E dirigindo-se para o Alto Egypto, juntou-se

a uns mercadores árabes, que sobre um camelo o con-

duziram no espaço de três dias e de três noites ao lo-

gar que o céu lhe destinava para o restante da sua

vida.

Era este logar a raiz do celebre monte Colzeim (de-

pois chamado Monte de Santo Antão) donde manava um
pequeno arroio, cujas aguas regando aquelle valle po-

voado de palmeiras, o faziam commodo e agradável.

E alli se recolheu Antão, em uma pequena gruta do
comprimento dum homem. E, para evitar o tumulto das

gentes, que foram concorrendo a procural-o, se retirava

de tempos a tempos para outra gruta, que achou no
alio do mesmo monte, para onde se subia com traba-

lhosa dilliculdade por uma estreita vereda á maneira de
caracol, obra formada pela mesma natureza.

Saudosos de tão bom mestre, os seus primeiros dis-
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cipulos, sahiram alguns a procural-o com incansáveis

diligencias. E, enconlrando-o n'aquelle sitio, obtiveram

delle permissão para ficarem residindo nas muitas ca-

vernas que estavam formadas n'aquelle monte, por cau-

sa da pedra que d'alli tinham tirado para a construcção

das pyramides do Egypto.

E, como o santo pela maior parte do tempo habitas-

se no alto do mesmo monte, aonde não podiam chegar

as muitas gente que alli o procuravam, constituiu por

interlocutor seu a S. Macário seu discípulo, ajustando

com elle de appellidar Egypcios as gentes do mundo, e

Jerosolymitanos as pessoas de piedade.

E assim, quando S. Macário o avisava, de que alguns

Jerosolymitanos o procuravam, descia logo a rece-

bel-os, instruil-os e consolai os. E, se eram Egypcios,

commetiia ao mesmo discípulo o praticar e substituir

para com elles as suas vezes.

A humildade do Santo era tal e tão profunda, que o

fazia atlender aos avisos e conselhos de todas as sortes

de pessoas, como quem deveras se reputava pelo ulti-

mo dos homens, e uma vil escoria da terra, em cujo

supposto, as suas lições de humildade eram tão admi-

ráveis, como o seu exemplo.

E assim costumava dizer áquelle seu discipulo: Quan-

do guardares o silencio, não imagines que praticas um
acto de virtude. Mas reconhece antes que o silencio le

é próprio, por não seres digno de fallar.

Quanto ao fervor da oração e sublimidade da con-

templação do nosso Santo, por aqui se pode conjectu-

rar:

Levantava-se á meia noite, e punha-se de joelhos com
as mãos levantadas para o Ceo, e assim ficava até sa-

hir o Sol, e não poucas vezes até ás três horas depois

<iu meio dia.
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E algumas vezes dizia para o Sol, quando começava

a nascer: Para que me vens distrahir?

E porque me queres tirar a claridade da verdadeira

luz?

E Cassiano accrescenta *: que Anlão costumava dizer

que a oração de um religioso não era perfeita, se elle

percebia que orava. D'onde bem se infere quanto a ora-

ção do nosso santo era sublime.

Entre as muitas visões, com que o Senhor favorecia

ao seu servo, tiouve uma, em que na Ogura <le umas
bestas indómitas, que aos couces arruinavam o altar, se

lhe mostravam as horríveis desordens, que os arrianos

herejes dalli a dois annos tinham de praticar na cidade

d'Alexandria.

E, chegado este tempo, persuadidos os bispos que

ninguém era mais próprio do que o nosso Santo para

confular e confundir aquelles Ímpios, lhe rogaram to-

dos, que viesse logo para este efleilo á dita cidade.

Condescendeu elle, e, apenas alli enlrou, começou a

pregar publicamente a Fé Calholica, empinando contra

o perverso Ario: Que o P^ilho de Deus era consubstan-

cial ao Pae, e não uma simples creatura.

Todos desejavam ver e ouvir a este novo pregador,

ainda os mesmos idolalras, muitos dos quaes persuadi-

dos pelos seus discursos, e movidos pelos seus mila-

gres, pediram o baptismo.

E havendo passado n'estes exercícios algumas sema-

nas em Alexandria, vollou Anlão para a sua gruta ape-

sar do governador do Egypto. que desejando-o reter

por mais tempo, elle lhe respondeu: Que o monge au-

.*>ente do seu mosteiro era como o peixe fora d'agUH.

1 Sarmento: Floá Sanctorum, col. I, pii.'. 60
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Ao som de tanlas maravilhas vieram depois alguns

philosophos gentios procurar ao nosso Santo na sua

gruta, a fim de disputar com elle sobre as verdades

da Fé, e Antão Ibes provava com a maior evidencia:

Que a Religião Gbristã é só a verdadeira, e a única

que se pôde professar com segurança*.

Nós outros os christãos (Ibe dizia) só com o nome
de Jesus Crucificado fazemos fugir os demónios, que
vós adoraes como deuses. E basta só o signal da cruz

para destruir os seus esforços e desfazer os seus arti-

fícios.

O que logo Ibes mostrava, livrando por este meio
alguns que alli se acbavam possuidos paio demónio.

Pergunlaram-lbe então alguns d'aquelles pbilosopbos

como occupava o tempo no deserto, não podendo por

falta das sciencias applicar-se á lição dos livros.

A naiureza (lhes respondeu) é para mim um livro,

que me serve em logar de lodos os outros.

E dizei-me vós (lhes perguntou lambem) qual é pri-

meira a Rasão ou a Sciencia?

A Rasão, Ibe responderam.

Pois essa me basta, concluiu o Sanlo.

Assim é que elle confundia aquelles pretendidos sá-

bios, prevenindo com destreza as suas objecções cavi-

losas. E elles ficavam ião persuadidos, como admirados
da sabedoria dos seus discursos.

í A Egreja adoptou a palavra grega bispo (Episcopos) que si-

gnificava entre os romanos magistrado incumbido d'olhar pela

inspecção dos alimentos dos povos. E eis porque Cicero disse que
fura elle Bispo da Campania. Significa pois intendente .pois i.n-

cumbe ao pastor velar e zelar o bem espiritual de suas ovelhas.

A palavra arcebispo é posterior, e significa o primeiro entre os
bispos. V. P. Flores : Espana Sagrada, vol. I. pag. 125. Madrid,
1747.
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Outros gentios sábios, qoe vieram de um paiz remoto

com designio de examinar e descobrir em Antão algum

defeito, lhe perguntaram pela rasão que havia para crer

em Jesus Christo?

E elle, servindo-se d'um inierprele, lhe tapou a boc-

ca, moslrando-lhes: «Que altribuir, como elles faziam,

os vicios mais infames á Divindade, era injurial-a.

Que o mysterio da Cruz era a prova mais sensivel da

divina bondade: e que as humilhações transitórias do

Salvador foram totalmente abolidas pela sua gloriosa

Uesurreição, e pelos milagres sem numero que obrava.»

N'aquelle tempo, informado o Santo, de que o falso

patriarcha Gregório perseguia furiosamente os bons fieis,

escreveu largamente ao mesmo patriarcha exhortando-o

com efíicacia, a que não perturbasse, nem inquietasse a

santa Egreja.

Mas o suberbo principe, em vez de receber esta car-

ta com a divina veneração e respeito, rasgou-a logo, e

lançando-a aos pés com desprezo, fez intimar ao Santo

que brevemente lhe daria a sentir todo o pezo da sua

indignação.

Mas a justiça de Deus foi mais prompta em o punir,

porque sahindo elle a passeio com o governador do

Egypto, se lhe enfureceu o cavallo, e arrojando-o a terra

o pizou, mordeu, e maltratou de modo, que durou pou-

cos dias, opprimido sempre de gravissimas dores.

Escreveu-lhe depois, no anno 337, o imperador Cons-

tantino Magi.o, sollicitando o soccorro das suas orações

para elle, e mostrando grande empenho de receber a

resposta por seu preprio punho. E, admirados os dis-

cipulos da honra, que lhe fazia, por aquelle modo o

grande Senhor do mundo, lhes disse o Santo

:

Não vos deve admirar o receber eu uma carta do

imperador, pois não vem a ser mais do que escrever
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um homem a outro homem. Admirai-vos, sim, de que
Deus nos faça conhecer as suas vontades por escripto.

E muito mais ainda, de que elle nos falle por seu pró-

prio filho.

Assentando n'este supposto, quasi que esteve o San-

to para não responder áquella carta, tomando por pre-

texto a sua total ignorância dos estylos praticados na

Corte.

Mas, emfim, cedendo ás instancias dos seus discípu-

los, escreveu ao imperador e a seus filhos, exhortan-

do-os a desprezar as grandezas do mundo, e a não per-

der jamais a lembrança do Divino Juizo.

Conservou-nos esta carta o bispo Santo Athanasio.

E conhecendo Antão estar próximo ao seu fim, cha-

mou os seus discipulos, e com lagrimas lhes fez a se-

guinte falia :

Meus amidos filhos: Sei que virá tempo, em que os

monges hão de fabricar mosteiros magnificos nas cida-

des: que hão de amar os regalos, e que só pelo habito

se hão de distinguir dos seculares.

Se bem que, por outra parte, apezar d'esta geral

corrupção, haverá sempre alguns, que farão todo o es-

forço para conservar o espirito do seu estado.

Vós outros, porém, perseverai firmes no desprezo

do mundo. Trazei presente a lembrança da morte, e as-

pirai cada vez mais á virtuosa perfeição.

E dirigindo-se particularmente a seus dois discipulos

Macário e Amathas, que lhe tinham sempre assistido,

havia mais de quinze annos. lhes disse

:

Não consintas que seja embalsamado o meu cadáver,

segundo o costume do Egypto. Enterrai-o somente, co-

mo se pratica nas outras partes, porque eu espero em
meu Senhor Jesus Ghristo receber da sua mão este meu
corpo incorruptivel no dia da Resurreição Universal.
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Dareis da minha parte ao bispo Âlbanasio uma das

minhas pelles de ovelha, com a manta em que eu

durmo
Dareis também ao bispo Serapião a outra pelle de

ovelha, e guardai para vós os meus cilicios.

A Deus, meus amados fllhosl Antão despede-se, e

não estará mais comvosco.

Proferidas estas palavras fechou Antão os olhos, e

entregou ao Senhor o seu espirito no dia 17 de ja-

neiro do anno 356, contando 105 annos d'edade.

Tal foi o pai dos monges, egualado nas virtudes

por um outro que lhe succedeu, o grande S. Bento.

Ha poucos annos fui á Arrábida, onde me disseram

haver uma gruta, onde viviam uns dois homens, qwe
alli passavam uma vida própria de monges.

Lá fui.

A entrarmos na gruta a escuridão é profunda, e va-

mos como que ás apalpadellas, pois sahimos da clari-

dade para as trevas.

Depois, como é natural, vamos vendo alguma cou-

sa, devido á ténue claridade que vem entrando pela

abertura da gruta.

Em seguida os dois ermitões vão accender umas lu-

zes n'um altar, porém, que se não vê, pois um panno
tapa a vista.

Depois inesperadamente cai o panno, e vê-se um al-

tarzinho, á luz das velas, e isto produz um lindo ef-

feito.

Em seguida vêem pedir esmolla.

Conversados, não sabem dizer palavra : são dois

idiotas.

Não eram, porém, idiotas em geral os antigos monges.
Houve grandes sábios entre elles. E notabilissimos

livros chegaram até nós escriptos por elles.
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«Monges humildes (diz * S. João Climaco), olhai qae
é grande e bravio esse mar pelo qual navegaes. Acha-
se repleto de maus espíritos, de rochedos, de re-

demoinhos d'agua, de corsários, de monstros marinhos,

de ventos tempestuosos, e de ondas bravias.

Dou o nome de rochedos á ira furiosa e repentina,

na qual muitas vezes se despedaça nossa alma, como o

navio nos cachopos maritimos.

Dou o nome de redemomhos aos perigos inesperados

que cercam nossa alma, e a põem em perigo de per-

der a esperança, e de a fazerem sumir nos abysmos.
Dou o nome da bestas marinhas aos nossos corpos

selvagens e ferozes.

Corsários são os crudellissimos espíritos de vangloria

os quaes nos roubam as mercadorias, e o trabalho que
lemos tido para conseguirmos virtudes.

As ondas são o ventre impando com manjares, e que
com o seu próprio ímpeto nos arroja ás feras.

O vento impetuoso è a soberba, que baixou do Géo,

o qual nos levanta até os Céos e nos arroja nos abys-

mos...»
O leitor, porém, sem muito trabalho pode ver quão

intelligentes e discretos eram muitos dos antigos anaco-

retas e monges.

O nosso grande clássico o padre Manoel Bernardes da

Congregação do Oratório está continuamente transcre-

vendo chistes o respostas agudas dos monges nos seus

livros, mas mui principalmente nas Novas Florestas.

t Libro de San Jaao Climaco, llamado Escala Espiritaal, eo el

'qual se deseríveo treinta Escalones por donds puedea subir los

hoinbres a la cumbre de la perfeciou. Agora nuevamente ronca-
do por el Padre Fray Luys de Graoada.^Madrid, 1612. folio 169
V.

14
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Conta-nos, por exemplo, que o abbade Isidoro sem-

pre que comia, chorava. E alguém lhe perguntou a causa

de taes lagrimas. Deu em resposta : Vergonha lenho de

que, sendo creado para me sustentar da face de Deus,

necessito de comer manjares da terra : e que havendo

de viver com os anjos, me é forçoso ser similhanle aos

brutos.

Santo Otlão, bispo de Bambergue era parcissimo na

meza, e repartia pelos pobres e enfermos ludu o bom,
que para ella mandavam seus mordomos.
N'um dia de jejum lhe pozeram diante certo peixe de

grande estimação, esquisitamente cosinhado.

O Santo, em vez de mo^trat no gesto os primeiros

movimentos da vontade de comer, entristeceu-se.

O mordomo o exhortava a que recebesse aquella pe-

quena benção da mão do creador, pois necessitava de

alguma pequena interpelação em suas abstinências, e

continuo trabalho.

Perguntou o Santo : Custou elle algum dinheiro ?

Respondeu-ihe : Sim, Senhor: dois escudos.

Não queira Deus, disse o Santo, aííastando o prato—
que meu venlre me custe tão caro. Andai depressa, le-

vae-o a meu Senhor Jesus Christo : (assim chamava a

qualquer pobre) : que a mim, estando são e robusto,

um pedaço de pão me basta.

Caminhando certo dia de jejum o abbade Silvano com
seu discipulo Zacharias, chegou a um mosteiro, onde os

receberam com oíBciosa caridade, e lhes ministraram

um moderado refresco.

Ao voltar bebeu Zacharias d'uma fonte E Silvano o
reprehendeu, porque quebrava o jejum.

Desculpou-se dizendo: Padre, já no mosteiro o que-

brámos ambos.

Respondeu o mestre : Enganas-te, tllbo : que aquella
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acção não foi violação do jejum, senão communicação
da caridade.

Certo monge deixara o ermo, e vollára para o laby-

rintho do mundo.
E outro monge ancião querendo-o reduzir, foi no seu

alcance, e o achou bebendo n'uma taberna com outros

freguezes da dita casa.

E ouviu que, ao tirar da bocca a taça já esgotada, de-

zia raoi contente: Oh f Bemdita seja a paz e a alegria

da alma !

A isto o velho, pondo se lhe diante, levantou as mãos
e olhos para o céu, dizendo : «Tantos annos ha que ha-

bito no deserto, orando e mortificando-me continua-

mente, e não pude ainda alcançar a paz e alegria da
alma : e este de um dia para o outro achou a na ta-

berna !

O abbade S. Deicola andava sempre alegre e rego-

sijado.

Pergunlaram-lhe a causa d'aquella perenne disposição

de animo, e deu em resposta : Seja o que fôr, sucee-

da o que succeder, ninguém me pôde tirar a Christo.

Estando em artigo de morte um padre antigo do fa-

moso deserto de Sciíhis, os outros monges, rodeando-

Ihe a pobre cama ou esteira, em que jazia, choravam
amargamente.

Neste ponto abriu os olhos e sorriu-se.

D'ali a pouco tempo tornou a rir.

E, depois de outro breve intervallo, terceira vez deu
a mesma mostra de akgria.

Causou isto nos circumstantes não pequeno reparo,

por ser austera a pessoa, e formidável a hora.

Perguntaram a causa e respondeulhes : A primeira

vez me ri, porque vós outros temeis a morte.

A segunda, porque temendo, não estais apparelhados.
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A terceira, porque já lá vae o trabalho, e vou para

o descanço,

Tornou então a cerrar os olhos, e desalou-se seu

espirito.

Desejava o imperador Othão II conhecer de vista o

abbade S. Nilo, de cuja fama, celebre n'aquelle tempo,
estava cheia a christandade.

Veiu-o finalmente a descobrir em um retiro junto a

Nápoles.

E havendo gastado com elle boa parle do dia, lhe

disse á despedida : Padre, estimarei que me deis occa-

sião de fazer algum bem a vós e a vossos discipulos.

Vede, pois, que cousa será mais do vosso agrado ou

conveniência? Eu a farei promplamente.

Respondeu o santo que de nada necessitava.

Instando, porem, mais, o imperador, lhe poz a mão
no peito, dizendo: Nenhuma outra coisa vos peço, se-

nhor, senão que cuideis, quanto em vôs é, de salvar a

alma, que aqui tendes encerrada, e de que haveis de

dar a Deus estreita conta, como eu da minha.

O anacoreta S. Barlaão inventou a seguinte parábola

com o fim de instruir a um principe por nome Josa-

phat:

Houve certo homem que tinha ires amigos. De um
d'elles pouco era o caso que fazia. Porem aos outros

dois tinha em grande estimação, iratando-os intimamen-

te, e alegrando-se com elles, e tomando por sua causa

não pouco trabalho e cuidado.

Succedeu padecer um grave infortúnio por via da jus-

tiça publica, no qual estes dois amigos pouco lhe vale-

ram, porque um d'elles só lhe emprestou uns vestidos,

e o outro o acompanhou por breve espaço do cami-

nho, quando ia chamado ao tribunal do juiz.

Mas o primeiro (que era o despresado) entrou com
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elle no mesmo tribunal, e alli o patrocinou conslanle-

menle procurando o livramento do reo.

Sabeis (disse o Sanio. decifrando a moralidade d'es-

ta prosopopea) que significa islo?

mesmo passa com o liomem, que é amigo das ri-

quezas.

1 orem estas só lhe servem de o vestir.

E' amigo dos filhos, mulher, parentes e servos.

Porem estes o acompanham, quando muito até á

morte.

Das obras boas não faz caso, sendo que eslas unica-

mente entrarão com el!e á presença do supremo juiz,

onde podem valer-lhe, para que-o não condemne á mor-

te eterna.

Estando S. Nonno com outros bispos no pórtico deS.

Julião martyr, na cidade de Antioquia, passou pela pra-

ça uma cerla Pelagia, moça gentia de rara formosura e

publica peccadora.

Ia ella mui acompanhada de servos, sentada n'um ju-

mentinho ricamente adereçado, ioda brilhando telas e

exhalando âmbares, e coberta de pérolas, e preciosa

pedraria, constellada com jóias e brincos de vários e cu-

riosos feitios.

Aquelles veneráveis prelados, que se não ensanguen-

tavam nos abrolhos do escândalo com tão provocativo e

picante objecto, abaixaram com prompta e cauta mo-
déstia os olhos.

Menos o Santo, que, com os seus a foi seguindo, em
quanto a alcançaram.

E depois disse para elles : Não vos deleitou grande-

mente a vista d'esla mulher?
Galaram-se os bispos.

E o Santo, inclinando a cabeça sobre os joelhos, co-

meçou a chorar enternecidamente.
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Começou logo a perguntar-lhes: Não folgastes de ver

o adorno d'aquella mulher?
Pois a mim, vos atBrrao. foi de grande proveito, por

que me pregou dentro da alma esta douctrina:

«Que é possivel que uma creatura para agradar a ou-

tra se esmere tanto, e não haja pontinho de perfeição

que não ponha em se fazer formosa e grata aos ollios

mundanos, empregando n'esie esludo muitas horas ; e

eu chrislão, sacerdote e bispo, tão descuidado viva de

me fazer agradável aos olhos de Deus?
«Isto é que folguei de ver naquella miserável. Porque

esfoulro é o que me pesa ver em mim peccador mise-

rabilissimo.»

Certo ancião dos habitantes da Metrópole do Espirito

Santo, (que assim chamou Drexilio) costumava lodosos

annos estar enfermo gravemente.

Faltou-lhe um anno a doença, e elle muito saudoso e

desconsolado dizia: Deixou-me Deus: não me visitou es-

te anno. Elle que não veio por cá. se estará mal com-

migo?
Interrogado S. Barlaão, monge, pelo principe Josaphat,

quantos annos tinha?

Respondeu : que nascera, havia já quarenta e cinco

annos.

Dissera eu (tornou o principe) pelo que representais,

que passáveis de setenta!

E o Santo lhe satisfez á duvida dizendo : Assim é,

se contamos desde que nasci ao mundo, respirando.

Mas eu não conto, senão desde que nasci para Deus,

amando-o.

O monge Agado, ainda quando moço era inui sizudo

e silencioso. Succedeu que o abbade Pastor lhe deu uma
vez o nome de Abbade, que era próprio somente dos

anciãos veneráveis.
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Perguntado porque o fizera respondeu: Não sei quem
lhe deu esse nome— se a minba lingua fallaudo, se a

sua callando-se.

Santo Dorolheo, sendo monge, pediu ao seu abbade

licença para ler um canivete curioso, que lhe agradava,

e dizia poder servir para a casa da convalescença.

Pegou o superior do cabo do canivete, e disse-lhe:

Levanta o coração, ó Dorolheo.

Queres ser servo d'este brinquedo em logar de ser

servo de Chrislo? Não le envergonha, que uma cousa

tão pouca te domine e captive?

Um mon.e velho e enfermo foi contra a vontade e

conselho de seu Superior, curar-se em casa d'uma de-

vota donzella, dizendo que a muita edade, aggravada em
cima com dores e misérias, estava fora do tiro das ten-

tações; e, por tanto não queria ser molesto aos compa-
nheiros.

Convalescente já, obraram a fragilidade do barro de

Adão e a malicia da serpenie antiga, o que facilmente

se deixa entender.

O que viera só a tratar da conservação do individuo,

tratou da conservação da espécie, e tornou com um fi-

lho para o mosteiro a fazer penitencia.

E a quem lhe perguntava que menino era aquelle?

Respondia com lagrimas : E' filho da desobediência. Es-

carmentai em mim; que fui moço, quando já era velho.

E orai por mim, para que saiba merecer misericórdia.

Evagrio, indo de longe visilar a S. Macário, famoso

anacoreta, chegou cançado no fervor do meio dia, e pe-

diu-lhe agua. Disse-lhe o Santo com muita mansidão e

agrado ; Filho, conlenla-le com esta sombra: que mui-

tos peregrinos e navegantes a desejam, e não lêem.

Certo individuo pediu a um sanlo abbade, que vivia no

ermo, intercedesse perante um juiz a favor d'um preso.
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Mas o abbade foi orar a Deus do Fegoinle modo:
Senhor, peço-vos que me negue o juiz o que eu lhe

pedir. Porque, se elle me despacha, como a parle de-

seja, hão de concorrer a mim muilas outras petições e

perturbações.

Deferiu Deus á oração, e assim o juiz não deferiu à

supplica : e o monge ficou mau intercessor para o mun-
do, mas bom orador para Deus.

Acerca dum monge leigo da Ordem de Cister lam-

bem o P. Manuel Bernardes i os diz o segumle: *

Foi um monge leigo deilar-se aos pés de S. Bernar-

do, chorando vivas lagrimas.

E o Santo perguntou a causa de taes lagrimas, ao

que o monge deu a seguinte resposta :

Ai de mira, padre! Que esta noile estive observando

as acções do meu companheiro, e lhe conlei não menos
que trinta virtudes! E eu, miserável, não acho em mim
uma só d'ellas

!

Houve um monge esforçado combatente contra o seu

anjo mau, mas combalido d'elle com egual porfia. O
principal e mais continuo conflicto era sobre assaltar este

e deffender aquelle a praça imporlaniissiráa da castidade.

Um dia vin-se o monge tão posto entre talas e ago-

nias, segundo diz o padre Bernardes na sua bella lin-

guagem, que prorompendo em gemidos, começou a las-

timar-se dizendo: Até quando o inimigo me não ha de

deixar? Deixa-me já, deixa-me, pois commigo envelhe-

ceste.

Appareceu-lhe logo o tentador visivelmente, e lhe dis-

se: Jura-me que a ninguém descobrirás o que quero di-

zer-le, e nunca mais te tento.

• Nova Floresta, vol. V. pag. 66.
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O velho, como se o não fora, para ter entendido as

astúcias da serpente antiga jurou e disse:

Pelo Senhor, que habita nas alturas aíBrmo que a

ninguém direi.

Replicou o demónio: Não adores essa imagem, e não

renhirei comligo. *

Disse o monge: Dá-me espaço para deliberar.

Outorgou a condição o inimigo, e por enlão desap-

pareceu.

Ao outro dia o veiu visitar o abbade Theodoro Elio-

ta, que habitava no mosteiro, que ficava não mui dis-

tante, e o incluso por esta occasião lhe contou tudo.

De verdade (disse o abbade) tu estás illuso, porque

juraste, e contrataste com o demónio, mas fizeste bem
de não ajuntar o primeiro erro do juramento, ao segun-

do do silencio.

Sabe, continuou, que menos mal é não haver na ci-

dade casa de mulher mundana, onde não entres, do que

deixares de adorar a Chrisio e a sua Mãe Santissima.

Com estas e outras razões o deixou tão confortado,

que já desejava os combates, em vez de recuzal-os.

Não tardou muito o demónio, e lhe appareceu bravo

e tumultuoso mais que nunca, clamando: Que é isto, ve-

lho infame ? Não me juraste que a ninguém dirias. Sa-

be que no tremendo dia de juizo serás condemnadopor
perjuro.

O monge respondeu:. Bem me lembra que jurei. Mas
adorar a meu Senhor Jesus Chrisio e a sua Mãe Santis-

sima é minha vontade, e obedecer-te não é minha von-

tade.

1 Era uma imagem da Virgem com o menino Deus no8 bra-

ços.
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O padre Manuel Bernardes depois de nos narrar esta

historieta, diz-nos alguma coisa iirportanle acerca dos
amigos naonges.

Havia monges inclusos, e eram os que se entaipavam

em uma celiula, sepuUando-se vivos, para poderem
reinar mortos. Assim encerrou Pafuncio por espaço de
três anoos a Thais, a peccadora, dando-lhe por assum-
pto da sua meditação só eslas palavras : Tu que me
creasie, tem de mim misericórdia.

Alguns prendiam se com cadeias, lendo só por seu

aquelle espaço de terra, que ellas lhe davam licença.

Houve muitos santos n'este aspérrimo instituto, e mo-
do de vida morta, quaes foram Silenciario, Liabardo,

Anicardo, escocez, Fintano, principe de Laginia, e outros.

Em S. Estevão Auxenciano que morreu marlyr pela

defeza da adoração ás santas imagens, foi esta reclusão

tão estreita e continuada, que, segundo nos diz S. João

Damasceno, não podia desdobrar-se para andar, porque
o costume de estar encolhido lhe baldara o movimento
dos joelhos para baixo. E eis porque os soldados, quan-

do o vieram prender, tiveram de o levar ás costas.

Lavra, porem, distingiie-se de mosteiro (no dizer do
mesmo padre Bernardesj, em que este é só um edifi-

cio continente, onde juntos os religiosos vivem vida com-
mum.

Porém, Lavra consta de cellas separadas, dentro de
um só muro, e seus habitadores costumam juntar-se

somente em certos dias para conferencias espirituaes,

ou capitulos, ou para receberem a communhãu sagrada.

E por isso o padre Francisco Bivario distingue com
S. Cyrillo e S. Bento, na regra santa, três géneros de
vida regular, a saber: A eremita, que era estar cada

um de per si no deserto, sem communicação com ou-

tro, supposto que com obediência a algum superior. A
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cenobita, que era viverem lodos juntos. E a lauretica

ou anacoretica, que era uma discreta mediania entre am-
bas, porque de tal sorte estavam separados, que podiam

lambem eslar juntos.

E isto mesmo signiflca na elymologia o nome Lavra,

que quer dizer logar ou aldeia.

Houve lavra aniigamenle de mil monges.
Em Portugal (diz o padre Bernardes) temos duas fa-

mosas. Uma no" Bussaco e outra na Arrábida.

Cora esta differença, que na Arrábida se juntam aos

actos da communidade cada dia, porque não teem mais

que uma egreja, coro, capitulo, refeitório e pataria.

E no Bussaco, como tem cada um o preciso para a

sua vivenda, permanecem separados quanto lhes dura a

licença, a qual acabada, sobem a encorporar-se com os

mais cenobitas, que estão na eminência da serra.

O santo monge Isaac, presbytero, mandou certa oc-

casião a seus monges qne deixassem na horta umas
tantas enxadas.

Assim o fizeram. E estando todos dormindo, vieram

a furtar hortalice outros tantos ladrões, quantas as en-

xadas eram, E assim como saltaram dentro, mudando
de espirito sem saber como, cada um pegou da sua, e

toda a noite cavaram uma parte daquelle campo, que
necessitava d'esta bemfeitoria.

Ao sahir de Matinas disse o santo monge : que pre-

parassem tantos almoços para os homens da cava que

andavam na horta.

Obdeceram sem saber do caso.

Ao romper da alva foi o santo, com os que leva-

vam os almoços, aonde estavam os ladrões, e disse-

Ihes : Basta : é tempo de almoçar que tendes traba-

lhado bem.

Confusos com o que viram pediram perdão.
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E o Santo ao despedil-os, lhes deu muita bortalice,

e disse : Irmãosinbos, o que se segue do necessitar,

Dão è furtar, senão pedir ou trabalhar.

Vieram certos pobres, quasi nus, c^m o fim de pedi-

rem ao mesmo presbytero Isaac lhes desse alguma rou-

pa com que se cobrissem, allegando grande necessi-

dade.

Esta, porém, era fingida, porque tinham deixado os

seus vestidos na toca d'uma arvore.

Ouviu elle a petição com grande repouso, e logo

chamando um monge, lhe disse, ao ouvido : Vai a lai

sitio, e traze-me os vestidos que estão na toca de tal

arvore.

Trazidos, lho's poz diante dizendo com muita paz e

simplicidade:

Ora aqui tem cada um o seu vestido. Cubram-se.
Os pobres ladrões advertindo, ao pegar dos vestidos,

que eram os seus próprios, deram logo ao pé, mais

cobertos de confusão, que de roupa.

Louvaram certos monges as virtudes d'outro diante

de Santo Anião. Mas Santo Antão esperou pelas provas,

e achando que não soffrera com paciência certo des-

prezo, disse :

Este parece-se com uma casa que tem boa fachada,

mas onde os ladrões por detraz lhe abriram brecha

e a saquearam.

Mandou o abbade Moysés ao seu oiscipulo Zacharias

que dissesse alguma doutrina santa, ou palavra dedi-

ficação na presença dos outros padres. Elle tirando o

manto, o pisou debaixo dos pés, dizendo ao mesmo
tempo : Se um monge não fôr conculcado d'este mo-
do, não pôde ser monge.

Perguntou um philosopho ao abbade Santo Antão,

como podia viver sem livros? Deu em resposta: o meu
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livro é a ordem das creaturas, o qual lenho sempre
aberto diante dos meus olhos, e me ensina as cousas

de Deus, que desejo saber.

Habitava o padre Olympio n'uma casa mui exposta

aos ardores do sol, e á perseguição, e mordeduras de
grandes mosquitos.

Padre, lhe disseram alguns, como podeis aqui atu-

rar ha tantos annos.

Respondeu: Considero, como poderei aturar nas cham-
mas do fogo infernal eternamente.

Pediram os anacoretas do monte Nitria a S. Macário,

lhes fizesse alguma admoestação eí^piritual e saudá-

vel.

Condescendeu o santo, e disse : Choremos, irmãos, e

não cessem nossos olhos de produzir lagrimas, para que

não vamos áquelle logar, onde as lagrimas queimam, e

abrazam os olhos.

O abbade S. Bernardo, sentindo-se no meio da boa

obra tentado de vangloria, dizia : Nem por amor de ti

a comecei, nem por amor de ti a deixarei.

Certo monge, de condição colérica, por evitar encon-

tros e dissabores com os outros companheiros, disse:

que melhor lhe estava fazer vida solitária.

È retirou-se para o ermo, levando somente comsigo

uma esteira, uma manta, e um cântaro.

Trazendo a este cheio do poço, ao pouzal o na terra,

inclinouse, e entornou-se um pouco.

Acudiu logo a endireital-o. e tornou a voltar-se para

outra parte, e entornou outro pouco.

Terceira vez lhe succedeu o mesmo.
E n'este ponto encheuse repentinamente de cólera.

Pega do cântaro, e dá com elle em uma pedra, e o faz

em pedaços.

Vendo então que não linha com que ir buscar agua,
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e que se achava no deserto, onde ninguém o podia aju-

dar, reconheceu a sua má condição, e disse

:

Pois, se eu nem com o meu cântaro sei estar em paz,

certo é que isto vae de mim. Quero, pois, tornar para

o mosteiro, e soCfrer a meus irmãos.

Interrogado o abbade Santo Isaac, porque razão os

demónios o temiam tanto, respondeu : Porque, depois

que entrei a ser monge, procurei que nunca a ira me
sabisse da bocca.

Qoiz um varão santo experimentar a virtude de dois

monges. E para tal fim, com o bordão, lhes derrotou e

pizou toda a hortalice da horta, que era cousa de que
muilo necessitavam os monges, e em que empregavam
seu suor e trabalho. Elles nada disseram, nem mostra-

ram tristeza nos semblantes.

Entraram na cella, resaram as suas tarefas ordinárias

com grande repouso, e depois disseram para o hospe-

de : Senhor, se nos daes licença, iremos recolher algu-

mas folhas, que ficassem para as cozermos, porque é

hora de comerdes.

Com este exame entendeu aquelle Santo, que a vir-

tude dos seus hospedes era solida.

E com razão, accrescenta o clássico padre Manuel

Bernardes, porque se viram aqui resplandecer juntas a

humildade, obediência, caridade, desapego das creatu-

ras, paciência, pobreza, oração, mansidão e egualdade

nos santos exercidos.

Santo Efren *^ra de natural agastado, e por isso fazia

muito por se domar, e que na vida cenobitica a nenhum
companheiro causasse moléstia.

Succedeu, que havendo jejuado muitos dias, como ti-

nha por costume, ao trazer-lhe o minisiro de jantar, ca-

hiu-lhe das mãos a panella, e fazendo-se em pedaços,

derramou tudo.
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E vendo o Santo a sua turbação e medo, disse-lhe :

Esteja de bom animo, irmão: ja que o jantar não quiz

vir a mim, eu irei lá, onde elle está. E, asseniando-se

na casa sobre os cacos, alli comeu, e aproveitou o que
poude.

O abbade Agathão, monge de vida perfeita estando

no transito para a região da eternidade, linha os olhos

abertos, e como pasmados, olhando para o Céo.

E assim esieve três dias.

Disseram-lhe seus discípulos : Onde eslaes, padre?

Respondeu : No acatamento de Deus.

Perguntaram mais: E também vos temeis?

Respondeu : Quanto pude fiz por guardar os Manda-

mentos do Senhor.

Porem, como posso saber se lhe agradei? Uma cou-

sa são os juízos dos homens, oulra os de Deus.

Passando uns agarenos * pela cellinha do abbade S.

Abbas, na qual este abbade, fazia vida anacoretica, o san-

to os hospedou com malvas, e raizes de cannas, porque

estas eram as mais deliciosas abundancias da sua altís-

sima pobreza.

Elles, de rolorno, lhe trouxeram queijos e tâmaras.

Enlão o bom velho suspirando, exclama : Ai de mim!
Estes infiéis lembrados de beneQcio tão ténue, procuram

ser agradecidos: e nós, que cada dia estamos logrando

os bens de Deus, não lhe correspondemos, ao menos
observando os seus mandamentos.

O abbade S. Nilo, desprezada a nobreza do século,

e uma prefeitura ou governo em Constantinopla, e o va-

limento com os imperadores, se entregou todo á vida

espiritual, e contemplação das cousas eternas.

Bernardes : Novas Florestas, vol. II. pag. 143.



224

Vindo uma vez buscal-o certa princeza ao seu retiro,

para pedir-lbe suas orações, e chorando em sua presen-

ça vivas lagrimas, o Santo saltou fora da sua estancia,

e deitou a fugir.

E aos que depois lhe repararam na acção, ao parecer

pouco piedosa e modesta, disse; O diabo fez esta conta:

aquelle monge é pó ; e lançando-lhe agua de lagrimas

de mulher, far-se-ha lodo. E então o amassarei, e figu-

rarei a meu modo.

O abbade Amónio havendo-se casado, persuadiu sua

esposa a que vivessem como irmãos guardando virgin-

dade.

E n'esta boa conformidade, n'esta companhia separa-

da ou dualidade singular, estiveram dezoito annos.

E elle lhe dizia : Irmã, a maior parte dos homens sa-

be, como sabe bem o somno sem companhia no leito

nem no aposento.

Ensinava * este servo de Deus a outro monge velho,

ao qual lhe cahiam logo da memoria as lições, e não

ousava a vir reperguntar-lhe, temendo ser enfadonho,

e que lhe perturbaria o ócio santo da contemplação.

Entendendo o Santo esta desconfiança, lhe mandou
accender uma candeia, e que com ella accendesse ou-

tra.

E logo lhe perguntou: Esta candeia, que acceudeu a

outra, perdeu alguma coisa da sua luz, ou ficou can-

çada?
Respondeu o discipulo: Não, padre.

Replicou o Santo: Pois venha a mim toda a Scylhia,

que João nem por isso perde a luz da caridade di-

vina.

' Id. Novas Florestas, vol. III. pag. 35.
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Disse um monge a outro: Na mesma cella estãodois.

anciães. Um jejua seis dias a fio, sem provar bocado

'

outro come cada dia, e cura de um enfermo.

Qual d'eslas obras agrada mais a DeusV
Respondeu o velho: Ainda que o jejuador se pendu-

re dos narizes, não chegará ao outro no agrado, que

lem diante de Deus.

O diabo foi dizer ao ouvido do abbade S. Bernardo,

quando este estava prestes a dar a alma a Deus:

Não te podes salvar, pois para isso não tens mereci-

mentos.

Respondeu o abbade de prompto: A meu Senhor Je-

sus Christo se lhe deve gloria por dois titulo: por ser

Filho de Deus, e por seus próprios merecimentos.

Elle se contenta com ter gloria pelo primeiro titulo,

e me faz gratuita doação do segundo.

Tinha-se S. Fronionio, abbade no deserto de Scetes,

retirado para o deserto com outros companheiros e disci-

pulos. Os quaes, supposto que ao principio tomaram a

carreira da vida anacorelica com esforçado animo, to-

davia apertados depois pela penúria de muitas cousas

necessárias para a frágil porção de terra, que opprime

e inquieta o espirito, se entristeceram, e murmuravam
e conferiam entre si que melhor conselho seria míida-

rem-se para perlo do povoado, para se poderem ajudar

das esmolas dos fieis.

E sabendo isto Frontonio, lhes disse animando-os:

Irmãos, se aqui perecermos á fome, bem podemos,
quando formos apresentados diante de Deus, arguil-o e

dizer-lhe : Nós, Senhor, cremos no vosso Evangelho,

onde dissestes, que não fallarieis aos que em vossa

providencia confiam.

Cumprimos o que mandastes, esperámos no que pro-

mettestes, e vós Senhor nos despresastes.

15
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Ao abbade S. Vidal *, que viveu muitos annos san-

tissimamente D'uma cova, concorreram muitos pecca-

dores pela fama de suas virtudes, particularmente pela

da benegnidade com que os tratava.

E confessando seus peccados recebiam penitencias

mui leves, em comparação do que então se usava, e do
que dispunham os cânones antigos.

Ouvindo isto dois varões santos, chamados Hilário

de Golaso, e Leôncio de Petra, presumiam ser idiota, e

o foram visitar para se certificarem da sua vida. Vidal

os hospedou caritativamente ; e entendendo já ao que
vinham, mandou pôr a meza com comidas mui gros-

seiras 6 mal guizadas.

Assim que sentiram o mau cheiro e pouca limpeza

do comer, se levantaram da meza. E o Santo então lhes

disse: Assim como vós fugis d'estas comidas, por se-

rem rústicas, e sem tempero: assim os peccadores fo-

gem das penitencias pesadas, e reprehensões duras.

Pelo que, quem quizer attrahir, ha de cosinhar cousa

que os console.

Perguntado outro monge, que remédio prompto ha-

veria para expellir os pensamentos de julgar as faltas

alheias, respondeu; Quando o anjo percursor matou em
uma noite todos os primogénitos do Egypto, cada fa-

milia tinha o seu morto em casa, e a esse lamentava,

sem attender á desgraça de seus visinhos. Cuide, pois,

cada um só, e lamente o seu morto, e deixará de cui-

dar nos outros.

O abbade Santo Anub viu um dia que outro monge
fazia seus exercícios com negligencia e começou a cho-

rar.

» Id id. voi. III. pag. 307.
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Perguntou-lhe um seu discípulo: Padre, porque cho-

raes?

Respondeu: Ai de mimi Que qual este está hoje, tal

estarei eu amanhã. Filho, onde quer que vires a um
peccar, não o condemnes: mas antes olha por ti.

Já pois, o leitor vê que a Historia do Ghristianismo

não pode ter aquella aridez que a muitos talvez se afi-

gura. Muitos factos interessantes poderia ainda narrar

acerca dos amigos penitentes e monges. Mas estes an-

tecessores dos frades se prestariam a que este livro

fosse muito mais alongado com a narração de muitos

e muitos ditos bem discretos, e com a narração de

muilissimas perguntas e respostas, bem chistosas d'a-

quelles antigos anachoretas. Cumpreme, porém, não
alongar mais esta parte do meu trabalho, pois tenho

immenso que referir acerca dos frades. Campos vastís-

simos, e que quanto mais se cultivarem e amanharem,
tanto mais hão de produzir e render.

Qual será o papel que os frades não tenham repre-

sentado, pois elles para tudo tinham habilidade. Elles

ainda hoje nos fazem rir e chorar. Ainda hoje nos fa-

zem enfurecer e sensibílisar. Um Torquemada nos hor-

rorisa, um Francisco Xavier faz com que fiquemos obs-

tupefaclos á vista de tantas virtudes e de tantos traba-

lhos para conversão dos povos orientaes. Um S. Fran-

cisco de Assis nos faz rir, e um S. Francisco de Borja

nos admira como elle sabia dirigir negócios diplomáti-

cos e embaixadas encobertas e disfarçadas. Exlasiamo*

nos perante a virtude d'um Bartholomeu dos Martyres,

e temos vontade de chamar mentecaptos áquelles que
chamam a Santo Ignacio de Loyola um mentecapto.

Um mentecapto o fundador da Companhia de Jesus

!

Aquella que sabe resistir pacientemente a todos e a

tudo !
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Bastavam, porem, os sermões para que achássemos
atlrahenle a Historia dos frades.

Certo pregador, tendo de pregar de S. Prospero to-

mou por thema: Intende, Prospere, procede et regna. E,

depois iraduzi-a:

Ó meu santo Prospero, procedei, entendei, e rei-

nae.

Pregando certo frade sobre a Conceição, tomou por
thema

—

de qua natus est Jesus. E no fim do sermão re-

prehendendo os ouvinte acabou dizendo: Oh blasfemos!

Oh murmuradores, de gua natus est Jesus!

Visitando o bispo de Coimbra, depois da invasão dos

francezes, as freiras de Santa Clara, e lamentando o es-

tado e estragos, que observara no exterior do convento,

e principalmente o quanto arruinado eslava o muro e

paredão, por causa de muitos buracos e rombos, disse

a abbades^a

:

«Mais leria V. Ex.* que admirar, se, entrando, vis-

se os buracos que os francezes fizeram cá por den-

tro I»

Lendo uma freira de Vairão no refeitório, o que era

costume fradesco, emquanlo as outras estavam comen-
do no refeitório, e encontrando a palavra metáfora, não
a sabendo pronunciar disse : melta fora, julgando se-

rem duas palavras.

A abbadessa, porém, que presidia ao refeitório, e que
ti[iha obrigação de corrigir a leitura, pondo os óculos

disse

:

Isso não pôde ser metta fora, ha de ser: eu tire fora,

ou metia dentro.

Mesmo no tempo d'el-rei D. Manei os poetas já satyri-

savam os frades.

E a seguinte quadra é do nosso famoso Gil Vicente,

no Auto da Feira

:
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Vê que clérigos e frades

Já se não tem ao Ceu respeito,

MiDgua-lbes a santidade,

E cresce-lhes o proveito.

O celebre chronista patranheiro, Fr. António da Pu-

rificação * diz nos na sua Chronica (onde também diz

que houve em Portugal ura rei. ao qual pozerão o co-

gnome de Orelhão, por ter orelhas extraordinariamente

cumpridas) que as freiras do convento de Santa Mónica
d'Evora, se prendiam a si próprias a uma columna de

pedra, e depois se flagellavam com azorragues ás escu-

ras. E viam então na casa faiscas de fogo em signal das

muitas almas que iam saindo das penas do Purgatório,

e subindo para o Ceo.

Assevera-nos o dominicano fr. Lucas de Santa Ca-

tharina, no cap. VIII do livro IV da sua Historia de S.

Domingos, que no convento dominicano d'Evora, em-
quanto certo frade virtuoso eslava ajudando á missa,

estava lambem vendo sobre os hombros d'uma velha,

que esteva na egreja, voltear-se e saltar ligeiro um dia-

1)0 com meneios e figura de um grande e carrancudo

mono.
E a respeito de sachristães de convento 1 Era de a

gente, ao vel-os arrebentar com riso. Felizmente o Jor-

nal da Manhã, publicado na cidade do Porto, deixou-

nos, em o numero de 14 de julho de 1886, uma excel-

ia descripção do ultimo sachrista do Bussaco.

Este pobre velho era tão tradicional para todos os

viajantes que iam ver, no meio da opulenta matta do
Bussaco, o convento dos carmelitas, como a Fonte Fria,

1 Chronica dos Eremitas de Santo Agoslinlio: vol. II. pag. 2Si.
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ou mesmo os cedros d'aquelles extensos carreiros, on-

de a vegetação é deslumbrante.

Poderá baver alguém, que não escrevesse na carteira

de viagem o nome do antigo empregado d'aquella casa

religiosa : pois commelleu uma ingratidão, e revelou

pouca minudência nas investigações, porque embora os

guias o não apontem, o Francisco revelava-se em toda

a sua originalidade, a quem fallasse dez minutos com
elle.

Entrara muito novo para o serviço da casa, fora um
dedicado criado dos religiosos, e, quando elles foram

expulsos, deixou-se 6car firme e inhabalavel no seu

posto, á sombra do claustro, aitento ás ordens do sino,

varrendo a egreja, acendendo a lâmpada, e mostrando o

templo aos curiosos.

Lamentava-se de já não ouvir o psalmodiar dos oíB-

cios divinos do coro; mas consolava-se de ainda poder

despertar em manhãs serenas com o trinado das aves

que decantavam por entre o espesso arvoredo. Já não

tinba o prazer de beijar a mão do padre provincial.

Mas ia-se contenlando com receber os bons dias do

padre Mauricio, um santo velho, e muito venerado sa-

cerdote, a quem tinha uma vez por outra, de ajudar á

missa.

Não recebia já a ração da portaria e os sobejos do

refeitório ; mas satisfazia-se com as gorgetas, (jue co-

ibia dos viajantes mais generosos.

Emfim, os frades passaram, e o Francisco poude so-

breviver-lhes mais meio século.

Tinha o velho sachristão o justo e incontestável or-

gulho de que ninguém, como elle, sabia designar as

bellezas da matta, indicar os caminhos, apontar as ca-

pellas, e mostrar o que havia digno de menção.

E a tal ponto levava a consciência d'estes predicados
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de Cicerone, que disse um dia, quando se estavam pre-

parando os aposentos para a rainha ir passar algum
tempo ao Bussaco.—Se ella quizer ver isto a preceito,

ba de fallar commigo.
Pois são esses fldalgos que a seguem, os que lhe po-

dem dizer o que é tudo isto!

Francisco mostrava a egreja do convento a todo o

viajante, indicava o livro em que tinham de assignar,

e postava-se respeitoso a um lado do templo a ver que
impressões recebiam esses visitantes, e em que mais
se detinham a analysar.

Se lhe faziam alguma pergunta, respondia com toda

a circumspeçcão, se lhe puxavam conversa, e se mos-
travam respeitosamente attentos, então o velho sachris-

tão abria as válvulas á sua vastíssima erudição a res-

peito de tudo o que havia a distinguir de precioso e a

rememorar de importante.

Com os aldeões é que elle estava nas suas sete quin-

tas, fallava-lhes com enthusiasmo, declamava com gesto

largo, soltava os suspiros da sua enorme saudade pe-

los frades, pelos seus velhos amigos, pelos seus anti-

gos patrões.

Com quem elle embirrava ás vezes; era com os es-

tudantes de Coimbra, se acaso não estavam com toda

a veneração na egreja, se troçavam, se escreviam al-

guma piadinha no livro dos visitantes, se deixavam si-

gnaes do seu bom humor n'algumas quadras a lápis

riscadas nas paredes do convento.

Emfim. essas rapaziadas eram próprias da vida esco-

lástica, mas indesculpáveis peccados, segundo o espirito

recto do velho Francisco, e attentatorias do respeito,

que se deve a um sachristãol

Quem quizesse ver n'elle um guia solicito e um ami-

go dedicado era inquiril-o, com delicada curiosidade.
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escutal-o com ioda a reverencia e fallar-lhe com pena
na extincção das ordens religiosas.

Aquella figura animava-se, o rosto traduzialhe toda

a tristeza, e os olhos marejavam-se-lhe de lagrimas.

Pobre velho I Com que sentimento me lembro de tif

Como era sincera a tua saudade!»

E quem iria para aquelles desertos, a não ser que
tivesse um innabalavej e profundo desapego ás vaida-

des do mundo I

Nos desertos residiu a virtude, longe do bulido do
mundo I

Mas nos mosteiros os cenobitas forçosamente ha-

viam de estar exposios a grandes tentações I

E foi talvez ás virtudes do ermo e do deserto que o
Christianismo muito deveu o propagar se com tanta

presteza.

A promptidão * nunca ouvida, diz Bossuet, com que
se fez esta grande mudança, é um milagre visivel.

Jesus Christo havia predicto. que o seu Evangelho
seria bem cedo pregado por toda a terra.

Esta maravilha devia acontecer logo depois da sua

morte: e elle tinha dito q{ie— depois que o tivessem le-

vantado da terra, isto é, depois que o tivessem pre-

gado na cruz, altrahiria para si todas os cousas.

Os seus apóstolos não tinham ainda acabado a sua

carreira, e S. Paulo dizia já aos romanos, que a sua Fé
era annunciada em todo o mundo.

Dizia aos Colosenses que o Evangelho era ouvido
por toda a creatura. que vivia debaixo do Ceo; que era

pregado, que fruclificava, e que crescia por todo o
mundo.

* Discurso sobre a Historia Universal, voi. I. pag. 196.
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Uma tradição constante nos ensina que S. Thomé o

levou aos Índios, e os outros apóstolos a outros pai-

zes distantes.

Pelo menos o nosso grande poeta ao flndar os Lu-

síadas d'aquelle se não esqueceu.

O effeilo falia, e assaz se vê com quanta razão S.

Paulo applica aos apóstolos aquelle logar do Psalmista :

a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e a sua pala-

vra tem sido levada até ás extremidades do mundo.»
No tempo dos seus discipulos. quasi que não havia

paiz por mais remoto e desconhecido que fosse, no qual

o Evangelho não tivesse penetrado.

Cem annos depois de Jesus Christo. S. Justino con-

tava já entre os fieis muitas nações barbaras, e até po-

vos vagabundos, que andavam d'uma parte para outra

sobre carros, sem terem morada fixa.

Não era isto vã exageração. Era um facto constante

e notório, que constava na presença dos imperadores, e

na face de todo o mundo.
Santo Ireneo vem um pouco depois, e vê-se crescer

o enumeraraento que se fazia das Egrejas.

A concórdia dos christãos era admirável. O que se cria

nas Gallias, nas Hespanbas, na Germânia, se cria no Egy-

pto e no Oriente. E, como não havia mais de que um
mesmo Sol em todo o mundo, via-se em toda a Egreja

desde uma extremidade do mundo até á outra, a mesma
luz da verdade. Por pouco que se prosiga, pasmamos
á vista dos progressos que se vêem.

No meio do terceiro século, Tertuliano e Origens fa-

zem ver na egreja povos inteiros que um pouco antes

n'ella se não viam.

Os que Origens exceptuava, que eram os mais dis-

tantes do mundo conhecido, ahi são postos um pouco
depois por Arnobio.
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Que podia ter visto o mundo para se entregar tão

promptamente a Jesus Chrislo?

Se viu niilagres, Deus tomou parte visivelmente n'es-

ta obra. E, se se podia fazer que não os houvesse; isto

não seria um novo milagre, maior e mais incrível que

aquelles, que não queremos acreditar haver conver-

tido o mundo sem milagre, haver feito entrar a lanlos

ignorantes em myslerios tão altos, haver inspirado a

tantos sábios uma humilde submissão, e haver persua-

dido a incrédulos tantas cousas incriveis.

Mas o milagre dos milagres, se posso fallar d'esta

sorte, é que com a fé dos mysterios, as virtudes as

mais eminentes, e as praticas as mais custosas se es-

palharam por toda a terra. . .

»

Mas deixem-me outra rez tornar aos fradinhos e frei-

rinhas, para mim altamente sympathicos.

D. Luiz de Menezes, terceiro conde de Tarouca, era

de corpo mui pequeno.

Indo um frade capucho a sua casa pedir-lhe esmola,

quiz o conde motejal-o por elle frade ser torto, e lhe

disse: Bem era necessário outro olho a vossa paterni-

dade.

E ainda mais dois, acode o capucho, pois sô assim

poderia ver vosso rosto *.

Assistindo certa vez o vice rei da índia D. Francisco

Coutinho, homem d'estremada graça, a um sermão de

quaresma na cathedral de Goa, o pregador, que era

frade, se espraiou em reprehensões contra a falta que

havia de justiça.

1 Diz-mts o padre Labat, no vol. V das fuas Viagens que na
cidade d«* Nápoles havia um mosieiro cotn mil pessoas, emre as

quaes 400 eram freiras. Faz i^to lembrar o cuuvfnto d'OdiVfllas,

nas aba:* de Lisboa.
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D'ahi a poucos dias foram dois frades da mesma or-

dem do pregador, levar ao vice-rei uma petição, em
que requeriam cousa, que era notoriamente injusta.

Pegou immedialamente D. Francisco Coutinho na

penna, e poz-ihe o seguinte despacho;

Haja vista o padre pregador de domingo, e junta ao

sermão volte.

No século passado, achando-se o padre Labat * em
Messina, periendiam os habitantes d'esta cidade que
n'ella existia uma carta, escripla por nossa Senhora,

no anno 42, aos habilanles, e por causa da lai carta ti-

nha n'aquella cidade havido grandes bulhas e discussões.

Passando Porpora por uma abbadia de Allemanha,

pediram-lhe os frades que assistisse a um dos seus of-

6cios, para ouvir o organista, cujo talento muito exal-

tavam.

Porpora annuiu. Foi á egreja, e escutou com alten-

ção.

Acabado o oíficio, perguntou-lhe o prior, que tal ti-

nha achado o organista?

Porpora respondeu com diíBculdade, balbuciando.

Porem o prior não se comentando com meio elogio,

interrompeu o. E, para melhor o dispor, disse-lhe que
o organista era homem de bem, muito caritativo, e

muito simples.

Oh! acode immediatamenle Porpora, emquanto á sua

simplicidade, bem a vi. porque a sua mão direita nun-

ca percebe, nem sabe o que faz a esquerda.

Começou certo frade a pregar n'uma egreja parochial

ás três horas da tarde, e era sol posto, e ainda não ti-

nha concluído o exórdio.

* Voyag^-s, vol. V pag. 139.
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Cançado de lanla prolixidade, foi-se o cura esguei-

rando a pouco e pouco alé á porta da egreja.

O frade, porem, intendeu quaes as suas tenções, e

levantando a voz, disse:

Aonde vae esse mau christão?

Padre meslre, acode o cura, vou a dizer que man-
dem para esia egreja colchão e lençoes, para aqui dor-

mir.

O padre Fernando da Costa, presbytero do habito de

S. Pedro, prior da egreja de Tarouca, pediu perdão a

el-rei D. AíTonso 111, por julgar ter dormido com 7 ir-

mãos, 9 comadres, i lia, 11 afilhadas, e com Antónia

da Cunha, alem de 51 mulheres, de quem houve 197
filhos, sendo 47 fêmeas, e 150 varões. E consta isto

d'um assento da Torre do Tombo, pelo anno de 1^20 *.

O padre Porcachi, dominicano, fallando do jumento,

sobre o qual o Redemptor entrou em Jerusalém, diz

que a cauda d'esle feliz animal se conserva ainda intacta

em o nosso convento de Génova ^.

O marquez de Abrantes achava-ss, havia muitos me-
zes, retirado na sua qumta d'Alcanlara, desconfiado de

médicos, e sem esperança alguma de melhoras.

Foi então um missionário visíiiar a duqueza, cama-
reira-mór, e também para saber, como se achava o

marquez, e por essa occasião instou muito para que se

pegassem com a Senhora da Lapa em Lisboa.

E, para mais firmeza, disse missa na sua capella de
S. Joaquim, benzeo azeite, e lhe deu uns bolinhos ben-

tos de Nossa Senhora da Lapa, para que, delidos em
agua. ou no comer, os fosse tomando, e os untasse com

* Rfvista Popular, anno de 1850, pag. 185
2 Revii>ia Uuiver:ial Li^^boneose, aDuu de I8i5, pag. 287.
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o azeite, e lhe deixou a sua imagem de Nossa Senbora

da Lapa, e o marquez prodigiosamente convalesceu ^
Cerlo reformador arrabido, por sobre nome Lagarto

intentou introduzir algumas reformas nos conventos das

freiras.

Algumas freiras, porém, mostraram-se renitentes, e

foi preciso usar para com ellas dos rigores das peni-

tencias.

Em certo convento penitenciou um grande numero
de freiras, que não queriam acceitar as importantes ios-

trucções. que lhes dava, e para mais perfeita observân-

cia da sua regra lhes mandou tirar os veos e prohibir

as grades^.

Cuidaram ellas então em se mostrarem vingativas.

E. tomando ura lagarto, o atravessaram n'um pau. e

o levaram pela crasta, em procissão, com um pregão,

que dizia: Que inforcavam aquelle criminoso, por ser

muito cruel e deshumano para com as servas do Se-

nhor.»

Apesar, porém, de ser qua>i regra geral obrigarem

os pães as Qlhas a serem freiras, houve um escriplor,

que levantou sua voz contra uma tal tyrannia, a qual

por vezes dera péssimos resultados.

Tal escriptor foi Mathias Aires Ramos da Silva Eça':

«Que pôde obrar o amor senão desvarios? Que se

pôde esperar de interesse senão injustiças: e a vaidade

que pôde fazer senão tyrannias?

' Copia de uma carta escripta por um morador dft Lisboa a
um amigo habitante na cidade do Porto. Relação de alguns pro
digios de Nossa Senhora da Lapa Lisboa, 1755.

2 Fr. António da Piedade : Chroniea da Arrábida, vol. L pag.

691.
' Reflexões sobre a vaidade dos homens. Lisboa, 178ô, pasr.

177.
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Estas são as que guiam para os claustros tantas for-

mosuras. Não são desgraçadas por irem para os claus-

tros, mas pelo modo com que vão.

Que maior desgraça do que deixar o mundo por
força, e ficar n'elle por gosto? Como hade cbegar á

terra de promissão quem leva o Egypto na memoria?
Quantas estatuas de sal se haviam de ver? Se as mu-

lheres se convertessem n'ellas para olharem para o sé-

culo que deixam!

As galas com que vão ornadas, é o encanto que lhes

vae suspendendo e enganando a dôr, semelhantes ao

cordeiro manso, que primeiro o cobrem de flores para

o irem entregar ás chammas, ornatos alegres e luzidos

para funeraest

Quaes são as mulheres, que não choram ao proferir

das palavras fataes, porque se obrigam até á morte ?

Esta sentença irrevogável ellas mesmas são as que,

cantando, em altas vozes a publicam. Mas que pouco
pode encobrir o fingimento do canto, a verdade da la-

mentação !»

Oh Religiões, exclama fr. António das Chagas * to-

das sois santas, e por taes vos amo e venero. Nasces-

tes fontes, fizestes-vos rios. Parece que vos engrande-

cestes ?

Mas, oh t que, quanto na apparencia crescestes, na

suslancia declinastes

!

Nascestes quasi todas nas solidões e desertos : ser-

viu-vos de berço o sepulchro. Aquellas brenhas e espes-

suras, que, apartadas do trato humano, eram mais ás-

peras e agrestes, foram vossa companhia . Cada folha

das vossas arvores, que para o céu se levantava, era

i Obras Espirituaes. Lisboa, 1701, pag. 16.
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um livro mui dilatado da celeste sabedoria para o dis-

curso e para as anciãs, com que a vossa corrente se ar-

rebatava para o centro, para o seu flm, para a sua ori-

gem.
As mais grosseiras penedias, que eram vosso hospí-

cio * apenas vos davam sufficiente passo. Porem, agora,

para os nossos passos, não basta, já todo esse campo
de batalha para o socego, e quasi estéril para o fruclo.

^ Mappa do Dumero dos conventos de religiosas, no continente,
segundo a relações de 1^27, 1828, publicadas era 10 de feve-

reiro de 1835, pela commissão interina da Junta do Credito
Publico:

3 Militares (eommendadeiras de Aviz e S. Thiago, e Malte-
zas de Estremoz.)

5 Agostinhas calçadas.

1 Agostinhas descalças

11 Benedietinas.

11 Bernardas.
2 Brigidas.

4 Carmeiiias calçadas.

10 Caraiflitas descalças.

17 Dominicanas.
58 Franciscanas.

1 Jeronymas.
4 Salesias e Urselinas.

1 Terceira Ordem da Penitencia.

2 Trinas.

s rendimentos d'estes conventos eram provenientes de:

Dízimos 97;7965803 réis
Quartas, oitavas rações, jugadas Etc 6:551Í1770 t

Direitos seuhoriaes • IMO^ISO »

Prédios urbanos 18:335^100 .

Prédios rústicos 37:299^310
Foros, censos e pensões 101:087^254 »

Capelias, legados 1:6174279 »

264:129^296 »
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As cidades e seuS contornos são já estreitos orbes

para a sede de vossas aguas, que, ambiciosas de serem
mares, sem darem as costas á terra, buscam hoje no
mundo as melhores barras. Fostes fontes, hoje sois rios;

éreis ribeiros, e já sois pegos...»
São innumeras as poesias compostas por freiras, em

todos os géneros. E por esta vae o leitor vêr que qua-

lidade de poesias sabia fazer a madre soror Thomazia

Transporte 26i:l?95296 réis

Juros de apólices 10:483^27,^ .

Juros de particulaiea 40:4H3M67 .

Juros do seoado 2:334f58.5 •

Juros reaes 79;2õ03âl19 »

Addição pela casa do Uiagaui^d l:767iíH82 »

Addiçào pela casa das Rainhas 429*000 •

Addição pala casa do Infantado 370^530 •

398:566;í9o9 .

Nos rendimentos não se incluem os das cercas dos conven-
tos.

Oã rendimentos eram assim classificados :

Em dinheiro 341:309^751 réis

65:491 alqueires de irigo.

24:203 alqueires de segunda.
13:390 alqueires de cevada.

843 alqueires de legumes.
2:910 alqueires de sal.

8:038 arráteis de earue de porco.

8:261 arraieis de carne de vacca.

768 arráteis d'a9sucar.

1:9:20 arráteis de farinha.

6:516 arraieis de Hgos.

2:818 arráteis de assucar.

3:944 almudes de vinho.

6:712 almudes d'azeite.
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Caetana de Santa Cruz, religiosa no convento de Santa

Cruz de Villa Viçosa.

Cumpre, porém, dizer n'este volume mais alguma
cousa acerca dos sanlos, e penitentes monges, de mo-
do que o volume seguinte esteja livre para poder prin-

cipiar a fallar dos bentos, os frades mais antigos de que
a historia faz menção.

Segundo nos diz César Cantu, renunciavam os mon-

42 porcos.

84 carneiros,

1.939 galinhas,

299 frangos.

2o6 aves diversas.

785 queijos.

106 varas de pannos de linho.

O pessoal d'e8te3 conventos era :

2:980 religiosas de coro.

912 educandas.
1:971 creadas.

362 empregadas e creadas.

Pelos dados acima vé-se que o rendimento dos foros e prédios
pertencentes a conventos de religiosas era avaliado era réis

156:721i^664 n'aquella data.

Segundo as contas da Junta do Credito Publico, até 30 de ju-

nho de 1879, foram vendidos dos conventos de religiosas

:

Prédios 1: 151 :049<041
Foro» 394:052í896
Capitães Í8:456á872

1:563:078^809

As inscripções que se compraram cora este producto repre-
sentam 3:353: 750 áiOOO réis.

16
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ges a IoíIh e i)nalqiipr afft'içãn, h mesmo á dignidade

pessoal, á vontade, pois o tuturo eterno preoccupava ex-

clusivamente os anacoretas.

Tal era o regimen severo, a que Origenes tinha re-

duzido a theoria para abolir a origem animal do bomem»
e não conservar mais do que o seu fim todo angélico,

exclama César Cantu.

POESIA FBEIRkTICA

Poesia colupo^lâ por «-oror Thomasia Caelana de Santa Maria
religiosa no convento de Santa Cruz de Villa Viçosa. E dada
ao prelo por Manuel de Mira Valadam, cirurgião approvado.

Lisboa; Officina de Pedro Ferreira, 1750.

Poderá este Senhor tremendo e forte

Castigar esta nossa rebeldia.

Lançando nos a impulsos d'um só corte

Onde a pena sem fim sempre seria :

Porém quiz advertir-nos de outra sorte ;

Porque no tempo estéril que corria,

Ao mundo, que se achava negligente.

Castigo ameaçava competente.

O primeiro milagre não se ignora,

N'eí<ta casa se viu, (oh que portentol)

Em um senhor dos Passos, que se adora
Na mais alta capella do Convento:
D'ella o Senhor sahiu, e sem demora
Se viu nublado o Céu. mudado o vento,

Mostrando assim prodígios de repente.

Este Pai e Senhor omnipotente.

DVsla villa sahiu o Senhor morto,

De muita penitencia acompanhado,
E buscando este Pai o melhor porto.

Na Esperança ficou depositado :

O povo penitente agoa e conforto.

D*este mesmo Senhor tem alcançado.

Em o favor na supplica pedido.

Estando tantas vezes ofTendido
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Cassiaiii'. nascido nas mar^^ens do mar negro, e ten-

do ido visitar estes piedosos reclusos com Germano,
seu companheiro de vida monástica, foi acolhido no Egy-
pio por Archebio, que, depois de ler vivido trinta e sete

annos entre os anacoretaâ, tinha sido, comoelle próprio

o confessava, expulso do meio d'elles, como indigno por
ter sido nomeado bispo de Panephysis.

Depois de se haver revestido da pelle de cabra, e to-

E-f.n imaarpm sft viu tão adorada,

iNtísíe illusire convento da Esperança,
Que a mesma admiração anniquillada.

Tão soberanos cultos não alcança.

A penitt^ncia foi continuada,

E agua tem corrido em tal bonança.
Que bem mostra o Senhor que tem ouvido,

Áo mundo, pelo ver arrependido.

Outra imagem sahiu lambem dos Passos,

Que veiu em procissão por varias ruas,

Procurou descançar em ternos braços,

Nas Chagas os achou de Esposas suas:

Cahiu logo do Ct^o sem embaraços,
Muitas correntes de agua-* não commuas;
E vendo Deus o povo penitente

O perdão Ibe olorgou pio e clemente.

Fez uma procissão por diligencia

Desse bispo deão, que n'ella ia.

Revestido de grande penitencia.

Com tudo o seu rebanho que o seguia.

Que o coração de velo se partia,

Por dar exemplo aos mais, e deste intento

Louvado, Senhor, seja o fundamento.

Uma imagem sahiu em qud se esmera,

A devoção na Corte Lusitana,

Que ema cruz às costas se venera

Ma minha amada Ordem Graciana
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mado o bordão, conduziu-os por enlre o paiz ionunda-

do, para junto doutros ermitães, com os quaes se en-

iretiveram fallando das virtudes e das austeridades

chrístãs.

Acharam os valles cheios ^'esses homens piedosos,

enterrados nos antros dos antigos Troglodytas, ou nos

túmulos da Thebaida.

Os cenobitas uzavam uma larga túnica de linho {col-

Na Basílica esteve: oh quem pudera
Agradecer, Imagem Soberana,

A inundação geral, beneficência

Que leve a vossa grande Providencia.

Ás imagens devotas recorria,

O Lusitano povo magoado,
E se tirou da minha freguezia.

Hum Senhor que á coluna está atado:

Agoa, e perdão o povo lhe pedia,

E bem no que choveu, se tem mostrado.
Que consistiu da culpa o sentimento,

Em deter la no Ceo esse elemento.

Na França já se gritava bastante contra as abbadias ricas. Na
obra intitulada Des veritables inlerets de la patrie, impressa era

Rotterdam, no anno de 1764, lemos o segumte: «Não ha condi-

ção (pag. 28) onde a desproporção de fortuna seja mais revoltan-

te, do que no clero. Alli vemos dignos curas aguentar a força do
sol e do calor correndo de rua em rua a levarem o viatico aos
doentes, e de^frucla^em, quando muito uns cem escudos de ren-
dimento, ao passo que um nédio »bbade, não sendo nem padre
nem frade, e que para nada mais serve, senão para fazer a corte ás

damas, para gusar e digerir, possua até ciacoenta, sessenta, e

muitas vezes oitenta mil libras de rendimento
Em Lisboa temos cousas parecidas.

As freguezias de Santa Izabel, e da Encarnação, por exemplo,
rendem admiravelmente bem, e os parochos nada ou quasi nada
fazem, pois teem curas para prestarem o serviço: ao passo que
ii'outras freguezias os priores teem de viver com a mais reslri-

cta parcimonia.
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loba), que apenas chegava ao joelho, e cujas mangas
não passavam do cotovello.

Aperlavam-na por meio de uma cinta, ou de uma fa-

xa de lã, que, descendo de cada lado do pescoço, pas-

sava por debaixo dos sovacos, e se cruzava sobre os

rins, de maneira que deixasse os braços livres: ura pe-

queno capuz pendia por detraz. Lançavam sobre a tú-

nica uma espécie de murça de linho (moforle), que co-

bria o pescoço e os hombros, e por cima uma pelle de

cabra {melote).

Não faziam uso de celicios, não deixavam apparecer

o minimo signal de soffrimenlo, e andavam com os pés

descalços, ou de sandálias, e sempre com cajado na

mão.

As suas cellas apenas continham uma esteira de jun-

co, ou de palmeira para se deitarem com um monte de
folhas de papiro, para sobre ellas recostarem a cabeça

durante a noite, e servir-lhes de assento durante o dia.

Tinha-os ensinado a experiência a preferirem para ali-

mento o pão e agua aos licores e aos fructos.

Comiam onze onças de pão, divididas em duas ra-

ções (paximacia)^ uma á nôa, e a outra á larde, e não
approvavam a abstinência do alimento por muitos dias

era seguida.

O banquete servido porelles a Cassiano, a quem que-

riam tratar dignamente, compoz-se d'um molho de azei-

te e sal, de três azeitonas, cinco ervilhas, duas amei-

xas, e um figo para cada um.
Oíferecem-nos elles um exemplo da sua paciência, con-

tando-nos que o superior para dar uma lição áquelles

estrangeiros, applicou uma forle bofetada na face d'um
cenobita, que não havia testemunhado nenhum descon-

tentamento.

Melania, discípula de S. Jeronymo. de edade de vín-
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te e dois annos apenas, vae procurar ao deserto da Ni-

tria o celebre anacoreta Pombo, o qual ganhava a vida

fazendo ceslos. Levou-lhe trezentas libras de praia, o que
representa um valor de perto de 36 contos.

Elle, sem interromper o trabalho, disse-lhe iranquilla-

mente : Que Deus vos recompense, e mandou que um
de seus discipulos fosse distribuir aquelle dinheiro pe-

los anacoretas da Lybia.

Eu esperava, refere ívlelania, que elle me lançasse

alguma benção, ou me fizesse alguns elogios por

ura presente tão considerável ; mas, vendo que se con-

servava silencioso : Meu pae, lhe disse eu, peço-vos que

attendaes a que esião alli trezentas libras de prata.

Sem voltar a cabeça, nem sequer lançar os olhos para

a caixa. Minha filha, acudiu elle, aquelle a quem offere-

receis esse donativo, não precisa que lhe digais o va-

lor.

O que peza as montanhas, e tem na balança as col-

linas com as su3S florestas, sabe melhor do que vos o

peso do vosso dinheiro.

Mas são notabilissimos Ephrem, e muitíssimos outros

monges, cuja vida era sanlissí^ima.

Reuniam-se de tarde e á noile para orarem, recitan-

do cada vez dois psalmos, taes como lhes tinham sido

ensinados por dois anjos para psalmodiarem segundo

se dizia. Seguiam exactamente n'isto. como na oração

a altitude que deviam tomar, a direcção d'aquelle, que

presidia aos seus exercícios.

O som da buzina chamava-os para a oração, e um
delles observava as estrellas para os advertir durante a

noite das horas de vigília prescríptas. Sómenie se re-

uniam de dia para rezarem juntos ao domingo, e para

a communhão ao sabbado. No resto do tempo oravam

em suas cellas, e occupavam-se em fazer esteiras, ca-
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bases, e outras obras manuaes, trabalhos que lhes eram

expressamente recommendados, para fugirem á ociosi-

dade e ganharem o sustento.

Cípxo mil monges habitavam o monle Cobrin : qui-

nhentos um só mosteiro, no qual, segundo a tradição,

tinha vividojJesus quando menino. Mil num outro deThe-

baida, onde não entravam senão os que esiavam deci-

didos a nunca mais d'alli sahirem: perto de dois mil nas

proximidades de Antinopolis.

Em Oxyrrbynco os monges era n mais numerosos do

que os cidadãos, e occupavam os templos purificados,

as portas e as torres da cidade: vinte mil virgens, e

dez mil monges n'elles faziam retumbar tanto de noite

como de dia os louvores do Senhor, exercendo a hos-

pitalidade, e praticando obras de misericórdia. Sem con-

tarmos uma multidão de mosteiros menos importantes,

mil e quatro centos monges faziam parte do de Tabeu-

ra na Thebaida superior. Pela Paschoa, como alli se con-

gregavam de todas as parles, o numero subia a cin-

coenta mil.

No resto do tempo, cada mosteiro era dividido em
vdrias casas onde residiam de vinte a quarenta monges
occupados no mesmo mister. Cada casa era designada

por uma letlra do alphabeto, que todos os monges, que

a habitavam, traziam na túnica. Era assim, que estes

homens separados do mundo, não só em espirito e co-

ração, mas também em suas pessoas, pareciam não ter

necessidades nem ideias para a vida intellectual, nem
<Í6 sustento para a vida corporal. Poderiamos compa-

ral-os com certos fetos, qne alardeam sua fresca ver-

dura sobre as mais áridas rochas, ou então, como ar-

busto que, sem aprofundar suas raizes pela terra, vive

do único alimento que lhe vem do alto.

Do Egypto a vida monástica propaga-se pela Pales-
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tina, Syria, e ioda a christandade. Depois S. Basilio e

S. Agostinho deram-lbe regras particulares, sem com-

tudo a sugeitarem a votos. Finalmente S. Bento sub-

metteu-a a uma disciplina mais rígida.

Este monge tão celebre nasceu no anno de 480*, foi

estudar a Roma. pelo espaço de seis annos, mas de-

pois, appetecendo a vida eremitica. retírouse para uma
gruta não longe do deserto do Sublaco, onde se entre-

gou a todos os géneros de penitencia.

E aqui se conservou por três anr.os.

Havia, porem, muita gente, que procurava Bento,

como fim de que o santo a guiasse na vida santificada

que desejava ter e seguir.

Foi então o santo monge procurado por uma mulher,

mas Bento matou os appeliles carnaes, arrojando-se pa-

ra cima d'uma çarça de espinhos tão penetrantes, que,

rasgando-lhe o corpo, d'elle sahiu o desejo concupisci-

vel *. E S. Francisco d'Assis, passados séculos, alli foi

visitar aquella çarça.

Existia, porém, um mosteiro nas margens do Rio

Anieno. E por morte do prelado, foi Bento nomeado
abbade por votos de todos.

D'aqui sahiu, porem, passado algum tempo, e foi vi-

ver dentro d'uma gruta. Mas depois fundou um mos-
teiro no anno ile 510, e com o decurso do tempo fun-

dou vários outros, visto haver affluencia de pessoas, a

quem aquelle theor de vida era agradável.

Mas as virtudes de Bento entraram a ser tão admi-

ráveis, 6 o numero dos mosteiros a medrar tanto, que

o diabo raivoso fez com que sete mulheres dissolutas

' Fr. Marcellino da Ascensão: Vida do glorioso S. Bento.

Lisboa, 1737.
2 Id. id. pag. 67.

I
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nos costumes entrassem dentro da cerca do mosteiro,

onde regularmente residia Bento, e desbonestamenle de-

compostas, pretenderam com acções impudicas e bai-

les luxuriosos, accenderem a mais activa labareda na

alma,

Tinha Bento a triaga nos espinhos juntos á sua cova,

com a experiência já referida.

Porem como ellas rasgaram portas bastantes nas fe-

ridas, que lhe fizeram no corpo, para sahir tudo quanto

contra a castidade se podia conjurar, não foi agora ne-

cessário ao santo abbade usar de remédio violento, an-

tes como seguro recorrer a Deus, para que com auxi-

lies efiQcazes reduzisse a melhor vida a de pessoas Ião

desencaminhadas.

Depois passou Bento para o monte Casino, levando

para sua companhia seus sobrinhos Amaro e Plácido,

com outros monges *, e levando também comsigo três

corvos, a quem Bento dava de comer, e eis porque os

frades bentos tinham sempre corvos, para recordação,

dentro dos seus conventos.

No anno 230 chegou Bento ao alto do monte Cassino,

onde oufora Marco Varrão tivera um palácio, em que
vivia. E aquelle monte era então dedicado ás musas.

E, passados quarenta dias, diz o escriptor, a quem
vamos seguindo, que foram empregados por Bento no je-

jum e na penitencia, começou o santo monge a consiruc-

ção d'um mosteiro no alto do referido monte. E parece,

que por este tempo também escreveu a regra para a

sua Ordem, regra que foi approvada pelo Papa.

Diz-nos, porem, o padre mestre fr. Leão de S. Tho-

maz, que o demónio embirrava muito com uma talfun-

» Id. id. pag. 125.
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dação, e que para amedrontar a Bento, varias vezes to-

mava figaras espantosas e horríveis, lançando fogo pe-

los olhos e bocca, para o acovardar, atím de que mudasse
de sitio, e desistisse da obra começada.

Outras vezes pretendendo inquietar o santo e os seus

monges, punha-se a gritar por elle em altas vozes, e

vendo que lhe não respondia, e que o despresava, mis-

turava queixas com injurias dizendo : Maldito, e não
Bento. Maldito e não Bento que tens commigo? Que
me queres ? Para que me persegues ?

E passando de palavras a obras, com ellas preten-

deu alcançar seu intento, mas de todas sahiu com as

mãos na cabeça, dando occasião ao glorioso patrlarcha

de novos triumphos.

Este mossteiro foi medrando, e teve grandes doações

que lhe fizeram os pães de dois monges S. Plácido e

S. Mauro.* E passados alguns séculos, os bentos esta-

vam espalhados por lodo o mundo e, ainda hoje o es-

tai», excepto em Portugal.

1 O eoDcilio TolPtano quarto (em que se ajuntaram septenta

bispos, e presidio Santo Isidoro) mandou q\in lodos os clérigo?

de Hf^spanha, assim de ordens sacras, como de ordens menor-^s.

trouxessem a cabeça toda tonsurada, deixando só uma coroa ou
circulo de cabeça, por se não conformarem com os hereges, qu*^

na Hespanha, D'aquelle tempo costumavam trazer uma coroa pe-

quena no alto da cabeça, e os calholicos de Galiza os imitavam
n'e'te particular como se pode ver no Canon quadrage^simo,
do dito Concilio.

A observância d'esie decreto, e aquelle primeiro uso apo>toli-

co, foi o clero perdendo pelo decurso de tempo. Só o nosso glo-

rioso patriarcha quiz que em sua Keligião Sagrada se guardasse

e cons^rvass a forma da coroa com um circilho Ião p^^queuo e

estreito, que não tem de largura quasi a ^*^ um dedo, assim pela

rasão que moveu o apnstoln S. Pedro, que foi a memoria da pai-

xão e da coroa de Chrísto, como por outras muitas.
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E o próprio S. Bento. outr'ora n'este solo festejado

com ruidosas funcções em quasi lodos os templos de

Portugal, daqui a pouco deixará de ter culto n'esttí

paiz. D'aqui a pouco tempo, fechados uds dois ou ires

coDVBDtos de freiras d'esla ordem, em cada um dos quaes

aioda existe uma freira ao escrevermos estas linbas, os

templos fecbam-se, e o padre S. Bento poderá exclamar

lá comsigo, se ainda se importar, lá na visão beatifica,

das cousas da lerra: Eis como os poriuguezes me pagara

os grandes bomens de lettras, missionários, e professo-

res que a minha Ordem deu a Portugal I Pois que se

avenbam lá com os professores e ensino dos Lyceus,

que lhes hão de pôr o sal na moleira.

E, põem, eííectivamente, ô grande padre S. Bento.

E apezar de não podermos depositar uma confiança ce-

ga no que diz o autbor da Benedictina Lusitânia, pois até

nos cita Flávio Dexlro, não é todavia impossível, se al-

tendermosaos grandes progressos da religião de S. Ben-

to, que os benios entrassem n'esle solo em tempo dos

Suecos.

A primeira, foi: Porque quiz que seus filhos trouxessem sem-
pre na memoria a obrigação de seu estado, que, como diz S. Je-

ronymo, é chorar peccadus próprios ou do muodo.
A segunda razão é: porque, como os cabeilos são symboiodos

pensameotos, conforme diz Beda, por isso o glorioso patriarcha

ordenou que a sua coroa monacal fosse em forma que não ti-

vesse quasi cabellos, para com ella lembrar a seus nionge.'<, que
cortassem de todo cuidados, lembranças e pensamentos da terra.

E para que despresassera todas as cousas temporaes, poi que co-

mo disse S. It-rooymo, a rasoura da cabeça representa o despre-

zo do rauudo. Por onde tem obrigação os monges de fazerem a

insignia do seu estado verdadeira de.-presando tudo o do mundo,
que por isso trazem maior coroa que ns clérigos seculares.

A terceira razão foi: para que trouxessem sempre no pensa-

mento a liberdade de espirito, que alcançavam em se fazerem
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Foram depois medrando prodigiosamente, apezar de
muitas outras ordens se estabelecerem n'esie territó-

rio, mas os bentos foram sempre progredindo a ponto

que a casa principal d'esla Ordem em Lisboa era a

que hoje serve de— Palácio das Cortes. E os bentos

tiveram dinheiro para erigirem aquella casa monumen-
tal, 6 o Governo poriuguez ainda o não leve para man-
dar acabar a fachada d'aquelle ediGcio, que devemos
aos frades.

Diz lambem o chronisla fr. Leão de S. Thomaz que
a primeira casa que a ordem de S. Bento, possuiu, se

dividia, em monges pretos e monges brancos, segun-

do a côr da cogulla que trajavam.

E apezar d'estas duas ordens terem por pae espiri-

tual ao mesmo patriarcha S. Bento, nem por isso dei-

xaram de se odiar uma á outra, e de se motejarem
com apodos e dicterios ridículos. E a mesma galhofa

houve mais tarde entre os bernardos.

E lambem nãodeixaram d'apparecer as descomposlu-

.«pfvos d'um senhor, a quem servir, como convém, é reinar, sen-

do captiveiro servir ao mundo.
A quarta razão : porque como os eabellos da cabeça dão si-

gnaes de temor e medo, por se arrepiarem nas mais graves oc
casiões d'eile, como disse o poeta Virgilio, quiz o glorioso pa-

triarca que seus monges pozessem de parte quasi todo o cabeilo

da cabeça para lhes dar a intender a obrigação que tinham de
lançar fora o medo, e temor servil, procurando jtervir a Deus
como filhos em eí*iado de perfeita caridade, cujo próprio effeito

é lançar fora o temor, como disse S João.

A quinta foi : para que trazendo uma coroa grande, andas-
sem sempre coroados com grandes esperanças da coroa da
gloria.

E a ultima razão fel-a: para mostrar, que o religioso é um sa-

crifieio, e holocausto perfeito.» Fr. Leão de S. Thomaz: Benedi-
ctina Luzitana. tomo I, pag. 67. Coimbra, 1644.
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ras e diatribes do costaae sobre qoMS tíoliMi sido os
prímeiroe» habiiadores de Lorrão : EnmOaã de S. Afo»-
tiaho OQ Beotos?
E o podre aestre fr. Leão de S. Thonn no dei-

xa. OMK» oaa ONísa bea triviai D^aqaeUes Impci . :<:

dirigir graças peiadas aos ereaílas de Saaiú ágri-
Dbo, cDJo cbrooisia dissera ler eiislido em iHwfteg^ z.

rei por cngnoae

—

Orékà».
Mas efedjnifnle a historia dos findes é hí as-

samplo amenissiBO.

A qoem deiciMis lislorias aais fhwtwai de qoe ^'1 i

frades ?

A qaeoi devemos tamos e taoios firr^f tf? b<?(»inns

para a titleralora poftoguen?
Qoaolos milhares de -frades não tl:- •-.•.- : ^ s nos-

SM cniM|Bistas e oav^acões?
Qoantos frades artistas iasignes?

Quantos frades lioos pintores

!

Qoaolos firadhfis graodes masieos?
Qnaolos Grades grandes lompiMitoin de
Qnanios findes, em nossas giiems com

D*)8. MO lhes chegavam ao pello. «foe dava gotfe o v€r

como a*om abrir e.fediar d*olhos om bespanhol fcava

espichado oo campo de batalha t

E como eram estrondosas as frs.^s i S G: :i'o, do
Porto!

No dia 10 de janeiro, em : t ^

ta de S. Gooçalo d^Amaraotc

íle latoeiro e de corríeiro : t'

utna graode festividade àquf r :^ :í^ era o m:u
orago, no teaqilo da Sè da^; .

r

^ HdOT« oairo SL Goaçalo. i =
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Depois tia k>[A, e de [-ATÚe. f(triii;iva-íe unr leilão de
fogaças, e outros objectos fora da porta principal, a que
concorria imnnensa multidão de gente.

Enlão as raparigas solteiras e as viuvas, que preten-

dianfi noivo, entravam em grande rancbo pela egreja

dentro, e em frente do altar do Santo, se punham a

dansar e a cantar em coro:

Casai-me, casai- me,
S. Gonçalinbo.

Que hei de resar-vos.

Amigo Santinho.

E passava-se isto do Porto com grande prazer dos

habitantes da cidade

Havia lambem por essa occasião, e no mesmo tem-

plo a dansa das regateiras, mas esta era ainda mais in-

decente.

Taes dansas, só foram probibidas em mil oito centos

e quarenta e tantos.

Porem, ao templo de S. Domingos, concorriam tam-

t)em as regateiras e outras mulheres da mais reles clas-

se. As cantigas eram as mesmas em frente da imagem
do Santo, mas as posturas, posições, gestos e adema-
nes eram os mais lúbricos e desenvoltos possivel. E
ludo accoropanhado de grandes alaridos e berreiros.

No dia 5 de março lambem se passava annualmente

uma scena muito notável na referida cidade do Porlo.

O logar da scena era a egreja de S. Bento, dos fra-

des.

No altar collateral da direita, de hora em hora, esta-

va um frade resando os exorcismos e orações do levan-

tamento da excommunhão. No tim das qnaes sabia pela

egreja abaixo, batendo com umas varinhas de marme-



255

leiru, i>ie>;<s ii;i < xireini-bde il"uiii;i c.tiiiiiriíla ranna,

em as pessoas, que de joelijus queriam receber esta ce-

remonia.

E, como quasi sempre os frades se excedessem um
pouco, deu isso logar a algumas scenas indecentes, sen-

do por fim necessário ir uma guarda de policia para a

egreja, pois os frades não quizeram nunca quebrar por

si. deixando de fazer a ceromonia.

Na egreja parocbial da Victoria, no Porto, succedeu

o seguinte caso: Certo frade pregador tomou por texto

do seu sermão esta passagem do Evangelbo:

Eu chamei o peccador. . . e como a memoria de re-

pente lhe faltasse, ficou algum tempo calado no púlpi-

to, depois de ter por três vezes repelido as mesmas
palavras.

Um individuo, porem, que se acbava presente, jul-

gando que o pregador esperava por alguém, e vendo

que já era grande a demora, gritou-lhe : «Pois, senhor

padre pregador, se esse ppccador não vem, chame ou-

tro, porque já se vae fazendo tarde.»

Certo sugeito, indo á portaria do extinclo convento

(hoje quartel de cavallaria) de Sá, na cidade d'Aveiro,

pediu á madre rodeira que lhe desse um púcaro com
agua. Andava esta desejosa de o excluir d'alli para fora,

por ser freiratico em excesso. E, parecendn-lhe que des-

confiaria, lhe mandou um púcaro com agua em salva

de prata, e para um lado alguns grãos de cevada. Pe-

gou elle no púcaro, bebeu, e depois deitou o no chão,

a,ssim como a cevada, e disse para dentro da roda:

«Saiba v. s.^, oue a fome da besta era ião grande

ou maior que a sede, porque até roeu a mangedoura.»

E. metlendo a salva na algibeira, se retirou.

Disparando-se uma peça de artilharia grossa na popa

d'uma nau da índia, quando lançava ancora no Tejo,
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rebentou e levou parte da varanda, matando uma es-

crava, e ferindo muita gente.

Dispuiou-se sobre qual seria a causa de rebentar

aquella peça, e resolveu-se que fora o cartuxo, e que
não podia ser outra. *

Ao que disse muito espantado certa pessoa grave:

Não se podem, senhores, soffrer os frades, que em
tudo se querem melter, sem experiência, como este fra-

de cartuxo, que fez rebentar a bombarda!»

Um cidadão de certa corte, irmão de outro, que ti-

nha sido queimado por bereje, foi a Roma com o em-
baixador do seu rei.

E, sendo admitlido a beijar o pé de sua Santidide,

lhe perguntou o papa:

«Que era o que lhe pedia em graça ?•

Ao que respondeu:

«Peço a vossa Santidade que me excommungue de

sua própria bocca.»

Estranhou o pontiSce a supplica, mas o requerente

proseguiu

:

«N'uma estalagem, quando agora vínhamos, quizeram

fazer lume, para que se aquentasse o embaixador. E
não sendo possivel accender-se a lenha : houve quem
exclamasse parece que estás excommungada da mesma
bocca do papa.»

E assim, se vossa Santidade me excommungar de sua

bocca, não me poderão queimar, como fizeram a meu
irmão.

Pediu certo individuo a um pintor que lhe fizesse um

» Também houve cartuxos em Poriugal. Perto d'0eira3 linha-

nios o mosteiro de cartuxos de S. Bruoo, cuja egreja fora fun-

dada DO auDO de 1614.
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quadro, que representasse as onze mil virgens, e no
qual sobresahisse o retrato de Santa Úrsula.

E ajustou com elle dar-lhe um tanto por cada uma.
D'alli a poucos dias trouxe-lhe o pintor o quadio, que

representava uma egreja, da qual vinham sahiudo mui-
tas mulheres, que elle dizia serem as onze mil virgens.

Porem, contando-as o sujeito, não achou mais do que
cem.

Zangado disse o freguez ao pintor, que tinha faltado

ao que promettera, pois alli não estavam todas.

Mas o pintor, flngindo-se enfadado, exclama : Mas,
Vossa Senhoria não pôde ver as outras, respondeu o

pintor, porque estão dentro da egreja.

Muito bem, replicou o outro. Pois eu lhe pago o que
ajustamos por cada uma das que estão cá fora: e o res-

to dar-lb'o-hei, quando as outras houverem sabido.

Certo portuguez que tinha acompanhado a Londres a

princeza D. Catharina, filha de el-rei D. João IV e es-

posa de Carlos II d'Inglaterra, deixou se íicar n'aquella

cidade, quando a rainha, depois de viuva, voltou para

Portugal.

Este homem dominado pelo interesse, abraçou a re-

ligião protestante.

E a sua apostasia foi recompensada com uma pensão

de quinhentas libras esterlinas.

No dia, em que se realisou a ceremonia publica, mui-
tos bispos e fidalgos inglezes, que a ella assistiam, o

felicitavam pela sua conversão, attribuindo-a á intima

convicção, em que elle estava, de que a religião pro-

testante valia mais que a calholica.

«Enganai-vos, lhe respondeu elle despejadamente:

eu troquei a religião catholica pela lulhei'ana, e recebi

de tornas uma pensão de quinhentas libras. Logo a re-

ligião calholica vale muito mais que a vossa.

17
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Tinha este priricipe em Roma uma excellenle quinta

com grande palácio, bellos arvoredos, fontes e jardins,

e em sitio de mui linda vista, e de ar muito sadio, que

n'aquella cidade é prerogativa não commum.
Mandou a um celebre pintor que lhe fizesse um qua-

dro da melhor vista da quinta, e, sobretudo, que lhe

pintasse a pureza e salubridade do ar.

Fez e levou o artista a sua pintura completa e bri-

lhante, e com o céu mui sereno e agradável.

Approvou-a o principe no mais; porem queixou-se de

não vèr n'ella pintada a bondade do ar.

Tornou a levar o pintor a sua obrs, e accrescentou

n'ella o sol pondo-se. e dois religiosos de certa ordem,

conhecida por mui prudente e cautelosa, sentados n'uma
pedra, resando nos seus breviários, e com as cabeças

descobertas. Enfadou-se novamente o principe, não ven-

do no quadro manifesta a bondade do ar. Então o pin-

tor lhe disse: aParece-lhe a Vossa Excellencia, se o ar

não fosse bom e saudável, estariam aquelles dois frades

alli com as cabeças descobertas, e no crepúsculo da

tarde?

Renden-se o Gdalgo á verdade e força d'este argu-

mento, e pagando o painel, o estimou como devia?

Ah 1 E quantas vezes não esteve também o aucior

d'esle livro, descarapuçado e sentado, ou á borda do

Tâmega, ou do Douro, nos annos de 1853, 54 e 55,

acompanhado de um frei António, que fora frade no

convento de Santo António dos Congregados, e narran-

do-me elle centenares de casos de frades e freiras

!

contando-me muilo por miúdo como fora a briga entre

D. Miguel e D. Pedro I

A esse congregado devo o gosto que tomei á leitura

das historias fradescas

!

Como elle (pois era frade liberal, e este epitheio diz
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tudo) me contava as gaiatices dos franciscanos e domi-
nicanos do Porto, e como elle narrava por miúdo como
da meia noite por diante um guardião i;i, ás descanca-

ras, abrir uma porta para entrar o mulherio para den-

tro dos conventos I

E como elle narrava pittorescamente o ódio que os

frades loyos, sempre soberbos e orgulhosos, tinham aos

humildes franciscanos

!

E, como estes se vingavam, fazendo, sempre que po-

diam, travessuras aos loyos!

Ah I E como a vida passa tão veloz I

Como ainda me parece estar hontem sentado n'ura

barco, e vendo os pulos, corridas, e folestrias dos pei-

xinhos no Tâmega, onde a agua é tão transparente e

de tão pouca altura que, querendo de um barco, pode-

mos ver quasi todo o viver dos peixes

!

Que silencio nas tardes de verão, só despertado de

vez em quando pelo som da busina dos barcos rabel-

los, chamando as pessoas que mandaram vir encom-
mendas, para virem recebel-as á praia

!

E como geme a espadella do barco rabello, que vem
do Alto Douro com um carregamento de trinta ou qua-

renta pipas, e mais não, pois a falta d'agua não per-

mitte no verão que possa navegar um barco com um
carregamento de setenta ou oitenta pipas.

E como os rapazes da praia gritam para os do bar-

co : O' senhor arraes, quantas pipas leva o seu bar-

co. .

.

E como os tripulantes, já fornecidos de pedras para

tal fim, as disparam aos rapazes!

E quando a gente ás poéticas Ave Marias, ouvindo
o som sonoro e argentino da sineta da capella de Santo

António de Ribeiro se descarapuça, e todos, em pé re-

zam as Ave Marias, tão poética saudação á Virgem.
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E a gente olba para as encostas das duas margens

do Douro, e vê dezenas e dezenas de columnas de par-

dacento ou negro fumo, erguendo-se para o Ceu.

São as pobres mulheres que estão preparando o po-

bre caldo de feijões e couves, para os flihos e maridos

que vem regressando do trabalho.

Mas comeriam também ás Ave Marias feijões e cou-

ves aquelles frades bentos d'Alpendureda, cujo conven-

to tão esbelto se ergue n'uma cumeada á borda do Dou-

ro, do que talvez lhe proviesse o cognome d'Alpendu-

rada ?

Não é possível.

Os frades modernos já não eram (com bum poucas

excepções) os virtuosos frades antigos.

Eram em geral uns mandriões e uns regalões.

Mas apezar d'isso deviam ser reformados, mas não

extinclos, pois tinham prestado grandisssimos serviços,

e ainda os poderiam continuar a prestar, quando bem
dirigidos e encaminhados. A elles devemos muitos e

muitos serviços, e se por aquelles tempos antigos não

tivessem existido frades, com certeza que também não

tínhamos historia de Portugal, pois n'aquelles boliçosos

tempos só os frades tinham ócio e serenidade d'espirito

para a poderem escrever.

Mas não se ergue alli somente a histórica Alpendu-

rada, não muito distante lá temos a Villa Boa do Bispo,

com seus antigos túmulos.

Por alli ainda se encontram restos d'aquellas antigos

tempos do Portugal Velho. Ainda ha ingenuidade e sin-

ceridade I

Ha lambem um suavíssimo e dulcíssimo odor causado

por aquellas mattas densíssimas de murta, cuja alve-

jante flor (,' delicada a mais não. E para matiz temos o

verdejaíite medronheiro com o seu fruto encarnado.
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Outra buzina ouve o leilor : mas agora já não é o

barco rabello gemebundo. Agora é um ligeiro barco

que suavemente enramalhetado deslizando agua abaixo,

se annuncia com uma bozina. É um batel que an-

da vendendo carne de carneiro, ou aos barcos que vão

passando, ou ás pessoas das margens que a vêem com-

prar á borda do Douro. Ah ! como as rapozas ao som
das pás, fogem pela serra acima

!

Mas é alta noite, e vemos uns pequenos luzeiros no

alto da encosta. Para que servirá aquillo?

São pinhas acezas, e postas em cima do muro, que

circunda o adro da egreja de S. Lourenço do Douro.

São pinhas acezas, fazendo as vezes de lanternas, ou

luminárias em dias de gala.

São um signal evidente de que n'esse dia o rei ou a

rainha fizeram annos. O costume é anti-diluviano, mas
também a pobreza é franciscana.

Mas ouvi, escutai, não ouvis o Zé Pereira I Ah! Co-

mo o som repercute pelas encostas e quebradas das

serras I Como aquillo é bonito. Temos festa era Santa

Clara do Torrão.

Pois iremos a ella.

E haveis de vir amigo leitor. Mas vinde cedo.

Ah! Lá vae o pregador para o púlpito, e puxa d'um
papel.

Já sei o que elle vae fazer.

Vae ler a lista do juiz, juiza, mesarios e irmãos para

idêntica festa no anno immediatol

Francisco Pedro Camartião, juiz.

Terrum, terrum, terrum!

Terrum, terrum, terrum!

Terrum, terrum, terrum!

D. Carlota Amélia Lima, juiza!

Terrum, terrum, terrum!
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Morgado da Seara, thesoureiro.

Terrum, terrum, terrura!

Mas no adro da Egreja, em frente d'ura tumulo, ou-

via-se Pumf Pura! Pam! Eram os morteiros arrebentando.

Mas aquellas festas não são abrilhantadas com ós

cruéis touradas, como succede na província da Estre-

madura, mas sim com lindos fogos de vistas, encantos

d'aquella gente. E n'eilas nunca falia o ruidoso Zé Pe-

reira.

O povoe immenso. Lá estão em cima de carros as

pipas enramaltietadas para. despejado em canecas, ven-

derem vinho ao povo, lá estão os bolos próprios da l r-

ra, lá está o amor, lá está a amisade, alli estão restos

das virtudes, que datam dos tempos de Isaac e de Ja-

cob. E lá vae a vistosa procissão com suas bandeiras

e guiões subindo a ladeirenta encosta.

As mulheres mesmo ricas, e com centos de mil réis

em oiro ao pescoço, e com secias usadas no tempo do

marquez de Pombal, hoje dançam com as amigas, e os

variegados socos não as fazem cahir, e amanhã des-

calças e desataviadas vão com a emphusa á cabeça

buscar agua á fonte, fazendo lembrar os tempos homéri-

cos ou bíblicos, até no pouco numero de crimes que por

aquelles sitios se commettem.
Tal é o sitio em que se ergue o templo de Santa

Clara do Torrão. Eja, S. Salvador de Magrellos, e tan-

tos e tantos simples, mas antiquíssimos templos revela-

dores das profundas crenças de nossos antepassados.

E taes seriam talvez com pouca differença, os costu-

mes n'este solo, quando se fundou o primeiro mosteiro

pertencenti' á ordem de S. Bento, e esse templo pare-

ce com eíTeito ler sido Lorvão, todavia muito outro,

do que foi passados séculos.

E o amigo leitor que me perdoe tão extensa digressão.

i
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Foi o enthusiasmo que arrebatou a um velho, lem-

brado dos tempos da sua mocidade.

Foram as recordações históricas, que ellas por aquel-

les sitios pouca ruina teem padecido, que me vieram á

lembrança. Abl A esplendida quinta de Ribeiro, Alpen-

durada, Espadanedo, Caria, jamais se apagarão da mi-

nha lembrança

!

Mas cnmo o I>ouro é um no tempo do verão, e outro

no do inverno!

No inverno tudo leva adiante de si, e nada lhe pôde
resistir : no verão é manso como um borrego, mas ainda

assim nada de fiar nelle.

Vêem de vez em quando as ajíuas das trovoadas, e

ellas tornam o Douro, mesmo então, de tal modo impe-

tuoso que diCQcilmente se encontrará cnusa que lhe pos-

sa resistir.

Vereis por alli as pedreiras reduzidas a cascalho, tão

fortes foram as trovoadas que sobre ellas se despe-

nharam. E vereis na rocha a imagem da Senhora da

Cárdia, pela qual ninguém passa sem se desbarretar e

fazer oração.

E vereis como os frades d'Alpendurada se podiam
regalar com os deliciosos sáveis, tão frequentes por

aqnelles sitios, e que com tanta facilidade se apanha-

vam nas pesqueiras.

E eis porque não deveis considerar os frades infelizes

ou desditosos.

Todavia é de crer que um ou outro se julgasse des-

ditoso e infeliz, pois é próprio do homem nunca estar

contente, e julgar-se sempre um desditoso, pensando
hoje d'um modo. e amanhã d'outro. Sempre volúvel e

sempre inconstante.





El-rei D. Fernando linba-se finado deixando apenas

uma filha D. Beatriz, casada cona D. João I rei de Cas-

tella. A autonomia de Pcirtugal parecia irremediavel-

mente perdida. Leonor Telles, a rainha adultera, con-

junctamenle com seu amante, trabalhavam para entregar

o paiz aos Castelhanos, mas o mestre d'Aviz, o filho

natural de D. Pedro, o cru, põe-se á testa dos popula-

res, e tendo do seu lado João das Regras e Nuno Alva-

res Pereira, não somente salvam o paiz, mas até mes-
mo dão começo á mais brilhante epocha da Historia na-

cional.

«... já era horas de vespora, quando os Caslellães

foram prestes de lodo, e na batalha ordenada, a qual

era tão grande, e assi fermosa de vèr, que os portu-

guezes não pareciam mais ante elles, que o lume d'u-

ma pobre estreita ante a claridade da lua em seus per-

feitos dias. *

* Fernão Lopes : Chroaica Delrey, D. Joam I de boa memo-
ria. Lisboa, 1644, lom. ÍL cap. 42.
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o condestavel de Portugal andava em cima d'om ca-

vallo; por enlre sua vanguarda e alas de uma parte

para a outra, com um escudo no braço da parte dos

inimigos, por receio dos virolões que d'alguns logares

vinham, e não somente lhe chegavam ali, mas d'elles

passavam ás azes, e feriam na carriagem homens, e mo-
ços, e bestas, e islo por vêr se cada um estava corre-

gido n'aquella boa e sagaz ordenança, em que elle pri-

meiro os puzera: dizendo, que todos andassem muito

passo, quando os Castellãos movessem, e ao juntar es-

tivessem quedos, e Ormassem bem os pés, tendo as

lanças direitas, e apertadas sobre o braço mais pro-

longadas que podessem. e quando os inimigos chegas-

sem, puzessem as lanças em elles de guisa, que pen-

dessem, e então botassem quanto podessem, e os que
estivessem detraz, que chegar não podessem com as

lanças que botassem os outros ante si: louvando-os com
bom e ledo semblante, e esforçando-os, que não temes-

sem sua multidão, nem suas ameaças, que mostravam

com seus apupos e alaridos, ca todo era um pouco de

vento que d'ahi a breve espaço havia de cessar: e que

fossem fortes e esforçados, havendo grande fé em Deus,

por cujo serviço ali eram vindos, defendendo justa que-

rela por seu reino e sua santa egreja, e que a Madre

de Deus cuja véspera então era, seria avogada por el-

les: dizendo que aquelle era o bom dia que todos de-

sejavam, por alcançar muita honra em que seus grandes

trabalhos haviam de cessar por victoria, e com suas do-

ces palavras compridas de grande esforço, não cessava

de os visitar, emquanto as batalhas estavam quedas, an-

dando com este cuidado, anteque se a batalha come-

çasse.

O conde Dom João Affonso Tello, que era na vanguar-

da dos Castellãos lhe mandou de Gages por um escu-



deiro em desafiação uma espada d'armas guarnecida, e

o coode a recebeu ledamente e lhe mandou de retorno

uma boa facha de chumbo. Elrei isso mesmo na re-

guarda: hu eslava, segundo põem aquelle doutor no ca-

pitulo Post haec Rex Portugaliae, depois de sua confissão

muito cedo feila e recebido o Santissimo Sacramento, e

a bêção do Arcebispo, tomou devotamente o sinal de

S. Cruz, põedo-o em seu peito de cor vermelha e aos

seus mandou que assi o fizessem: estonce usando do

costume de Judas Machabeu, como diz aquelle Doutor,

começou de esforçar aos seus, dizendo a todos: Ami-
gos, nom, embargando, que nossos inimigos venhom a

nós com grande multidam, como vedes, nom queirais

temer o espanto, que põem, como vos ja dissemos:

mas sede fortes e non temais nada: pois que ligeira cou-

sa he ao Senhor Deus subjugar muitos nas mãos de

poucos, e pois elles vêem a nos com grande soberba e

desprezamento por nos destruir e roubar, e tomar mo-
Iheres, e filhos, e quanto nos acharem: e nos por nossa

defensom e do Reyno, e da nossa Madre Sancta Igreja,

pelejamos com elles. Vos vereis hoje como todos se-

ram vencidos e desbaratados ante nos: e porem em no-

me de Deus e da Virgem Maria, cujo dia de manhã he,

sejamos todos fortes e prestes para tomar d'elles vin-

gança; a qual temos tanto á mão, como todos bem ve-

des.» O arcebispo de Braga outrosy sendo bem armado
avendo antesy a Cruz de praia levantada, com que cos-

tumava visitar as Igrejas, e non quedava de prover, an-

dando de huns em outros esforçando-os e absolvendo-os

lodos, confirmando-lhes as perdoanças, que o Papa Ur-

bano Sexto outorgava contra os scismaticos, increos,

reveis contra a Sancta Igreja, dizendo a todos, que tan-

to que começassem a ferir nos imigos, que fossem lem-

brados de dizer a meude Et Verbom Caro Factum est;



e alguns simpres e ignorantes, que esto non enlendiam

perguntavam, que queria dizer aquillo? E oulros por

sabor respondiam, que queria dizer, muito caro feito

he este, verdade he (diziam elles) mas prazerá a Decs

que o tornará hoje de bom mercado. Na hoste d'el-Rey

de Castella era muito per contrairo, ca alli nom avia

mister dar esforço a nenhuma gente, nem outra fouteza

para pelejar: ca todos aviam a batalha por vencida, e

por sandeos e desesperados os Portoguezes, que a es-

peravam; somente tmham seniido como os aviam de

malar, e cuidar do que fariam dos que tomassem cati-

vos, dos bispos que hi vinham e alguns frades pregadores

ouiorgavam indulgências da parte do Aniipapa a lodos os

que contra portoguezes tomassem armas, ou dessem ajuda

daquelle. que tivessem para lhe fazerem guerra, e anteque

as batalhas começassem dajunlar; alguns homens de pé
portugoezes ala trinta, com medo e fraqueza de coração,

sahiram-se dantre a carriagem: hu foram postos com
oulros por guarda delia, pêra fogir pêra Porto de Mós,

e os ginetes de Castella, que andavam arredor da car-

riagem, viram-nos sahir e seguirão-nos: e elles cuidan-

do descapar acolhiãose a huns vallados cobertos de syl-

va e alli os malarom, como porcos á calcada: que non
ficou nenhum: a qual cousa constrangeo os daquella

parte a cobrar esforço e nom fogir dizendo; que anle

queriam morrer como homens, que os matarem, como
aqnelles que fogiam.

Em esto a vanguarda dos imigos de gentes muito

guarnecida e de fortaleza niais abastante, começou de se

fazer prestes para mover sua baialha: e sendo já o dia

tam derribado, que passavom de horas de vèspora, e

perô tantos fossem e bem corregidos, ainda se nom alre-

verom de os cometer cora armas, sem primeiro tirar

com huma az de tiros, que ordenada tinham diante, por

i



os espantar, e fazer fogir; nos quaes posto o fogo e

desparando algumas pedras delles, nom fizeroQi nojo, e

outras empeçaram de ma maneira, ca bua deu na van-

guarda do Conde.slabre, e malou dous escudeiros, am-

bos Irmãos juntamente, e outra deu a hum estrangeiro

6 estes Ires foram mortos delias; a qual cousa foi aos

Portuguezes grande espanto, e ávido por esquivo come-

ço, e hum escudeiro da companhia dos Portoguezes,

vendo o temor, que desto lomavom, disse: que nom
avia porque se espãtar, ante o deviam ter por sinal

que Deos lhe queria dar a victoria da batalha, porque

elle lhe affirmava certangente que nom avia oito ('ias

passados, que elle vira aquelles dous homens entrar em
bua Igreja, e matar hum clérigo, que con ella eslava

revestido dizendo missa: e pois que elles a Deus nom
catarom reverenria elle obrando de seu direito juizo

nom queria que tam mãos Chrislãos ouvessem de ser qui-

nhoeiros na victoria e honra que a elles o dito Senhor

tinha outorgada, e quando lodos que alli erõ presentes

esto ouvirõ sedo em certo conhecimento por aquelle es-

cudeiro da maldade, que aquelles mortos avião feito,

ouverom este juizo do Senhor Deus por grande esforço e

filharom grande ardimento pêra proseguirem contra seus

imigos a lençom, que começado tinham. Entom dando
ás trombetas muy rijamente com grandes apupos e ala-

ridos, brandando todos a ellos, a ellos, começou de

desapparecer o campo sob a grande espessura d'elles.

E abalando com orgulhosos passos, e trigoso despre-

zaraento, vinham os portoguezes lodos dianle, e o con-

de Dom Johão AíTonso Tello ante elles com uma lança

d'armas da ventagem, e outra nas mãos como ardido

cavaleiro, e em passando começaram de se fazer flca-

diços uns trás outros, assi das azes, como das alas, de

guiza que a sua vanguarda, que era muito mais com-



prida, e as alas tam grandes, que bem podiam abraçar

a batalha dos portoguezes. Geou tam curta d'aquella

guisa, que a de Portogual tinha ja vantagem d'ella, e

ficou assi grossa, e ancha em espessura de gentes, que
avia um lanço de pedra dos primeiros aos diantei-

ros.

Esta foi especialmente em direito da estrada, por hu
cuslumavam caminhar em tanto que a vanguarda, e re-

guarda se fez toda uma. Os portoguezes, como os vi-

ram abalar, começaram avivar os corações, pêra os re-

ceber com bom esforço, dando ás trombetas moverem
passo, 6 passo em sua boa ordenança, o Condestabre
ante a sua bandeira e assi cada um como lhe foram

mandados; seu apellido a altas vozes era Portogal, e São
Jorge, e dos imigos Caslilla e Santiago.

Avantajouse Gonçalo Annez de Gastei da Vide, que
prometteu primeiro ferir de laça, e foy derribado, e

accorrido, e levãlouse, e ao ajuntar das azes pozeram
as lanças uns nos outros ferindo e puxando quanto po-

diam, e os piões e besteiros laçando em tanto mui-
tas pedras, e virotõens de uma parte á outra. Em
esto os ginetes dos imigos provavão ameude denlrar

na carriagem dos Porluguezes, mas tudo achavam
apercebido de guiza, que lhe nõ podiam empecer. E
se em este passo achardes escrito, que os Gastellãos

cortaram as lanças, e as fizeram mais curtas de que
trazião, avey que he certo, e nom duvideis, porque
elles cuidavam de pelejar a cavallo. e quâdo virom a

batalha pé terra, por se desembaraçar, e ajudar mi-

Ihor d'ellas, as lalharom, o que lhes depois mais em-
péceo, que aproveitou, e leixadas as lanças das mãos
que a uns e outros pouco fez nojo, e jazendo um
grande vallo delias ante uma az, e outra, vierom ás

fachas, e espadas darmas, nom desta grandeza do



tempo dagora, mas tamanhas como espadas de mão,

grossas e estreitas, e chamavomlhe estoques e o pri-

meiro logar, hu começarom de pelejar, foy junto com
a bandeira do Condestabre, hu ora está buma peque-

na Igreja de São Jorge, que elle depois mandou fazer.

Alli se encendeo huma forte e crua peleja ferida de

golpes, quaes os homens tem em costume de dar. e

nom quejandos alguns escrevem. Pêra que dizemos

golpes, nem forcas, nem outras rasões compostas por

louvor d"alguns, nem afermosenlar historia, que os se-

zudos nom hão de crer, de guisa que destorias ver-

dadeiras façamos fabulosas patranhas, abasta que de

huma parle e doutra eram taes e tamanhos golpes co-

mo cada hum podia apresentar a aquelle, que lhe cahia

em sorte; de guisa que os muitos por subjugar os pou-

cos, e os poucos por se verem isentos de seus imigos,

hdavam com toda sua força: sendo a sua az grossa da-

quella maneira, e a dos portuguezes pequena e singel-

la; e nom a podendo sofrer foy rota por força a sua

vanguarda, e entrada poderosamente dos imigos, e

aquelle magote de muita gente, que dizemos, abriu um
grande e largo portal, porque entrou a mor parte dei-

tes com a bandeira Del Rey da Castella, e acerca da do

condestabre, hu foy a mor força da peleja.

As alas, donde era iMem Rodriguez, e a outra de

Anlam Vasques, quando esto viram, dobraram sobre

elles, e ficaram eslonce entre a vanguarda, e a reguar-

da, hu uns, e os outros pelejarom muy de vontade, de

guisa que o som dos golpes era ouvido muy grande

espaço a redor e a ala dos namorados, que elles cuida-

ram desbaratar primeiro de todo, aqui foy ávido do-

brado afã e peleja, hu Mem Rodriguez foy muito ferido,

e seu irmão e outros fidalgos daquella parte, mais que
em outro logar.
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El-Rey, quando vio a vanguarda rola, e o conde em
tamanha pressa, com grande cuidado, e todos com elle,

abalou rijamente com sua bandeira dizendo alta voz

com grande esforço.

Avante, ovante. São Jorge Portugal, São Jorge Portu-

gal, que eu são ElRey E tanto que chegou, hu era

aquelle áspero e duro trabalho, leixadas as lanças, de

que se pouco servirão, por azo da mistura da gente co-

meçou de ferir de facha, e assi desenvolto e com tal

vontade, como se fosse hum simples cavalleiro, desejo-

so de ganhar honra, e fama. e veu a elle por aqueci-

mento Álvaro Gonçalves do Sandoval bê mancebo, ede
bom corpo ardido cavaleiro, catado daquelle anno, e

como El-Rey alçou a facha decendo para lhe dar, elle

recebeo o golpe, e travou por ella, e tirou tão rijo,

que lha levou das mãos, e fazeo ajoelhar dãbolos gio-

Ihos, e foy logo levantado, muito azinha, pêro sobreveiu

o nobre Martins Gonçalves de Macedo, homem fidalgo,

que bem servia El-Rey em estes trabalhos; e quando

Álvaro Gonçalves alçou a facha pêra lhe dar, El-Rey es-

perou o golpe, e tornoulha a lomar per aquella guiza,

e quando lhe quizera outra vez dar, jazia já morto, pe-

los que eram presentes, que o mais apressa fazer oâ

poderem, porque cada hu tinha assaz que ver em si:

e sendo a batalha cada vez mayor e muy ferida dam
balas partes, progue a Deus que a bandeira de Cas-

tella foy deribada, e o pendão da devisa com ella. e

alguns Castellãos começaram de voltar atraz, e os mo-
ços Porluguezes, que tinhom os bestas, e muitos dos

outros, que eram com elles, começaram altas vozes a

bradar, e a dizer, ja fogem, ja fogem, e os Castellãos,

por non fazer d'elles mentirosos, começaram cada vez

de fugir mais.

El rey de Castella olhando a batalha, e vendo que a
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fortuna de todo em todo era fa\oravel aos portugueses

de guisa, que sua bandeira era já abatida e muitos dos

seus voltavam atraz, e se acolhiam ás bestas, que acha-

vam, por averem mais toste de fugir, Irigouse como
quem nom sinte dor. por logo partir; ante que mais

visse, como se perdia a liatalha de lodo. e deceo da mu-
la; em que estava, e puzerõno em hum cavalo, em que

á pressa começou de andar, nom bem acompanhado, e

cheo de temor, e levou direita estrada caminho de San-

clarem.

O bom do Vasco Martinz de Mello, que devotara pren-

der El Rey de Castella, ou lhe poer as mãos, seguiu o

alcanço acerca de legoa. por sua promessa fazer verda-

deira ; e só sem outrem, erosima de hum cavalo, por

chegar a elle. meteose antre as gentes, que o acompa-
nhavam ; e sendo conhecido pella Cruz de São Jorge,

que era Português, foy logo morto por sua não sagaz

ardidesa.

El Rey continuou seu caminho, sem fazer detença, e

cançou aquelle cavalo, e deromlhe outro, e tendo an-

dadas onze legoas e meia, que avia donde partia a San-

ctarem, chegou ao logar á mea noite sobre aquelle ca-

valo, em que em Sanctarem entrara, quando a primei-

ramete cobrou e poucos com elle. por lhe cançarem

as bestas, e batendo os seus á porta do Castello, que
viessem abrir a El Rey. Rodrigo Alvarez de Santoyo,

sobrinho de Diogo Gomez, que em elle ficara por seu

tio; nam crendo que era assi, e duvidandoo muito, nom
queria vir abrir, ataque El Rey disse, que viesse abrir,

que elle era El Rey.

Rodrigo Alvarez, quando na fala o conheceo, veyo á

pressa abrir a porta; El Rey entrou cõ o rosto encuber-

to. como vinha, e assentouse em hu banco muyto can-

çado; com gesto fora de toda lêdice: e porque elle era
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doente de tremor, e aquelle dia fora o da sazão, ema-
dia a dor a sua tristeza muito mais nojoso sebrãle : E
estando assi bum pouco, nom lhe ousando nenhum de

faiar, alçousc rijo, e começou de andar rezoando consi-

go amarelandose muito, e dizenoo, O Dcos, que máo
Rey, e sem ventura I

O Senhor, dame morte aqui hu estou, pois non ouve

ventura de morrer com os meus! E movendo tezo cõ-

tra bua parede, deu cõ as mãos nas faces, e quedas as

palmas no rosto, poz a cabeça na parede, e chorando
dizia O bom vassallos, e amigos, que mao Rey, e mao
parceiro tivestes em mim, que vos trouve todos a ma-
tar e non vos pude acorrer, nem ser bom?
O Deos, porque te aprougue leixar hum Rey tam

«d, e iam desamparado de tantos, e boons, como ey

perdidos ?

Vivirey lastimado em lodos meus dias. e mais me
valia a morte que a vida : O senhor

;
porque me lei-

xaste vencer, e de quem?
E serem mortos tantos, e tam bons fidalgos, e em

mãos de quem?
Bem posso dizer, que em ma hora vim a Portugal,

poisque fiquei Rey sem gente.

E em dizendo esto virou o rosto pêra os outros, e

pareceo que esmorecia, e elles cbegaram-se a elle e

disseram

:

O Senhor, que esforço he este, que vos dais aos vos-

sos, que ficaram? pensais vos, que nom ha inda fidal-

gos, e gente em Castella, que com ajuda de Deus, e

vossa pudéreis cobrar a honra, que perdestes?

Elle cuidado, que todolos seus erora mortos, respon-

deu, 6 disse, Se Castella fora perdida, e os meus vas-

salos ficaram, eu entendera cobrar com elles toda Cas-

tella^ e Portugal : mas pois que lodos meus fidalgos
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som mortos ; eu ey perdido de todo Portugal, e Gastei-

la posta em ventura : assi que tam avergonhado Rey
como eu, mais lhe valera a morte que a vida. Era di-

zendo eslo tornouse a assentar, e pedio que lhe tornas-

seoa bua sopa pêra comer, e Gomes Peres de vai de

Ravanos, que linba carrego de outra fortaleza, que cba-

mão Alcáçova, que logo bi cbegou, como eslo soube :

quando vio EIRey assi cuidoso, que adur podia comer
aquella sopa, começou a fallar e disse.

O Senhor, que desesperaçom he essa : que asi to-

mais ?

Porque estais assi triste, e tão nojosa continência mos-
trais aos vossos?

Pensais vos, que esto, que agora vos aveio, non acon-

teceo ja a outros Reys, e senhores no mundo?
Certamente nom sois vos soo, ao que primeiro esto

aconteceo: Pois pêra que he tomar sobeja tristeza, que

vos nom pode dar nenhuma vingança ?

E hum tam alto Rey : como vos, desejar assi a mor-
te, he quebrardes os coraçoens de quantos vos ouvirem?

Melhor esforço queria eu que vos tivésseis. Tomay
exemplo Det Rey vosso padre, que, pêro foy desbarata-

do, como sabeis, nunca por isso perdeo coraçom : ante

mostrava, que nom dava nada por ello, e encaminhou:
como podesse vingar sua deshonra ; e pelejou com as gen-

tes Del Rey seu Irmão, de que ja era vencido, sendo elle

de presente: e desbaratou os: e fogio El Rey, e tomoulhe
o Reyno, de que vos ora soys Rey, e senhor: e vos esto

exemplo tomay. e se ora fostes vencido, nom vos mou-
ra por isso a vontade, mas trabalhay como vingueis

vossa deshonra, como ja fizeram outros, a que aconte-

ceu semelhável desventura.

El Rey quando esto ouvio a modo descarneo, come-
çou de dizer contra elle.
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E vos cuidais ora de me confortar por essa que me
dizeis ?

E vos nõ oveis poder de me dar conforto, vos, nem
quantos aqui estais, por muitas rezoens, que possais di-

zer, porque huas cousas nom sam semelhantes ás oU'

trás. E pensais vos, que nom sey eu que a muitos Reys e

senhores aconteceo já esto, que ora a mim aveo?

Nom som tam simprez, que esto non entenda, e se

vos dizeis que outro tal aconteceo a meu padre, verdade

he, que assi foy, mas rogovos que me digais: de que ho-

mens e gentes foi meu padre vencido ?

Foi o do Príncipe de Gales, que era hum moy grande

senhor, e iam bemaventurado, que pelejou com El Rey
de França, e o venceo; e levou preso a Inglaterra: e de

que gentes foi meu padre vencido?

Foi o dos Ingreses, que som frol da cavalaria do

mundo, em tanto que vencido por elles nom leixava de

ficar honrado. E de quem fuy eu vecido, e desbaratado?

Fuyo do Mestre de Avis de Portugal: que nunca em
sua vida fez cousa, que moniasse, que pêra dizer seja,

6 de que gentes fuy eu vencido?

Fuyo de chamorros, que ?,inda que me Deos tanta

mercê fizesse, que os todos tivesse em cordas, e os de-

golasse por minha mão: minha deshonra nom seria vin-

gada: porem vos rogo, que me nõ deis tal conforto, nem
me ponhais essa semelhãça de hua cousa a outra, que
ba muita diferença. E cessarõ entõ de falar em esto, e

El Rey ordenou de se partir logo.

Porque aos postos em desventura persegue o medo,
mais que aos outros homens, receandosse El Rey, do

que porem era bem seguro, que estando alli mor es-

paço da noite, podia receber algum grande dano, man-
dou que fizessem logo prestes huma barca, em que se

á pressa fosse a Lisboa, e como foy com alguns dos sens,
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sem mais lardaoça, eotrou em ella, e levava o rosio cu-

berto, e quatro tochas aote elle muito baixas; e no se-

guinte dia, que era a festa de Santa Maria, a hora de

terça, chegou á Cidade, e esteve aquelle dia e o seguinte

na nao de Pêro Afam. e à quinta feira, que erom desa-

sete dias de Agosto, partio pêra Sevilha em huma ga-

lé, e quatro em sua cõpanhia: e toda a outra frota das

nãos e galés ficarom aili como quer que elle lhe man-

dou, que como vissem tempo azado, que se fossem pêra

suas terras.

El Rey entrou em Sevilha de noite receando cramor,

e choro das gentes; mas sendo em o outro dia sabudo

como chegara, e de que maneira, muitos dos honrados

homens, e donas da Cidade fazião tal pranto * por fi-

lhos, maridos e parentes, e senhores, que era dorida

cousa de ver; em tanto que continuando cada dia a al-

tas vozes recebia El Rey tal nojo e tristeza, que assi

como constrangido se partia daquella Cidade, e se foi

pêra Carmona, que erom dalli seis legoas; hu sabei,

que no dia que El Rey chegou a Sevilha, jaziam cativos

Porluguezes na taraçana, dos que foram tomados nas

naus do Porio quando foy a peleja da frota ante Lisboa;

e aquelles, que de tal cargo tinham cuidado, mandarão-

nos, que fossem varrer, e alimpar os paços, hu El Rei

avia de pousar, e andã^lo varrendo huma sala. em que

El Rey era presente, foy hum sen escudeiro, e deu hum
grande couce a hum português da.)uelles, que varriam,

e disse, varrey azinha pêra fideptitas, cormidos; El Rey
vendo aqaesto, queixonsse muito contra elle dizedo.

Deixai os aramá, ca os Porluguezes são boõs, e leais;

e nom aveis por que lhe fazer mal: ca quantos forom em

1 Id. id. Cap. 44. Como parlio El Rey de Sanctarem pêra

seu Reyno.
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minha companhia, eu os vi todos morrer diante my e os

meus me roíibarom a coroa de minha cabeça.

E a esto nom lhe respondeo nimguem. nem lhe fize-

rom outro mal; e em o outro dia mandou El Rey, que

os soltassem lodos, e assi foy feito.

Elle era todo vestido de preto, e a cama, mesa, e

emparamentos, como aquelle, que aote os Reys do mun-
do se tinham por mais desaveoturado, e quais quer pes-

soas, que a elle chegavam, que ouverom perda em esta

batalha, assi homens como molheres recebiam d'elle

mercê, e gasalhado.

Ora assi aveo que as mas novas, que trigosameote

voam á toda a parte, tanto que a batalha foy vencida,

chegarom apressa a aquelle logar hu a Raynha Dona
Beatris íicara. de que toda Castella ficou muy espanta-

da; as quaes ouvidas per ella, e pelas pessoas, que car-

rego tinham de rezar, cessarom logo da oraçam, e co-

meçarom logo de carpir, e de penar, e a rainha cahio

em terra, assi como morta, e foy muy grande o pran-

to, qne fizerom.

Os da villa, como esto ouvirom seraelhavelmente fi-

zerom seu dó, nom somente naquelle lugar, mas por

toda Castella foi tão grade arroido, e dó, que nom fi-

cou homem, nem molher, que delle nom tivesse parte:

assi por os mortos, como por os vivos; ca nom sabiam

quaes morrerom em ella, nem qnaes escaparom: e feito

dó, hu a Rainha eslava, alvoroçavomse as gentes de

maneira com pouca discriçam, e impelo sanhoso, e por-

que muitos aíTirmavora, que El Rey era morto, disse-

rom. que fossem logo matar a Rainha, e todolos Porlu-

guezes. que com ella erom, e firmandose muylo en esto,

e sendo já o alvoroço grande, as muitas lagrimas do

Povo, por a perda da batalha, moviam alguns a lhe pa-

recer esto bem feito.
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Outros duvidavom, nom sabendo que fazer. Em esto

chegou o Arcebispo e disse: Amigos, pacificaivos por
Deos, e nom queirais esta cousa fazer; porque estas no-

vas, que alguns aqui dizem, nom som bem certas se he

assi, ou nom: e nom sendo assi, seguirsehia deslo muy
mvh gran mal, e perigo, e desta guisa: se El Rey he

vivo, e preso, remédio pode aver a sua prisam; e mKlhor
o averâ: sendo sua molher viva', e os que som com ella,

que os matardes sem. em tal feito aver per queixumecul-

pa: se morto he, como dizem; nam ha mister de ser li-

vre; e hi vos fica tempo, pêra fazerdes o que quereis: e

daqui se nom seguirá este dano: e porem assossegai vos-

sos coraçoens; ataque saybamos em certo, como esto he:

e entom faremos, o que nos melhor parecer por proveito

e honra do Beyno.

E com estas palavras, e outras boas razoens, que Ibe

o Arcebispo estonce disse: assegurou o povo de seu

alvoroço: e nom se fez aquella bora m-^is. *

* . . . «E porque na avenguerda, em que o condestabre era, hua
pedra dos trôos que assi lançavam matou dous bõos eseudeyros,
que diziam que eram jrmaãos, entom se começarom de ferir das
lanças muy rijamente. E o condestabre yndo ante a sua badey-
ra, forom em elle postas muytas lanças, e em breve foram todas

as lanças de hua avenguarda, e da outra quebrantadas e valiado

delias fe,yto, e entom vierom as fachas, e logo el Rey com ar-

regoarda, com grande aguça se ajuntou aavenguarda, ferindo de
facha tantos e taes golpes, que eram ásperos de atender aaquel-
les que os soffriam, como valente Rey, ajudando seus naturaes,

e sua real coroa defendendo.
E o condestabre nom lhe cansava dizendo, a portugueses pe-

lejar fllhos e senores por vosso R^y, e por vossa terra. E forom
logo hi mortos huua graam cama de caslellaàos, e assy bastos co-

mo som os feyxes no restollo do bõo trigo, e bem basto.

E especialmente morrerom logo todos a maior parte chamor-
ros, que entom chamavam aos maaos portugueses, que com el
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Os cavalleiros, e outras pessoas, que com el Rey nom
forom na batalha, e muitos dos que estiveram nella, e

escaparam, vieramse lodos pêra Valhedolid, hu El Rey

ordenou de fazer Cortes, e ali ouve conselho de man-

dar catar gentes por todálas parles, que se aver pudes-

sem, e de fazer saber a El Rey de França todo seu

aquecimento, pedindo-lhe acorro de gentes, e ajuda de

dinheiro, para defensão de seus /einos, e pêra outra

vez entrar em Portugal.

Rey de Castella vinham. E seguindo el Rey e com elle o condes-

tabre sua batalha, e hindo se ja vencendo os casiellãos, el Rey
disse ao condestabre que os homees depee, que estavam na re-

guarda, estavam em grando prigo polia muyia gente dos castel-

lãos, que eram sobre elles, e que lhes mandava que lhes acorresse.

E logo o condestabre per mandado dei R<^)' se tornou contra

arreguarda de pee como estava na batalha, e pollo trabalho gran-

de que ouvera, nem podia hyr iam loste como elle queria.

E (lom linha besta by em que fosse.

E Pêro Botelho commendador mór da ordem de Chrlsius vi-

nha encima de hu bõo cavallo, e como viu o condestabre assi hir

de pee: deceose do cavallo, e deolho. E condestabre lho guardeceo

muyto, e cavalgou no cavallo, e foyse aos homees de pee que na

reguarda estavam, e achou os em gram prygo, pollo grande afi

camento que aviam dos castellãos que eram muyios; de guisa

que já queriam derramar quando elle chegou.

E como elle chegou, proue a Deus de lhes poer tal esforço que

os homees de pee se teveram com os castellãos em tal maneyra
que não ousaram mais chegar a elli^s.

E a pouco espaço, Johã Royz de Saa, e outros se vieram pêra

o condestabre, e logo hy acoteceo hua grande maravilha, que o

condestabre vyo, e assi o atflrmou, e outrem non a vyo, foi per

esla guisa.

Ua parte dos castellãos andava huu homem muy bem encavai-

gado e armado:
E em seu trazer e na maneyra de os outros que com elle an-

davam, parecia ao condestabre, e assy o linha, que era o mestre

de quâlatrava seu jrmãão. E andando assy anire os outros, o con-

destabre vio viyr huua lança da parte dos portuguezes, que ibe
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E a esto se trigou El Rey de Caslella á pressa, por

quanto soube que talo que elle fora desbaratado que
logo El Rey de Portugal enviara cartas a El Rey de In-

glaterra, especialmente ao Duque de Alencastro, que
era casado com Dona Constança, SIba que fora Del Rey
Dom Pedro, por cujo azo se o duque chamava Rey de

Castella, nas quaes lhe fazia saber: como elle fora ven-

cido em campo, e que avia perdido as mais. e melbo-

parecia que vinha per o ar; nom muy levantada da terra, e veeo
âísy pello ar acerca de huu tiro de beesia, e foy dar a aquelle ho-
mem, que elle cuydava que era seu jrmaam, e cayo logo em ter-

ra e nunca jamayá pareceo, nem souberõ delle parte depoys da
batalha. Per prazimento de Deus el Rey de Portugal venceo a
batalha. E el Rey de Castella, e as suas gentes que com elles es-

caparam, fugirõ, e se foram pêra Santarém.
E o condestabre foy aqurlla noyte era grande cuydado por

poer guardas uo real de seu senhor el Rey, do que se nenhum
nom íembrava.

fi elle esse dia nõ comera nenhuma cousa, nem lhe achavão
suas azemeilas para comer, e foy ver el Rey ja muyto de noyte. E
sabêdo el Rey que elle nom tinha pêra cear nenhuma cousa man-
doulhe mui bem de cear e a tal cea se podia bem chamar sabo-
rosa.

El Rey esteve ali bonde a batalha foy, ires dias. e ao terceiro

dia se foy o conde em romaria a Santa Maria de Ceiça dourem.
E tomou logo posse do logar doure de que lhe el Rey fizera

mercê e doaçõ. E as gentes do arrayal deziam que o cõndestable

fora soterrar o Mestre de qualalrava seu yrmão, mays non era
verdade, ca delle nunca soubera parte.

E o cõdestabre se tornou logo doure pêra el-rey, bonde a ba-
talha fora. E el-Rey se partiu donde a batalha foi caminho de
Santarém, e com elle o condestabre, e chegarom e Alcobaça. E
by chegaram a el-rey novas certas como elRey de Castella che-
gara a Santarém fugindo da batalha, e que ja de by era partido

com todas suas gentes a entrar na frota que tinha em Lixboa, e

se fora a Castella.

Por a qual rasão se logo el Rey partyo dalcobaça, e com elle

o condestabre, e se foram a Santarém, com que todallas gentes

^9 m
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res de todas suas gentes, e que agora ttnba tempo de

cobrar aquelle Reyno, pois que seu amigo estava des-

baratado, e mingoado de campanhas mormente tendo a

Portugal em sua ajuda, com muitas gentes, e boa von-

tade; e pois por esta guisa podia acabar cedo toda sua

tençam, que não pozesse em ello nenhuma tardança.

E por esta razom se trigou El Rey de mandar á pres-

sa a França e ao Antipapa, com que tinha recados, de

tomarom gram prazer e receberom el-rey cõ grande alegria, dara-

do muytas graças a Deos por a vitoria que lhe dera em os livrar

da sujeição dos caslellaãos. E estando el Rey em Santarém fez

o condestabre conde de ourem, porque aynda nom era se noma
condestabre. «Chroniea do Condestabre de Portugal Dom Nunal-

vres Pereyra principiador da Casa de Bragança. Porto, 1848,

pag. 164.

Ha outras edições muilo mais antigas havidas como raridades

bibliographicas.

Francisco Freire de Carvalho pretende que os troens de qne
nossos historiadores faliam na descripção da batalha d'Aljubar-

rota eram peças d'arliiheria.

Francisco Freire de Carvalho, Memoria sobre a antiguidade

do emprego da artilheria em Hespanha, e remota data da sua

introducção em Portugal.

(Nas Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, Se-

gunda Serie, tomo II, Parte 2
»)

A batalha d'Aljubarrota e a defeza heróica dos portuguezes

deram brado em toda a Europa, e quem emprehendesse fazer

uma collecção do que por aquelles tempos se escreveu a tal res-

peito, tinha assumpto para vários volumes.

E em particular véspera de Nossa Senhora de Agosto fez o ca-

bido uma procissão solemue com os frades de S. Domingos, e S.
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todo seu aquecimento, hu fique esperando resposta, e jun-

tando suas gemes, até o acabamento d'este anno, e tor-

namos a El Rey de Portugal, que leixamos pelejando

Dom sendo ainda a batalha de lodo vencida.

Ferindo-se a batalha, e sendo a peleja muy grande

de guisa que dissemos quando El Rey de Gaslella fu-

gio, começouse mostrar claramente, que a batalha de
todo se vencia, sendo já a bandeira dos imigos derri-

Francisco, Camará e povo, e depois que se recolhe se diz Missa

e pregação naquelle logar por memoria da vitoria d'e]-Pey Dora
João I, havida em tal dia, e se põem ali era logar alto a lança

e veste, em que elle entrou na batalha.

Festeja esta Igreja aquelle dia em louvor da Senhora da Oli-

veira, que deu a viioria a el-rei, como elle confessou, e lhe veyo
dar graças, e por isso a honrou com lhe mandar fazer duas ca-

sas: esia, e outra no logar da victoria, muito mais avantajada
em grandeza, ariifleio e magesiade.

Parece-me, se me não engano, que cá, onde a Senhora tinha

sua habitação, houvera de ser feita aquella, e esta lá por troft-o

da victoria; mas como elle escolheu aquella para sua sepultura

e de seus descendentes, meteo se a humanidade nisto, e trocou
as sortes.

Chamase esta Nossa Senhora da Oliveira, e a outra vulgar-
mente Nossa Senhora da Batalha ou da Vitoria, devendo de se

chamar também, e com muita rasão, da Oliveira, pois esta Se-

nhora he a que deu a vitoria, e a que El Rey quiz honrar pela

mercê, que lhe fez.

Era n'aquelle tempo esta Igreja tão antiga arruinada e pobre
que impetrou o Cabido da Sé Apostólica indulgências para se fa-

zer de esmollas: de que ha memoria no archivo, e por isso a

bemdita Senhora estando el-Rey para dar a batalha lhe mostrou
a sua casa tal qual era, com a oliveira, que elle reconheceu mui-
to bem quando lhe veyo dar as graças.

Foy occasião a victoria com que ella proveu não somente no
ediflcio, que el Rey lhe fez, mas nos privilégios muito grandes,

que lhe deu, e principalmente na renda d'ella, porque poucos an-
nos depois lhe forão annexados três mosteiros, com que estes
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bada : e mortos huã pram soma de Castellãos; e lodo-

los mais dos mãos Portuguezes. que na dianteira da

vanguarda vinhão; e seguindo El Rey, e o Condestabre

seu vencimento, que já a lodos era manifesto, disse El

Bey ao Côde: que os homens de pé, que erom na re-

guarda, estavam em grande perigo, por as muitas gen-

tes de Castellãos, que os aòncavão, e que lhes fosse

acorrer

:

E assi era defeito, porque Dom Gonçalo Nunez, Mes-

tre de Alcântara estava de cavalo com certos ginetes nas

benefícios, que então rendiào pouco mais de cento e sessenta

reis.

E assim se excusou o Breve das indulgências, e os beneflcios

forão logo estimados, e a Igreja frequentada e bem servida, e

a Sereníssima Rainha do Ceo benemeriía da Casa Real, muito
mais honrada e venerada. Gaspar Estaco: Varias antiguidades

de Portugal. Lisboa, 1754, pag. 184.

Quando em 1390 o celebre Froissarl começou a compor o ter-

ceiro volume de suas chronicas, que tratavam das guerras de
Casiella, lembrou-se de repente que os dados que linha, com
quanto mui amplos, os recebera das mãos dos hespanhoes, e dos

gascões seus ailiados; suspendeu, pois, por este simples facto a

sua narração até obter dos contrários, que éramos nVssa época
nos os portuguezes, alguns esclarecimentos e sabendo que alguns

se achavam em Burges, para alli se dirigiu, e foi informado que
um esforçado cavalleiro nosso do conselho (i'el rei, havia chega-

do a Midleburgo na Zelândia, a caminho para a Prússia, onde se

ia juntar aos que marchavam a guerrear os infiéis na Turquia.

Parte, pois, para Midleburgo, é bem recebido pelo cavalleiro por-

tuguez, obtém d'elle todos os esclarecimentos de que necessitava,

e volta sem demora para a sua pátria onde conclue o terceiro

volume da sua obra.



n

espaldas dos Porluguezes, e cfimetia rijamente de pele-

jar com os homens de pé e besteiros, que foram alli

postos por guarda da carriagem; e elles defendiam-se

cora seitas e dardos, de guisa que os de cavalo, nom
lhe podiam empecer, antes recebião delles dano, mor-

rendo alguns do tirar das bestas e remessar das lanças:

e elles fazião aos porluguezes proveito, porque os piaens

daquella parle, ainda que fogir quizessem, nom o po-

diam fazer, e assi forçadamente compria de se defende-

rem, a qual cousa depois os castellãos entenderam, que
lhe fora mao avisamenlo, pois a seus iaaigos non leixa-

rom portal aberto, por hu fugir podessem: e logo o con-

destable, por mandado Del-Rey, se tornou contra a re-

guarda de pé como estava: e por o gran trabalho, que

ouverona, nom pode ir tam depressa, como elle que-

ria, nem tinha besta, em que fosse, e Pêro Botelbo Co-

mendador mór de Chrisio vinha emsima de hu bom ca-

vallo; e como vio o Conde assi ir a pé, deceose do ca-

valio e deu-lho: e o Conde lho agardeceo muito por

suas boas palavras e cavalgou com elle. e foy aos bo-

rnes de pé. qne na reguarda estavom. e achou-os em
muy grande perigo, por o forte afincamenio, que aviam

dos castellãos, que erom muitos, de guisa que já que-

riam derramar, quando elle foi acerca, e como elle che-

gou, prougue a Deus de lhe poer tal esforço, que os

homens de pé se tiverom muilo melhor com elles, e tan-

to que non ousarom mais de chegar á reguarda, e a pou-

co espaço Johão Rodriguez de Sá, e outros se vierom

pêra o Conde. Em este vendo os Castellãos, queseu se-

nhor era fugido, e que a batalha de cada parle se ven-

cia, perdida toda esperança, sem vontade de mais ferir,

começarom lodos de voltar atraz e desemparar o Cam-
po, assi que em breve espaço, concrudida a ardideza

de tanta multidam de gentes, ca nom durou a batalha
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espaço de meia pequena hora, atá mostrar-se de todo

ser perdida.

Alli vireis huns cavalgar nas bestas, que precalçar

podiom, sem preguntar cujas erom, por se irigosamen-

te porem a cavallo e em salvo; ouiros se descarrega-

vom das armas que vestidas tinhom, por mais ligeira-

mente poder fugir: delles fugindo a pé hiom-se desar-

mando por correr, e mais breve poder escapar: muitos

outros voltavom os jaqueles, o dedentro por de fora,

por nom serem conhecidos: mas depis o falar da lingua

mostrando sua naçam, era azo de seu acabamento.

Os que erom mal eocavalgados, e ouiros com muito

cansaço nom podiom fugir á sua vontade, e com gran-

de medo sahião-se das estradas e metíam-se por esses

mattos, e porque non sabiam o caminho, andavam de

hua parte para a outra: e a gente da terra, que em ou-

tro dia acodio muita faziam em elles grande matança:

e se alguns se querião defender, sobrevinhão outros de

travez, e acabavão de matar os que aquelles começado
tinham: assi que de balde tomavom trabalho os que se

escondiom, ia ahi nom avia, taes matos, nom logarem
que o fazer podessem, ca todo era campina raza e po-

rem encalçando-os e atendendo-os em certos passos,

tanta mortindade faziom em elles os do termo de Al-

cobaça, e dos logares derredor, especialmente nos que
a pé fazião. como os que morrerão na batalha privan-

do-os da vida por desvairadas guisas, porque a nenhum
perdoavom morte; cada um rústico aldeão prendia e

matava sete, oito caslellãos, e non tinhom poder de lho

contradizer, e se alguém trabalhava de dar vida a al-

gum, que conhecese quer fosse castellão, quer portu-

guez, dos que contra o Reyno vinhão, nem o podia fa-

zer, cá nas mãos lho matavom por força, ainda que

nom quizesse, nom somente a homes de pequena con-
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dição, mas a pessoas de boa conta: assi como flzerom a

Diogo Alvares Pereira nas mãos de Egas Coelbo, que

passando el-rei, vencida a batalha, vio ir ante si a Dio-

go Alvares Pereyra. irmão do condestabre, e porque ia

desarmado da cabeça o conheceu el-rey por delraz, e

chamou-o duas vezes por seu nome e elle quando se

ouvio chamar voltou o roslo, por vêr quem era e et-rei

trigou os passos contra elle e travou-lhe dos peitos, e

disse-lhe: O Diogo Alvarez, aqui sos vos? Eu vos cuido

hoje de ser melhor amigo, do que vos a mim fostes servi-

dor. E em esto alçou-se voz, que matavom o conde, e

porem non era assi. El-rey movendo pêra la rijamente

deixou a Egas Coelho, que o guardasse, e vendo-lhe

as armas de Caslella, sem lhe valer oulra boa razão,

foi logo alli morto por elles.

El-Rey cansado de seu grande trabalho, lançou-se

por descançar sobre hum refece acostamento aguardando

por algua besta em que cavalgasse, tendo presos a par

de si D. Pedro de Castro e Vasco Pirez de Camoens; e

jazendo assi desla guisa, chegou Anião Vazques cava-

leiro e vinha emburilhado na bandeira Del-Rey de Cas-

tella e como foi ante ElRey, começou de balhar por

sabor ante elle, sem lhe fazer alguém som; e depois que

se desenfadou daquello, deseovorilhou-se d'ella e dei-

tou a no regaço a El Rey e disse: Tomay, senhor, es-

sa bandeira do mor imigo, que no mundo tinheis. E
El-Rey sorrindo mandou-a guardar e ás palavras non

respondeu nada. Lourenço Martinz do Avelar, que pre-

sente era, dezia: que elle a derrubara, e assi outros,

cada hum por sy; mas nenhum de cerlo se soube quem
fora e falando em esto chegou o pagem d'el-rey com
hum cavalto, e trazia hum escudeiro Castelão preso em
sima de hua mula, as esporas nos braços e um loudel

vestido ás avessas por non ser conhecido e o matarem.
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El-Rey quando o vio assi vir homem de prol e de
bom corpo; preguntou-lhe: porque se deixara prender
assi daquelle moço? Elle respondeu e disse: melhor he,

que me prendese este moço; que me malar o melhor
homem darmas, que avia em vossa hosle; digo-vos, dis-

se El-Rey, que vos dizeis muy bem, e ora vos quero
eo dar mor honra da que vos deu quem vos cativou. E
enlom o fez cavalgar na mula, e o page traz elle, por
lhe mostrar andando os mortos, se conheceria algum del-

les, e quando os revolviam e conhecia desses senhores

e fidalgos de Castella, quem erom, deciase. e fazia pran-

to sobre elles: e assi andou El-Rey com elle hum peda-

ço, mostrando-lhe aquelles, de que avia algum conheci-

mento. E por esta guisa, prouve a Deus e a sua pre-

ciosa Madre da batalha ser vencida e os portuguezes li-

vres de seus imigos: os quaes vendo como a carriagem

de seu senhor estava desemparada e alguns começavão

já de a roubar, vierom sobrella muitos de cavallo por

tomar a prata da baixella e da capella, sobre o que foi

grande arroido e mortos alguns portuguezes, antre os

quaes foi hi morto Mendo Affonso de Beja e outros, que
da batalha vivos íicarom e alli fizerom sua fim e os cas-

tellãos levarom a mór parte delia, e a algus hia cahindo

pelo caminho e os portugueses começarom dapanhar

desvairadas cousas que lhe ninguém non tolhia e delles

se occupavom em revolver corpos sem almas, se lhe

achavão alguas cousas, de que se aproveitar podessem,

e muitos dos que jaziam mortos, non tinham nenhua

ferida.

Alli foy achada gram riqueza de prata e ouro e jogos

e guarnimenlos de desvairadas guixas; como bem po-

deis entender que traria tal Rey, e taes senhores, como
com elle vinham nom por se tornar da guerra começa-

da, mas por continuar no Reyno, até se sessegar, co-
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mo em cousa que aviam já por sua: e isso mesmo co-

brarom cavallos e mulas e azemalas e armas e outras

muilas e boas cousas, que seria longo de nomear: de

que ElRey nenhuma cousa lomava a quaesqner que as

em poder tinham. Em esta balalha recebeu Castella mny
grande perda, assi de condes e mestres e grandes se-

nhores: como fidalgos e d'oulra meam gente, e doutro

commum povo em grande quantidade.

Mas porque desvairados autores desacordom no con-

to dos que ahimorrerom. poendo muitos milhares de mor-

tos, e gram soma de Capitães: non dizendo porem seus

Domes, nos que desejamos escrever certo, sem favor de

algua das partes, nom curamos de somas, que pnzerõ,

salvo da mais pequena; que El Rey escreveo á Cidade

de Lisboa, dizendo, que seriam os que ali falecerom

atá duas mil e quinhentas lanças, e os mais dos capi

tães, que ali vinham, assi como D. Pedro, filho do mar
quez de Vilhena, bisneto lidimo d'El Rey de Aragão, D
Johão, senhor de Galliza e de Castanheda; filho do con

de D. Tello: D. Fernando. Olho do conde D. Sancho

Pêro Dias, prior de S. João; o conde de Vilhalpando

João Fernandez de Toar almirante mór de Castella, Pe

ro Gonçalves de Mendonça, mordomo mór d'EI Rey
Diogo Gonçalves Manrique, adiantado mór de Castella

D. Gonçalo Fernandez de Córdova, Pêro Gonçalvez Car

rilho, marichal de Castella, Johão Peres de Godoy, fi

lho do mestre de Calatrava, monseur Johão de Lara

cavaleiro dEI Rey de França, Fernam Rodriguez, Diogo

Carrilho de Mançanella, João Alvarez Maldonado, Diogo

Gonçalvez de Toledo, Johão Ramires, de Arelhano, Al-

voro Gonçalvez de Sandoval, Fernão Gonçalvez seu ir-

mão, Fernão Carrilho de Priego. Johão Ortiz de las Cue-
vas, Ruy Fernandez de Tovar, Gulerre Gyl de Queirós,

Gonçalo Gonçalves d'Avila, Lopo Fernandez, Chrislovão
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Fernandez de Sevilha, Johão Affonso de Alcaotara, Dio-

go Gomez Sarmento, Johão de Vallasco, Sancho Carri-

lho, Diogo de Toar, Ruy Barba, João Duque, Ayres Pi-

rez de Camões, Ruy Vasquez de Córdova.

Esies e outros forão hi mortos, cujos nomes, sendo

sabidos, farião longo razoado.

Outrosy morrerom ahi dos fidalgos portuguezes, que
andavom em Caslella, assi como o conde Dom Johão

Affonso Tello, que azou ser a batalha: e Dom Pedralva-

rez Pereira, Irmão do Condestabre, e Diogo Alvarez seu

Irmão, e Gonçalo Vazquez de Azevedo: e Alvoro Gon-

çalvez seu filho, e mais Garcia Gonçalves Taborda, e Jo-

hão Gonçalves Alcaide morde Óbidos, e outros: que nom
nomeamos: e da gente miúda nom poderemos dizer o con-

to, que certo fosse : porem he de presumir, como ja lo-

camos, que avia de ser em gram multiplicação, porque

elles tinhão as Villas, hu se acolher podiam, longe de

hu foy a batalha, assi como Torres Novas e Sanctarem

e outras taes, e aviam primeiro de passar por logares

seus contrairos, e passos perigosos delles nom sabidos

como quer que os portuguezes danliguidade e por na-

tureza sejão anlre si piadosos, e por semelhante os es-

trangeiros; perO esguardando os grandes danos e mui-

tas cruezas, que dos Castellãos aviam recebido, com
seus corações nom podiam postar, que delles nom to-

massem dobrada vingança,

E dos portugueses morrerom em ella Vasco Marlinz

de Mello e Bernaldom Sola, Martim Gyl de Coreixas e

Monsieur Johão de Monferrara e doutras pessoas de pe-

quena conta, ti homens de pé por todos, assi dos que
à primeira vez fugiram da reguarda, como no roubar

da carriagem. quando os Castellãos derom volla por to-

mar a prata da baixella d"El Hey, aiè cento e cincoen-

la, e foy esta batalha segunda feira catorze dias de
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Agosto da era de Gesar de mil quatro centos e vinte e

três.

El Rey esteve três dias no campo, segando costume

de taes batalhas, e por o fedor dos mortos, que era

grande e por nom comprir estar alli mais ordenou de

se partir dalli logo e fez soterrar primeiro o conde D.

Johão Affonso Tello, que foy o azador de ser a batalha,

e mais nom ; e os outros jaziam por esse campo e mui-

tos delles nus sem nenhuns vestidos, porque os villãos

tí gente da terra nom lhe leixavom nenbua cousa e era

muito que as aves, nem lobos, nem caens, non se ché-

gavom a elles para os aver de comer.

Estonce El Rey partio com sua hoste, a qual hia mui
abastada de mantimentos de cavalos e armas e bestas

de serventya e de muytas joyas de prata e douro de

grande e muy rico esbulho, que acharom de seus imi-

gos, assi na tenda dEl Rey de Castella e desses senho-

res e fidalgos que em sua companhia viohom, como pela

grandeza do arrayal, e esto como cada hum acertava da

char: ca El Rey e o Conde a nenhum mandavom tomar

nada, postoque a cousa do grande preço e valor fosse,

nem pedida de grado, nem contra vontade salvo se foy

o Lenho da Vera Cruz, que tinha Alvoro Gonçalvez de

Alfena, escudeiro do condestabre; o qual achara um co-

fre com outras muytas joyas quando ajudou a roubar a

Capella Del Rey de Castella, em hua Cruz douro, que

tinha de hua parte quatro pedras preciosas e da outra

hua Cruz pequena em meio daquella grande; e tanto que
a brio, e levantou a Cruz pequena e vio dentro na gran-

de estar o Lenho da Vera Cruz o qual logo conheceu,

porque fama era no arrayal dos poriuguezes, anteque

se começasse a batalha, que aquelle Rey seu contrai-

ro trazia em sua Capella a Vera Cruz, que sohia de

estar em Burgos : e assi como o conde trazia ante sy
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por seu vencedor sinal, e sua muy prezada devisa a

o Chrislo Jesu em sua bandeira, posto na arvore de
Sania Cruz. assi prougue a este Senhor delle ser em
conhecimento como linha aquelle escudeiro: e o conde

que o muilo desejou daver, o mandou logo chamar e

com doces palavras e bom gasalhado o rogou aSnca-

damente que lhe desse aquelle santo Relicairo; prome-
tendo de lhe fazer por ello muylas mercês, e o escu-

deiro lha oíTereceo de tam bom grado, como por ello

lhe foy requerida: E assi a ouve em seu poder e El

Rey levou caminho de Alcobaça, que era dalli três le-

goas, e pouzou o arrayal á ponte da Chaqueda, non lon-

ge do Moesteiro, e alli acharom muitos caslellãos mor-
tos, dos que fugiam, por >he terem o caminho naquelle

passo aquelles, que o abbade Dom Johão mandara ;

porque algus escudeiros e homens de pé da Comarca
do Áloesteiro chegavomse a elle, e do Castello de Al-

cobaça faziam guerra aos imigos nos logares que mais

a seu salvo podiam, e quando foi o dia da batalha man-
dou o abbade hum seu irmão com certos homens dar-

mas; e de pé, e besteiros e azemalas carregadas de pão

e vinho e doutras cousas ao campo, hu El Rey estava,

e como soube que era vencida, mandou aos que fica-

rom; que o aguardassem alli: e esies erom os que fa-

ziom nelles grande gasto, entre os quaes jazia morto e

muilo feo com feridas Ruy Dias de Rojas, hu cavaleiro

castelão, cuja molher era cuvilheira Del Rey de Cas-

tella e ella e o marido aviom grande entrada em sua

Camará, e ella defumava El Rey com defumaduras de

bons e nobres cheiros, e quando alguns senhores en-

travom na camará aquella ora, que ella esto fazia, logo

lhes ella alçava as faldas e defumavaos. e dizialhes,

todos ireis defumados de bons odores Del Rey meu
senhor; pêra perderdes os mãos cheiros, que saem
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moram.

Esta dona levava presa Diogo Lopez Lobo, e em
querendo passar a ponte vio jazer seu marido defu-

mado e bem acutilado, e pêro jouvesse muy desfeito e

feo, ella o conheceo logo e começou de chorar e fazer

pranto por elle: e hu omem de pé portuguez que a bem
conhecia, quando a vio chorar e jazer assi seu marido,

começou a dizer contra ella—Digo, boa dona, que sam
das vosass defumaduras, que púnheis sob as faldas aos

cavaleiros?

Mister avia agora vosso marido huas poucas delias,

que tam mal cheira alli, hu jaz.

E ella chorando nom respondia nada, e outros nom
quedavom descarnecer delia.

Em aquelle moesteiro mandou El Rey soterrar Vasco
Martinz de Mello o moço; e Martym Gyl de Coreixas e

Bernaldim Sola e Mendaffonso de Beja, e Monseur Jo-

hão de Monferrara e outros porluguezes; que forom

achados menos, e conhecidos jazendo mortos, e fezlhe

El Rey muita bonra, como era razon.

O real convénio de Nossa Senhora da Vicloria, no lu-

gar da Batalha, é fundação d'el rey D. João I. Achava-

se nos campos de Aljubarrota alojado em um estreito

arraial, e acompanhado de poucos vassallos, ainda que
fleis e animosos e determinados.

Tinha defronte outro rei lambem João, e também pri-

meiro dos reynos de Castella, o qual irazia comsigo lo-

do o poder de suas terras e muita gente das de Poriu-

gal que o seguia ou por interesse próprio ou enganada da
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sos da guerra são incertos, e a batalha estava em gran-

de estremo arriscada da parle dos portuguezes, pelo.

pouco numero d'elles, comparado com a multidão con-

traria que cobria montes e valles: vendo todavia que
por ser buscado, e denlro em Reyno. não podia escu-

sal-a sem grande descrédito e perda de reputação: pro-

curou na hora que se determinou em pelejar, valer-se

do soccorro do Ceo e pedir a vitoria áquelle Senhor que
as dá e tira, e por isso se chama Deos dos exércitos.

E invocando por medianeira a Virgem Mày, porque em
véspera de sua gloriosa Assumpção foy a jornada, pro-

meteo que sayndo vencedor lhe edificaria hum famoso

Mosteyro, o qual a pedido de João das Regras e de fr.

Lourenço Lamprea, seu confessor doou, á Ordem de S.

Domingos no principio de 1388, acbando-se el rey na

cidade do Porto.

Quiz el Rey fazer hum templo e Mosteyro que exce-

desse todos os famosos da Christandade, não so de Hes-

panha: e na verdade alcançou com effeilc e realidade o

que prelendeo com o desejo e animo: Porque na sua

idade e em muitos annos despois não foy edificada tão

grande, nem ião magnifica, nem tão perfeita e polida

fabrica.

Chamou de longes terras os mais celebres architeclos

que se sabiam, convocou de todas as partes oCDciaes de

cantaria destros e sábios: convidou a huns com honras,

a outros com grossos partidos, obrigou a outros com
tudo junto.

Á voz da grandeza da obra acodio de todo o Reyno
numero infinito de pionagem a servir e trabalhar, e ga-

nhar jornaes.

Avia muito dinheiro e fidelidade nos ministros, voava

a obra, não só corria. E avendo de ser a fabrica no lo-
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gar em que começou a batalha (no quai logo mandou
levantar huma ermida a S. Jorze, que hoje dura) ou em
seus contornos, não offerecia a comarca toda mais ac-

comodado assento do que este.

Porque sendo a terra secca por todas estas partes,

aqui achou hua boa ribeira de agua de todo o anno pa-

ra serviço do mosteiro: e logo abaixo para vista hua

estendida e fértil veiga regada da mesma e doutra mayor
ribeira.

O primeiro nome que ei Rey deo ao convento quanto

ao sitio foy de apar da Cavoeira, como parece da doa-

ção, por não aver outro lugar mais visinho: e he hua

aldeia distante delle pouco mais de meya légua: o que
lhe ficou depois de edificado foy da causa da sua fun-

dação, chamando-se da Batalha.

Os nossos velhos mais santos e atilados, chamarão-

Ihe impropriamente na lingua Latina de Bello: e não

fora o nome se não muy próprio e acertado (como muy-
tas vezes acontecem acaso grandes acertos) se o tomá-

ramos na significação que tem sendo adjectivo, por cou-

sa bella e formosa, e não pelo substantivo, que he

guerra.

Começou a Igreja com desmesurada grandeza e sum-
ptuosidade tal que aos mesmos edificadores fazia impos-

sivel o fim da obra, lançando conta ao que convinha so-

bir pelas regras de boa proporção, e ao que era força-

do gastar de tempo e dinheiro pola despesa que levava.

Só o corpo delia, desde a porta principal que abre onde

se pôe o sol, e corre contra o nacente, segundo a pos-

tura das Igrejas antigas, tem trezentos palmos de com-
primento até o primeiro degrau da capella mór, aos

quaes juntos sessenta, que ha deste degrau até a parede,

em que encosta o altar mór, fica todo o comprimento do
templo tresentos e sessenta palmos.
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A largura he de cem palmos, que vem a ser ao justo

a terça parte de lodo o comprimento, que dissemos alé

o primeiro degrau da capella mór: e a esta medida

responde a altura na proporção da arte, que he tal que
hum valente braceiro chega mal tirando com huma pe-

dra ao alto do tecto: porque como he abobada, sobe

ainda grande espaço sobre as paredes, tanto quanto re-

quer a distancia em que estriba.

Assi tem de altura até o ponto mais subido da mayor
abobada cento e quarenta e seis palmos.

Das três naves em que se divide a Igreja tem a do

meyo trinta e Ires palmos de vão, e as dos lados a vinte

e hum e meyo cada huma.
O que falta pêra encher a conta dos cem palmos, que

demos de largura a todo o corpo, he occupado dos pi-

lares que fazem divisão das naves, que são oito por

banda: cujas bases assentadas em quadro fazem doze

palmos por cada testa. Cada nave tem sua abobada por

si. As abobadas, pilares e paredes são tudo cantaria, as-

sentada com tanto primor e cuidado, que quasi querem
enlear os olhos as junturas, mas se se deixão enxergar

porque não podia ai ser, he tão sem oCfensa da arte, que

difiQcultosamente se divisa nellas sinal de cal.

A grossura das paredes he como a das bases dos pi-

lares, de doze palmos por todo.

A pedraria é lavrada toda do mayor polimento que

a arte usa, salvo de brunido e lustrado.

A calidade da pedra toda huma, e não deve haver em
toda Espanha outra melhor para semelhantes ediScios:

porque quanto á cor tem um extremo de alvura, e

quãio a fortaleza é bastanlemente dura, sem ser dema-

siado áspera ao lavrar.

Mostra-se hua e outra coisa em que passando já de du-

sentos annos de idade o edifício, nem na gastão o dis-
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curso e injurias do tempo, nem o que lhe tem trocado
da alvura lhe tira muito da primeira graça.

E acontece-lhe n'esla parte o mesmo que ao rosto de
bum homem que foy muyto alvo, que por muyio que
se queyme e curta da força do sol e do ar, nunca no
queimado perde de todo o sinal das primeiras cores.

Assi esta pedra vay tirando com a antiguidade a hum
tostado nada desengraçado, e não a pardo nem escuro
ou denegrido, como vemos em outros géneros de pe-
dra.

O cruzeiro tem de largo trinta palmos que responde
ao justo á quinta parle de todo o seu cumprimento que
he de cento e sincoenta.

As paredes do corpo do templo são todas lisas e

cheas, não vasadas nem cortadas (como he ordinário

em outros) com numero de capellas.

Somente na entrada da porta principal se abre á

mão direita hum grade arco pêra hua formosa quadra.

A frontaria do cruzeiro a hum e outro lado da Ca-

pella mór está dividida em quatro capellas, duas por

cada banda.

A primeira e mais visinba á sacristia he dedicada a

Santa Barbara, e jaz n'ella em hua sepultura baixa hum
cardeal, de cujo nome e sangue se perdeu a memoria:

tem-se por certo seria chegado á casa Real. A segunda

he de nossa senhora do Rosário.

Vê-se nella hum bem lavrado moimento alto em que
el-Rey dom Affonso Quinto mandou tresladar a Raynha
dona Isabel sua mulher, que faleceo em Évora no anno
de 1455.

A terceira que he collateral á capella mór da parte da
Epistola tem a vocação de Nossa Senhora da Piedade,

e nella está depositado o corpo d'el-Rey dom João o
segundo.

20
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A quarta deu o autor de toda a obra ao grande Mes-

tre de Christo dom Lopo Diaz de Sousa que nella jaz se-

pultado, lugar bem merecido do seu valor e bõs serviços.

O conde de Miranda Anrique de Sousa, successor e

erdeiro que ha da casa desie Mestre recí.lheo em nos-

sos dias nella sua mulher dona Mecia.

No meyo da capeila mór logo abayxo dos degraus do

altar jazem el-Rey dom Duarte e a Bainha dona Lianor,

sua mulher em duas grandes caixas do mesmo már-

more de que he toda a fabrica: as qiiaes são lisas e

sem letra alguma: só lem em cima os vultos de ambos
lavrados de relevo inteiro em lodo o primo" da escul-

tura, e dizem que estão tirados ao natural. O del-Rey

cô a mão direita travada com a direita da Rainha: a

esquerda del-Rey sobre hua acha de armas, e a da

Rainha occupada com hum livro.

Dos topos do cruzeiro toma hum a porta travessa da

banda da epistola, o outro enche o altar de Jesu com
hum grade e formoso retábulo de pedraria lavrada á

moderna.
Estas cinco Capellas, assi a mayor, como as quatro

collateraes podemos dizer que não tem retábulo algum.

Porque dado que na mayor e na do Rosário vejamos

hoje retabolos, são ambos cousa tão pequena em corpo

e tão pobre em feitio, que claramente moslrão não di-

zerem com a mais obra do convento, nem com a tenção

do fundador: principalmente estando ermas as outras

ires: e estando todiís sinco aberto em frestas pêra luz,

o mesmo sitio que ouverão de cubrir os retabolos, se

forão proporcionados com as Capellas.

Donde se pôde colligir que o animo do fundador não

foy tratar de retabolos de pedra nem de madeira. Por-

que se o fora, ou os fizera desde o principio, ou dei-

xara o lugar livre para se fazerem ao diante.
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E assi he meu parecer que foy sua determinação como
de espirito em tudo grandioso fazer retabolos de prata,

e estes levadissos com lanios corpos de prata de santos

que para qualquer festa ficassem os altares cobertos

delles: e fundo-me em que já quando falleceu tinba dado
á sacristia quinze corpos.

Em todas sinco Capellas tomão o verdadeiro lugar

dos retábulos bumas grandes frestas altas e rasgadas, as

quaes todas eslão guarnecidas e cerradas de suas vi-

draças illuminadas de finas cores e varias pinturas de
devoção, e também assentadas, que cursando no silio

grandes ventaniaa e sendo maior a bateria das tempes-

tades, quanto mais altas são as paredes, com tudo a

mayor parte das vidraças está ainda boje inteira, e cõ

o assento da primeira mão, sem aver mister segunda

do reformador delias, que assiste na casa particular as-

salariado para as fabricar e manter em sua perfeição.

A capella mór tem quatorze frestas das quaes lhe

ficão no lugar do retábulo dez, a saber: sinco baixas e

sinco altas: e cada buma a quarenta e dous palmos de
rasgado de alto a baixo: e porque ficão direitamente

buas sobre outras: vem a abrir cada duas em altura

oitenta e quatro palmos. E todas dez tem uma mesma
largura de três palmos, e meyo de vão cerrada de suas

vidraças, sem divisão nenhua de pedra.

Assim vem a dar cada bua das dez frestas cento e

quarenta e sete palmos de abertura e outros tantos de
vidraça e de luz.

As outras quatro Ibe ficão nos lados, e tão altas que
tomão luz sobre as capellas coUaterais, a duas por
banda.

E estas tem vinte palmos de alto e doze de largo com
dous pilares polo meyo de grossura de um palmo cada

pilar pela fortaleza da vidraça.
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E por boa conta vem a dar cada uma destas frestas

duzentos palmos de luz. e outros tantos de vidro.

Ás quatro capellas cotiaterays tem cada uma suas três

frestas com alguma differença entre si.

Porém as mais são de corenta palmos de alto, e três

de largo, com outros tantos de vidraça.

Dissemos atras qne entrando peia porta principal da

Igreja abria um arco á mão direita.

O que dentro se vê, he uma grande sala quadrada

de noventa palmos por cada lado fabricada da mesma
sorte de cantaria da Igreja, e coberta de abobada com
um simborio que artiflciosamente nace do meyo delia

sobre oito pilares como a eCfeito de meter mais luz den-

tro, mas na verdade pêra lustre e mageslade da capei-

la ; e juntamente estribo da abobada
;
porque sobe em

grande altura em forma oitavada e trinta e oito palmos

de diâmetro seguindo a situação das colunas, e fazendo

duas faces de hum mesmo lavor e feitio, uma pêra den-

tro e outra pêra fora: e vay vasado todo em roda até a

mais alta parte delle em frestas muy rasgadas e gran-

des, e tão largas, como he cada parte do oitavado, e

todas são cerradas com suas vidraças de cores, como as

da Igreja, e capellas: e nellas se vem debuxadas as ar-

mas do Reyno e divisas do Rey, que as mandou fa-

zer.

E porque o simborio se levanta demasiadamente so-

bre as primeiras frestas, corre huma divizão ou cordão

de cantaria em redondo, pêra firmeza da obra, e sobre

ella sobem outras frestas em direito das quaes íicão

debaixo com o mesmo lavor e guarnição de vidraças, e

illuminação: até pegarem na chave onde fecha toda a

obra. a qual hca tão alta, que delia ao pavimento ou
lageado da capella ha noventa e dous palmos.

Este zimbório assi feito faz pavelhão a duas sepultu-
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ras e hum altar, que ao junto lhe ficão debaixo e en-

tre as columnas em que estriba.

As sepulturas fez el Rey pêra si e pêra a Rainha

dona Filippa sua mulher engeitando com aquclle seu

grande animo o melhor logar na casa própria, e feita com
seu trabalho e despesa.

São dois grandes moimentos tão juntos que pare-

cem hum só.

O mármore muito alvo e íino lavrados todos em ro-

da de hum silvado de meyo relevo com seus espinhos

e amoras, e a espaços hua letra Franceza que diz: // me
plait, pour bien.

He a empreza de fundamento tão alto, que nos dá
nella este Príncipe um conhecido penhor de seu bom
juizo.

Porque se a tomamos na verdadeira signiQcação do
nome latino: rubus; que he silva, ou sarça, represenla-

se-nos um Moysés libertador do seu povo, chamado por

Deos por meyo delia, e não refusando a empreza como
elle, mas obedecendo sem tardança com a palavra: U
me plait: como quem queria dizer, que alegremente se

ofiferecia a todo trance e trabalho polo bem dos seus e

amor de quem o mandava.
E se a tomamos polo Rhamno misterioso e parabóli-

co do texlo sagrado, que também he género de sarça

ou silva : confessa-se por outro Abimelech no que toca

a seu nacimento e principios. mas com meios e obras

de tanto valor e virtude, e com fins tão cheios de pros-

peridades, que foy nellas um Abimelech ás vessas.

Porque este pêra reinar só matou aleivosamente seten-

ta irmãos, filhos legilimos de seu pai, sendo elle bas-

tardo: e o nosso esteve tão longe de ambição que re-

conhecendo por mais próximos e mais dignos herdeiros

do Reino, a dois irmãos seus que andavão ausentes».



38

não pretendeu mais que libertalo pera elles, com nome
de defensor. E o de Rey não tomou, senão depois que
o povo junto e falta dos irmãos lhe fez força.

Sobre os moimentos parecem dous corpos deitados

do mesmo mármore lavrados de relevo inteiro, hum dei

Rey que está armado de todas as armas, salvo as da ca-

beça, e o outro da Rainha que fica á mão direita dei

Rey e estão travados pelas direitas.

As cabeceiras destas sepulturas ficão pera a porta

principal e em cada uma esculpido seu letreiro, em de-

masia largo.

Fica o altar que dissemos, contra os pes das sepul-

turas, arrimado ás colunas que sustentão o simborio:

por maneira que o altar e sepulturas fazem uma capella

particular por si e não pequena no meyo de toda a quadra.

Na parede fronteira que flca á mão direita dos Reys

parecem quatro sepulturas debaixo de quatro arcos la-

vrados de obra miúda, e encaixados na grossura da pa-

rede que tomão todo o lanço delia.

No face de fora que so descobrem, representão es-

cudos de armas e divisas em lavores de meyo relevo

com emprezas e tenções dos que nellas jazem, que são

os quatro filhos que el rei teve despois do Principe

herdeiro dom Duarte que lhe succedeu no Reyno, para

quem deixou a capella mór.

E não se faz conta do infante dom Affonso que mor-
reu moço, e foy enterrado na Sé de Braga sendo pri-

mogénito.

Jaz na primeira o infante dom Pedro como mais ve-

lho entre os quatro: foy duque de Coimbra, e de Monte

mór, e Governador deste Reyno na menoridade dei Rey
dõ Afõso V seu sobrinho e genro, por tempo de onze

annos, que se aíBrma foi o mais inteiro e santo gover-

no que nelle em muitos annos se gozou.



39

Este be o Infante de quem o povo ccnla que andou

as sete partidas do mundo: e não ha duvida que cor-

reu muitas terras, e em Alemantia se acbou com o em-
perador Segismundo em alguns feitos notáveis: e de

Itália passando por Pádua trouxe algumas relíquias do

nosso porluguez Santo António, que deu á sua egreja

de Lisboa.

Mostra-se em uma parte da sepultura a diviza da Or-

dem da Garrotea de que era cavalleiro com a letra delia.

A outra parte se vê umas balanças e de mistura com el-

las alguns ramos, de que pendem umas bolotas como
de azinheira, e huma letra franceza de uma só palavra

que he Desir.

Tem segundo logar nas sepulturas, como na idade

o infante D. Anrique duque de Vizeu, e senhor de Co-

vilham e mestre da Ordem de Christo.

Dizem que foy eleito rey de Chipre, e dá testemunho

o vulto que cobre sua sepultura que está coroado de

Coroa Real.

Tem no escudo a divisa da Garrotea.

E entre os lavores da sepultura se vê hums trossos pe-

quenos, de que nacem bus raminhos que na feição e frui-

tos parecem de carrasco, porque as bolotas são muito

redondas, os ramos torcidos e curtos, e as folhas cer-

cadas de pontas agudas.

E bem podia significar sua boa tenção e a difficul-

dade da empreza na fereza e humildade de hum carrasco

e no fruilo seco, e sem proveito que delle nace com a

leira também franceza: Talaint de bien faire

Succede logo o Infante dom João mestre de Santia-

go e condestabre de Portugal, o qual casando com bua

neta do condestabre dom Nuno Alvres Pereira, filha do

duque de Bragança dom Affonso seu irmão, teve duas fi-

lhas, por cujo meyo pariicipão hoje do sangue deste vale-
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roso portuguez dom Nunalvares os mais dos Reys e Prín-

cipes grandes da Christandade.

Sua divisa são huns ramos estendidos com uns fui-

los picados 6 redondos, como medronhos e por en-

tre elles pendem huas bolsas, quadradas ao uso an-

tigo com Ires vieiras sobre cada bolsa. A letra em fran-

cez como as de seu pai e irmãos: Je ay bien raizon,

responde em portuguez: Eu tenbo bem razão. Como não

sabemos feitos particulares desle Principe, também igno-

ramos em que funda a rasão que teve para se conten-

tar tanlo como afiQrma da empreza dos medronhos, que

não duvido seria muy acertada.

A ultima sepultura e quarta he do ultimo e quar-

to irmão o infante Santo Dom Fernando, Olho sexto em
numero d'el-Hey dom João. Foy mestre de Aviz. A di-

visa de seu escudo são as Quinas Reaes sobre a Cruz

floreteada da sua Ordem.
A empresa que se vê no campo do moimento são

huns ramos como os do Infante dom João: mas com es-

ta differença, que aquelles vão estendidos, e estes enla-

çados em circulo bus cõ os outros: os fruitos destes

tem differença no nacimento daquelles. Por onde ouve

quem quiz dizer que estes ramos circulares fazendo co-

mo fazem, feição de coroa, erão de espinheiro e dizião

bem, se lançarão puas ou espinhos, o que não fazem. A
empreza neste sentido era bem fermosa e juntamente

profética: e os espinhos que não teve quando se escul-

pir), que fuy muyto antes de seus trabalhos, experimen-

tou o Santo entre os Mouros. Pôde bem ser que como
amava a coroa de Christo e seus tormentos, como San-

to que era, não se atreveo por humildade, a declarar

ao mundo o que tinha em seu animo: por não parecer

que blasonava virtudes ante tempo.

Moslrou-o depois, com effeitos, e bem á sua custa, e
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estes são os espinhos, que faltão no valor, e corpo da
empreza. E ainda qae lhe não vemos leira no moi-
mento, elles mostrarão que assi muda publicava e soava

mais que todas as rle seus irmãos.

Dâ mesma maneira que os Reys tem seu altar junto

de si, que he da invocação da Cruz, lem os quatro In-

fantes outros quatro aliares junlos e dislinctos por seus

arcos formados na grossura da parede no lanço da qua-

dra que 6ca contra os pés dos Reys: ornados lodos com
seus retábulos, pequenos segundo o sitio e de pintura

antiga, mas perfeita. A invocação dos altares he segun-

do a devoção que cada hum teve em vida. O primeiro

que segue logo apoz a sepultura do Infante Santo, he da

Assumpção de Nossa Senhora. Mostra-se que pertence

ao mesmo Santo, porque nos painéis que cercão a Se-

nhora se vê retratado com suas cadeias e successos de

seus trabalhos.

O segundo he do Baulista, e diz com o nome e de-

vaçào do infante dõ João. No terceiro fez o Infante dõ
Aorique pintar o Infãle dõ Fernando, porque o tinha

por Marlyr, e cõ elle erão todas suas devações. O do
Infante dõ Pedro que he o quarto tem o seu Anjo S.

Miguel, cuja insignia trazia por divisa. A parede fron-

teira desta que fica na cabeceira dos Reys está toda

occupada de grandes almarios de madeira, em que se

guarda o necessário pêra se oíBcJarem os sacriflcios,

que cada um d'estes Principes tem quotidianamente. E
pêra se conhecer cada hum. e a que Príncipe pertence,

vê-se na madeira lavradas as divisas, tenções e letras

de todos. E porque nos não fique nada por dizer do
que toca ao Infante Santo, achamos aqui cõ as suas co-

roas parte do que faltou em sua sepultura, que he a

letra e franceza lambem, como tem os mais e diz assi:

Le bien me plait: significando: O bem me agrada. E tal
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be a fabrica da capella e enterro del-Rey dom João Pri-

meiro e dos Infantes seus BItios.

Da parte de fora da Igreja ha duas entradas, huma que
faz a porta principal, e outra a travessa, que loma o to-

po do cruzeiro fronteiro ao aliar de Jesu. O portal e

frontispicio da principal merecia só hu livro pela cali-

dade da obra, se ouveramos de parlicularisar tudo o que
nella ha de colunas, de figuras, de lavores e variedades

de feitios, desda primeira pedra que descobre sobre a

terra até o remate, que levantou grande altura sobre a

mayor abobada. Porque cada palmo lem tanto que ver

de delicadeza e artificio, de trabalho e magesiade, que
considerado com attenção impossibilita o engenho, e em-
bota a pena, pêra o declararmos, e se entender com to-

das suas partes. Só hum espelho que abre no alto em
meyo do frontispicio pêra dar luz dentro, parece que
se não podia obrar com mais sutileza e cuydado em
trancinhas de agulha ou em lavor de cera, ou no espe-

lho de bua viola. E quadra-lhe bem esta ultima compa-
ração pela forma circular e redonda e pola representa-

ção e miudeza do feitio. Os vãos que na viola ficão

abertos para darem Ingar ás vozes que forma no inte-

rior, ficarão cá serrados de vidraças debuxadas todas

de cores finas, e pinturas varias de armas e divisas do

Reino, de tenções e empresas del-Rey. E como são muy-
tos os vãos porque o circulo he muy dilatado, commu-
nica dentro muyta claridade e paga com a graça das

cores o que ellas lhe diminuem na pureza da luz. Mas
faz pasmar a firmeza cora que se mantém obra tão miú-

da tantos annos ha em lugar tão alto.

Não espanta menos a firmeza, numero e grandeza de

outras vidraças, que dão luz á Igreja e cruzeiro. Só no

corpo da Igreja abrem trinta frestas, iodas tão rasgadas

de alto abaixo, e ao respeito e proporção tão largas, que
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em noite clara, seodo a casa tão descompassada de gran-

de, como lemos dito, e a luz das vidraças em parte

embolada com a pintura e cores, que atras dissemos,

pode-se eslar n'ella não só sem pavor, mas como em
meyo de huma praça.

Não será desagradável declararmos a medida de al-

gumas que fizemos tomar pêra credito do que dizemos,

por mão de architecto. No alto da nave do meyo ha

dezesels frestas, a oito por banda, que sobem dezoito

palmos até os capiteis, e tem de largura nove, dividida

cada uma com dous pilares, de grossura de hum pal-

mo cada pilar, para firmeza das vidraças. Assim ficão

em cada fresta sete palmos de vidro e luz, que multiplica-

dos pelos dezoito da altura, fazem cenlo e vinte e seis.

As duas naves tem ambas doze frestas. Quatro a do

sul, em que fica encostada a capella do fundador e oi-

to a contraria. Cada fresta vinte e dois palmos de alio

e sete e meyo de largo. E porque lambem são dividi-

das a dous pilares, de grossura de palmo, como as da

nave do meyo, ficão com cinco paimos e meyo de vidro:

e vem a ter cada fresta por esta conla cenio e vinte e

hum palmos de abertura e luz e outros tantos de vidraça.

Da mesma altura e largura destas ha outras duas fres-

tas que acompanhão a porta principal, huma de cada lado.

e fazem o numero que dissemos de trinta. E vem a ser

huma tamanha caotidade de vidraças, que por cousa pro-

digiosa se pôde ter enire as que mais espantão desta

casa.

Ajudam a claridade outras três no cruzeiro, das quaes

so huma que fica sobre a porta travessa sobe a quarenta

e dous palmos e tem de largo quatorze, lavrada toda

de huma artificiosa rede de pedraria e os vãos tomados
de suas vidraças. Estas com as da Capella mór e colla-

teraes, afora o espelho do frontespicio da porta princi-
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pai, que allnmia por muilas, fazem a caza por extremo

alegre e muilo clara e bem assombrada. O que me faz

cuydar, que sendo assi que nesta mesma conjunção teve

também principio o famooo templo da Sé de Milão

(cbamam-lhe lá il Domo) o qual se começou a fabricar em
vida do Pontitice Urbano Sexto, que presidio Da Igreja

de Deos onze annos até o de 1389, e ficou com tacha

de escuro e malencolico, devião esmerar-se os archite-

ctos d'este nosso, em o fazer por contra posição em lo-

do estremo daro e bem assombrado. E tornando á his-

toria, estão esías vidraças todas tão fortes do assento,

tão cristalinas na vista e tão vivas nas cores, que pas-

sando já de duzentos annos que servem, parecem na re-

presentação obra moderna.

Cobre-se esta Igreja e abobada, que já dissemos, era

de pedraria, com um telhado também de pedraria, com-

posto de umas grandes lageas direitas e adelgaçadas

em corpo e grossura, que ficão arremedando uns meyos

taboões grossos, e começando a assentar na parte infe-

rior umas e sobrepondo outras até o alio, fica armado

um telhado immortal, que sofre sem dano e sem peri-

go ser passeado e corrido: e pêra as immundicias que

os longos annos fazem crecer, se varre e alimpa á vas-

soura.

Cerca-o em roda uma grinalda de pedraria formada

em laços, e seus florões altos a espaços com que fica

como coroado e de toda a mais obra do alto dífleren-

çado.

Para se poder ver e gosar esta grande machina toda

por junto ha duas serventias, que do baixo da Igreja

levão ao mais alto do telhado delia. Estas são abertas

na grossura do muro do cruzeiro, entrando pela porta

travessa á mão esquerda; e fica uma junto da porta, e

outra junto ao altar de Jesu.
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Ambas vão em caracol e com cento e vinte degraus

que tem cada uma, vencem a mayor altura. Mas além

destas ha outra subida por dentro do convento fácil e

suave, por escadas largas e bem lançadas: e recebe a

vista particular deleytação esleodendo-se de cima para

uma serra de penedia, que das serras ordinárias não

diíTere em mais, que em ser esla lavrada e polida á

força da arte, e as outras informes e descompostas e ao

natural: nas quaes assi como ha desigualdades hora com
valles fundos, hora com picos e rochedos que se vão

as nuvens: da mesma maneira se vem nestas suas dif-

ferenças.

Porque em umas partes se levanta a penedia como
Da Igreja; em outras abate como no refeitório, capitulo

e adega: logo por outras partes sobem curucheos muy
altos e de obra tão espantosa, que egualando as da na-

tureza na eminência, deixão na muyto airaz no que he

artificio: porque vão fabricados por tal ordem, que dão

fácil subida ao alto: mas não sem medo, polo muyto
que alevantão.

Destes ha três; um que fica sobre o Cimborio da

Capella do fundador, fazendothe uma forma de pave-

Ihào: como a faz o Cimborio á mesma Capella (segun-

do alraz tocamos) e he por estremo fermoso, porque
sobe piramidalmente cincoenta palmos, e leva uma sa-

cada em roda de quatro palmos de praça, guarnecida

de seu perapeyto lavrado em rede, e coroado de umas
malas, como flores delis: o que tudo junto faz uma ma-
quina muyto crespa e vistosa.

Outro tem seu nascimento quasi sobre a casa que
chamão da prata, entre a crasta e a sacristia; e tem de
altura sesenta e três palmos. Não faz menos represen-

tação de grandeza a torre dos sinos e relógio; confor-

mando D'ella com tudo o mais do edificio.
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Na capella de Santa Barbara, que pega com a de

Jesu ao topo do cruzeiro, se enlra para a sacbristia.

Esta sacbristia não be casa em si notável por grandeza

ou composição; mas bem de ver polo ihesouro sagrado

de Relíquias, ouro. praia, e ornamentos de brocados,

telas e sedas de toda a sorte, que o fundador com li-

beralidade verdadeiramente Real n'ella amontoou. E
começando polo de mais estima, que são as relíquias

be de saber que acbando-se o imperador de Constanti-

nopla Emanuel Paleologo na cidade de Paris em Fran-

ça, aonde viera no anno do Senbor de 1401, a effeito

de pedir e juntar soccorro entre os Principes christãos

do Occidenie, contra a força e poder da casa Ottoma-

na, que vinba conquistando a Ásia, e ameaçava a Cons-

tantinopla e Europa, e sendo mandado visitar, como era

rasão, por parle dei rey dom João respondeu á visita

com lhe enviar um presente de preciosas relíquias,

muyto de estimar pola calidade delias, e pola certeza e

credito que Ibes dava a authoridade de tão grande

Príncipe: e ajuntou a ellas uma certidão de sua mão
assinada, e com um sello pendente d'ouro autorísada:

da qual daremos aqui o Ireslado em Portuguez, porque

sendo bem digna de ser lida, escusa-nos recontar de

fura o numero e calidades das relíquias, e diz assi:

Emanuel Paleologo, em Cbrísto fiel Emperador a Deos,

e Governador dos Romanos, e sempre Augusto a todos

e a cada bum dos que virem estas letras Imperiaes,

saúde em aquelle que be verdadeira salvação de todos.

O piadoso salvador e redemlor nosso Jesv Cbrísto offe-

recendo-se a si mesmo a Deos Padre em sacrificio sem
macula no altar da Cruz deixou aos fieis cbrístãos as

insígnias de sua paixão pêra memoria de suas maravi-

lhas.

Polo que tendo nós na nossa cidade de Constantino-
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pia algumas santas Relíquias do mesmo nosso Salvador,

e de muytos Santos seus dignas de serem veneradas,

como o temos de tradição dos sereníssimos Emperaôo-
res nossos Pais por eslormentos auleniicos e Crónicas

aprovadas: as quais cousas forlo por elles guardadas e

conservadas, como também o são por nós com a dili-

gencia e reverencia devida.

E succedendo hora passarmos a estas partes occiden-

lais, por causa das perseguições e oppressões dos Tur-

cos cruéis enemígos do Santíssimo nome de Jesv Chris-

10, que elles com todas suas forças trabalhão por ex-

tinguir na terra, e principaimenle nas parles de Thracia:

a effeilo de buscar defensão e ajuda pêra os christãos

das províncias Orientais, que estão pelos ditos infiéis

opprimidos: trouxemos com nosco parte das ditas Relí-

quias e Santuários.

E sabendo por certeza, que no Illustrissimo Príncipe

dô João por graça de Deos Rey de Portugal nosso pa-

rente digno de toda honra, ílorece o zelo da fé e reli-

gião christam: por tanto porque sua devação creça sem-

pre no Senhor, ouvemos por bem darlhe algumas das di-

tas cousas sagradas: e lhe damos agora ao mesmo sere-

níssimo Príncipe huma pequena Cruz de ouro. dentro da

qual estão Relíquias dos bem aventurados Apóstolos S.

Pedro e S. Paulo, e de São Jorze, e de S. Braz.

E no meyo da dita Cruz está huma pequena partícula

da espongia, com que derão a beber a Chrísto o fel e

vinagre.

E pêra certeza e cautela de todas as cousas ditas, pe-

dimos que se escrevesse esta carta ao mesmo serenís-

simo Príncipe, assinada por nossa própria mão com
leitras Gregas de tinta vermelha, como costumamos no
nosso Império e a autorisamos cõ a firmeza de nosso

sello pendente de ouro esculpido de letras Gregas.
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Dada na cidade de Paris aos quinze dias do mez de
junho de 1401. Demos também ao sobredito Rey hua

pequena parte da vestidura de nosso Redentor Jesv

Christo, que be de cor, que tira a roxo, e he daquella

cuja borda, tanto que a tocou a molher que padecia a

doença de fluxo de sangue, logo ficou sam.

Esia sania tieliquia está inclusa em hum viril de cris-

tal engastado em ouro. Emanuel Paleologo.

Estas santas Relíquias recebeo el Rey, e na mesma
forma que lhe vierão á mão, e acompanhadas da mesma
certidão do Emperador mandou entregar neste convento

e sacristia.

O sello be redondo. Tem de hua parle hum I grande
Latino que posto no meyo corta quasi todo o campo de
alto abayxo, e juntamente hua medalha do rosto do Em-
perador, e huma letra que diz Emanuel in Chrisio Impe-

rator Paleologus.

No reverso parece hua imagem de Christo, e ou-

tíO I também grande e latino, e hua letra que diz

lESVS Christits. O latino I mostra o titulo de quem
se prezava de Emperadur dos Romanos, como parece da

certidão que atraz fica lançada.

Estas são as reliquias. A prata e ouro diremos ago-

ra. Deu el Rey quinze corpos de prata de fundição muy
prima e custosa, que representavão outros tantos san-

tos da sua devação.

Vinte oito cálices quasi todos dourados. Catorze pa-

res de galhelas, cinco caldeiras com seus hissopes.

Oylo turibulos e seis navelas pêra elles. Nove cruzes

meãs pêra servirem nos altares. Quatro grandes das

quais erão três pêra as procissões e hua de pè de prata

pêra e altar mór. Dons castiçaes grandes altos e doura-

dos e doze menores. Seis grandes tocheiras. Das quaes

erão duas douradas, e ha memoria que pesavão noventa
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e hum marcos só estas duas. Sete alampadas de grande

corpo e peso. Hua laolerna. Sioco caixas de hóstias.

Sinco porla-pazes. Dozes gomis com seus pratos gran-

des de agoa á:< mãos. Duas campainhas.

Pesava esta praia ao que se podia entender mais de
mil e duzeotus marcos: e valia muylo por feitio, e por

ser grande parte delia dourada: e reduzida a peso or-

dinário, passava de dezoito arrobas. E fr. Luiz de Sou-
sa accrescenia a seguinte reflexão: magnitico e real em-
prego em serviço da casa de Deus pêra em tempo que
íião havia índia nem índias.

Os ornamentos que mandou fazer pêra celebração das

Missas, serviço delias e paramentos dos altares, erão

onze de riquíssimos brocados com suas capas e fron-

tais e panos de estante, tudo do mesmo.
Os mais destes erão guarnecidos de çanefas de ima-

ginaria, ou t»roslados de ouro, e de obra muyto rica.

Avia mais trinta e dois ornamentos de sedas custosas,

vários em cores, guarnições e sortes de sedas, alem de
muytas vestimentas particulares de brocados, telas e se-

das pêra Serviço ordinário e quotidiano. Avia muitos e

grandes panos de ouro, brocado e veludo, e outras cor-

tinas de sedas, que servem pêra ornato da Igreja e al-

tares e pêra cobrir as sepulturas dos Reys, quando se

cantão seus anniversarios.

Desta prata, assi por muyta delia ser seperflua, e algu-

mas peças não servirem a nosso mudo, se vendeo con-

lia que pesou oyiu centos e onze marcos: e juntamente

se venderão quatro ornamentos dos mais ricos e outro

se fundio que era coberto todo de escamas de prata de

martello, tão juntas e sobre postas, que não davão si-

nal nem conhecimento da seda, e o fazião tão pesado

que servia mais na sacristia pêra se mostrar por ostentação

-e magestadri, que no altar pêra se poder com elle celebrar.

2t
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O conselho da venda não foi dos frades; mas de gen-

te de fora, que julgou seria conveniente fazer renda pê-

ra sustentação e fabrica do Convento daquillo que ou

estava ocioso, ou era sobejo: e impetrou-se hum Breve

da penitenciaria em Roma dirigido aos Bispos de La-

mego, S. Thomé e Targa, e passado no anno quarto

do Papa Paulo Tercio: em virtude do qual mandarão
effeituar a venda: e do procedido delia se fez emprego
em algumas cousas muito necessárias pêra o Convento,

mas pouca renda.

Entra-se da Sacristia no Capitulo. He esta casa de tal

fabrica que não deve aver outra mais espantosa em
quanto se sabe de estremos de architectura,

Porque sendo quadrada, e tendo trezentos e quaren-

ta palmos em âmbito, a oitenta e sinco por cada lanço,

he fechada de abobada de cantaria sem coluna; nem
esteio, nem cousa que a sustente, nem mais repuxo da

banda de íóra que a companhia do edificio que lhe fica

nos lados.

Assi está em forma que a quem põem os olhos no
alto engana e faz parecer pola grandeza da casa que se

sustenta sem concavo.

He fama que ao tempo que se fabricava, cahyo duas

vezes ao tirar do simples com damnn de officiaes e

el Rey desejando que toda via ficasse a casa sem o de-

sar de colunas em meyo, prometeu mercês ao Arqui-

tecto: as quais o fizeram espertar de sorte, que tor-

nando a fechar aííirmou que teria melhor successo: po-

rem ao tirar da madeira do simples dizem que não

quiz arriscar el-rei os ofliciaes, e mandou vir das pri-

sões do Reino alguns homens que estavam sentenciados

a grandes penas, para que sobre elles caisse o terceiro

dano, quando succedesse. (E foi este facto que sérvio a

Alexandre Herculano d'assuiiipto para um lindo romance.)

I
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N'esta casa está depositado el-rei dom Affonso Quinto

neto de quem a fez. Levanta-se no meyo d'ella hum
estrado grande de madeira, a que se sobe por muitos

degraus continuados de todos os quatro lados. No alto

parecem dois túmulos juntos cubertos de paonos ricos,

em hum está o corpo d'este Rey, no outro o de hum
neto seu que foy o Principe D, Affonso, filho del-Rey

D. João segundo, que morreo desastradamente em San-

tarém correndo bum cavallo nas prayas do Tejo.

Segue ao capitulo a crasta que abre porta no meyo
delia outra que bem corresponde na grandeza e sump-
tuosidade, a toda a melhor da casa.

He quadrada e tem por cada lanço duzentos e sio-

coenta palmos dos quaes vão cobertos trinta ao longo

das paredes de abobada sobre grandes arcos de pe-

draria, altos e espaçosos, de obra Gothica, lavrados to-

dos de laçarias e entalhados de alto abaixo de lavores,

e feitios de tanta miudeza e excellencia, que mostram
bem que não eram menos engenhosas as mãos, que
n'elles se empregaram, que as que obraram o frontes-

picio do templo: nem menos curioso quem governou
humas, que quem assistiu nas outras.

A praça de dentro fica dividida em ruas, e passeyos

e grandes canteiros povoados de diversidade de arvo-

res e flores, offerecendo cada hum aos olhos hum parti-

cular jardim, ornados todos em roda de pedraria. No
meyo abre um poço grande de muyta agua: e a hum
canto se levanta huma fabrica de fonte muy alterosa cora

grandes pratos recebendo os mayores a agua dos mais
levantados e menores até cayr em seu tanque.

Serve a fonte n'este sitio, porque lhe fica defronte a

hum canto do corredor do claustro a porta do Refeitó-

rio: e offerece aos que vão entrar n'elle, lavatório para

as mãos e recreação pêra a vida, em quanto se espera
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sioal da mesa no poyo, que fica no mesmo corredor

e encostado de huma e outra ban'1a da porta com seus as-

sentos altos e respaldos de madeira.

Fica esta poria no fundo do segundo lance do claus-

tro se damos o primeiro lu^ar ao que he mais visinbo

do capitulo, e corremos sobre a mão esquerda. Deste

segundo lanço toma huma grande pane o Refeitório, co-

meçando do canto onde tem a porta.

Pode-se contar por peça bem digna de toda a mais

obra. Porque sendo capaz de grande numero de frades

em cumprimento de cento e trinta e três palmos, e lar-

gura òe trinta e dois, que vem a ser quazi quarta parte

do cumprimento, he muy clara e ião alta que não corre

sobre ella outra nenhuma obra, e he de abobada de

cantaria semelhante ás que temos referido.

Todas as mais otFicinas baixas e gerays do Convento,

como celleiros e adegas tem a capacidade conforme,

tanto pelo que demanda a grandeza delle, como pela

necessidade de recolhimento dos fruytos e do numero
dos moradores que sustenta, que por rezão do estudo

continuo sempre he muy crecido.

Só a adega tem de cumprido cento e setenta palmos,

e quarenta e três de largo, e he coberta de sua abo-

bada.

Corre a outra parte hum claustro de menos campo
que o grande quasi ao meyu em toda sua conta: mas
em seu tanio muy bem obrado.

Assi visto e considerado de fora o Convento repre-

senta hua boa villa ou muitos conventos juntos. Porque
os dormitórios, hospedarias, enfermarias, livraria e casa

de Noviços, que por cima se estendem, fazem que se

possa crer assi pola grandeza, que em cada causa ha.

A casa de Noviços só por si he como hum bom con-

vento na capacidade de corredores e numero de cellas.

I
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e concerto de oratório e recreação de seu pumar e jar-

dim.

O dormitório do Convento he hum estendido corredor

forrado de madeira, e cõ seu telhado ordinário, por res-

peito da saúde dos religiosos, mas como tudo o mais,

em grande altura.

Faz no topo hum eyrado descoberto sobre huma gran-

de cerca de vinha e pumares que colhe dentro hua boa

ribeira de muita agoa e pegos fundos, que a tempos aju-

dão a aliviar o trabalho da reclusão e estudo aos pa-

dres, cõ pescarias de cana e redes.

Neste corredor e na enfermaria e hospedarias ha mais

de sessenta cellas. Em casa dos Noviços vinte e qua-

tro.

Os recebimentos da portaria da banda de fora e de

dentro, a largueza das entradas, e passagens pêra casas

de differentes serviços e mysteres: e as muitas que ha,

representão em tudo grandeza de maquina Real.

E pêra em todas aver disposição e commodidade, lini-

peza e bom serviço, atravessa todo este edifício por bai-

xo do lageado hua grossa levada de agoa, que sem dar

vista de si puriQca e leva fora todas as immundicias

da casa.

Com esta descripção assi humilde e pouca atilada,

temos mostrado, quanto nos foi possivel, a sumptuosi-

dade e magnificência do edificio que se vê acabado e

perfeito.

Mas outro edificio ha imperfeito e menos antigo, que
se chegáramos a ver nelle a ultima mão, viramos em
summo grão accrescentada a magestada desla casa.

No corredor que dece do Convento pêra a Capela de

Santa Barbara, fica por detrás delia huma pequena porta

pola qual quem sae, dá logo em outra pouco mayor,

que no alto sobre a lumieira, mostra entalhado de meya
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relevo huma Cruz de feição das que uzão os Cavaleyros

da Ordem de Chrislo; e por baixo delia dous instrumen-

tos cõ que os mestres de Mathematicas dão a entender

os movimentos do Ceo e postura da terra (chamalbes a

linguagem vulgar Esferas).

Estas fazem guarda a huma tarja, que entre si lera,

na qual se ve bua abreviatura de três caracteres juntos

que são bu G grande e dentro nelle bu E, como este :

e da ponta baixa do C pega e dece bu y grego.

Pode-se crer que quiz o Aulhor da obra advertir de

sua tenção aos curiosos que a entrassem a ver, mas que
Ibes custasse adivinbar, e com mais trabalho que se pro-

posera algum bierogliQco Egypcio ou Oráculo das Si-

byllas.

Esia porta com suas emprezas e cifra mysleriosa of-

ferece entrada p^ra hum pateo descuberto, que fica dire-

ctamente dtílràs da capella mór da Igreja, e ao justo de-

fronte delia mostra bua formosa portada, que se forma

de hums cordões, que começando de baixo sobem ao al-

to: e em volta sem fazer sinal de capitel, nem outro gé-

nero de divisão em nenhuma parte, tornão a decer po-

la ouira até o chão: e começando a fazer com o primei-

ro, que fica mais fora de todos huma grande abertura de

portal, os que se lhe juntão, que são seis, vão reco-

lhendo e apertando a entrada com tal diminuição, que
vem a ficar em huma moderada porta.

São os cordões todos sete desiguais em grossura, co-

mo tam bem são differentes em feitio: mas todos enta-

lhados de variedade e sulileza de lavores tam perfeitos

e com tanto primor e mimo obrados, como se fora na

mais fácil e obediente madeira de quantas servem pêra

escultura.

Assi fazem a obra admirável de custosa, considerado

o tempo que levaria de lavrar e polir cada pedra e as
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muitas que se perderião estalando cõ a força do ferro e

sulileza do lavor.

Em quatro cordões destes he parte do feitio hua le-

tra interposta a espaços, a qual escrita com os mesmos
caracteres que lem esculpida, he a seguinte: Tanyas
erey.

Como lhe não achey conformidade com a linguagem

da Pátria, lancei-me ás estranhas, e communicada a le-

tra com pessoa de grande juizo assentamos ser Grega.

Porque Tanyas he accusativo do nome grego Tanya,

que he o mesmo que região: e Erey, he o imperativo

do verbo Éreo, cuja significação he buscar, inquirir, in-

vestigar.

E fica-se dizendo em nome do Senhor do Templo a

El Rey Dom Manuel, que o edificava, segundo iremos

mostrando: Buscay, inquiri novas regiões e climas: co-

mo animando o a não desistir de seus valorosos pensa-

mentos. E quadra bem a significação com a empreza,

que então actualmente occupava este Principe, do des-

cubrimento da índia; e também com a divisa da sua

mysteriosa Esfera, que acceitada por elle a outro fim,

foy pronoslico de se lhe aver de sogeitar grande parte

do mundo.
Mais trabalho nos dá a cifra da primeira porta, que

como he de letras que não fazem dicção certa, fica es-

posta a quantos sentidos lhe quizermos aplicar. A pri-

meyra duvida he, a que linguagem avemos de atribuyr

esies caracteres. *

Ohriga-me a dal-os por gregos acharmos Grega a le-

1 Fr. Luiz de Souza: Historia de S. Domingos. Bemflca, por

Giraldo de Vinha, 1623, foi. 338. Além d"esia ha mais duas edi-

ções, estampadas em Lisboa. E não foi só o convento de Bemfl-
ca que teve typographia: vários outros a tiveram-
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tra que já fica declarada: e foiça-nje a compaíjbia de

que eslão cercados das Esferas e Cruz de Chrislo, a ter

por sem duvida que jaz nelles algum grande myste-

rio.

Parece que quiz o Autor da fabrica que tivéssemos

aqui bua represeniação do antigo e celebrado templo de

Delfos, em Grécia, do qual lemos que sobre a poria tinha

bua quasi similbante cifra: e na entrada outra letra que

falava com os que o visitavão Gnoti se aulon: que quer

dizer: conhece-te.

Era a cifra Ei, que significa: Vos Soys.

Esla cifra deu tanto que fazer aos sábios antigos, que

só delia escreveo Plularcho bum livro: no qual depois

de longos discursos assenta, que por este Soys de pre-

sente, se não pode entender outra cousa, se não hnm
só e eterno Deos.

Passada a porta leva os olhos após si bum edifício

imperfeito e descoberto, que de presente be bua gran-

de praça de capellas formada em perfeito circulo e con-

tão-se nelle sele.

E assi como a traça de estarem em campo redondo

mostra não se pretender preferencia por quem as orde-

Dou, em nenhuma: da mesma maneira se teve cuidado

de se buscar igualdade, ao que parece, no corpo, fei-

ção, forma e feitio de todas, e cada bua por si, que be

quanto se pode desejar por todas suas partes excell-íu-

te de arcos e laçarias, de policia de escultura, de gra-

ça, sutileza e diversidade de lavor: mas em nenhuma se

enxerga diíTerença tal que a a faça aventajada, ou min-

goada de autoridade.

Porém be grande lastima que estando, como eslão,

todas as capellas acabadas em sua perfeição e as pare-

des em roda levantadas ate o ponto, donde segundo a

arte avia de começar a sobir a aboboda mayor, pêra co-
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brir todas e tornar o que uje he praça aberta em capei-

la fechada, que não fora demasiado custo á comparação
do muito que já está feito, parou a obra neste estado :

e testemunha bem a fortaleza delia estar tantos annos
ha batida das inclemências do tempo e enxergandoselhe

muy pouco dano.

O fim a que tirava a magnificência desta nova fabri-

ca se deixa bem entender: visto como todos os corpos

de príncipes que no convento estão recolhidos despois

dei Rey Dõ João Prymeiro e seus filhos jazem nelle a

titulo de deposito: e parecia justo, que algum herdeiro,

ou mais piadoso, ou mais desoccupado tomasse a seu

cargo agasalhalos em próprio domicilio.

Queni foY aquelle que de tal pensamento se deixou

levar, e primeiro poz mão na obra, ha varias opiniões.

Porém de que se acabou, e fez a mayor parte do que
está levantado por ordem dei Rey dõ Manoel, ou de cõ-

sentimeoto seu e em seu tempo, não he matéria de du-

vida, porque está verificado com argumentos e provas

certas.

He a primeira verem-se no logar mais antorisado del-

ia, qual he a capella, que entre as sete fica fronleyra

da entrada, as esferas, que atrás dissemos, da primeira

porta certa e sabida divisa dei Rey Dõ Manoel, que nun-

ca trocou.

Seja a segunda lerse nos remates dos ângulos da mes-
ma capella a letra: Tanyas erey, em suas targetas en-

tre dons laços.

Donde infirimos qua esta leira tã repetida na fermo-

sa prospectiva da portada, como a cifra das ires letras

da primeira porta, erão manifestamente pertencentes ao

mesmo Rey, pois bua e outra se vê agermanadas cõ

as esferas.

E não faz em contrario a Cruz de Chrislo, porque
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foy dignidade do Mestrado que possuhio antes de rey-

nar e despois a nnio pêra sempre á Coroa. Mas toda a

duvida nos lira huma leira Latina esculpida sobre a por-

ta, por onde se entra no primeiro paleo da banda de
dentro, que diz: Perfectum est opus anno 1609. Queren-
do significar que se poz n'aquelle esiado de perfeição

em tal anno: que era o mesmo em que havia já muitos

que gloriosamente reynava gosando das vitorias e the-

souros da índia.

Não falta quem funde em boas rezões, que foi autora

a Raynha Dona Lyanor sua hirmao, obrigada de dous
tão grandes penhores como tinha sem sepultura própria

no Convento, que eram el Rey Dom João Segundo seu

marido, e o príncipe dom Affonso seu filho: e como pos-

suhia grossas rendas, e era princeza de grandes espíri-

tos, e el Rey Dom Manoel seu irmão lhe reconhecia,

alem do sangue e estado, particulares obrigações, pola

diligencia com que procurara sua successão no Reyno,

a que el Rey Dom João se mostrava manifeslamenle

contrario: podia bem aplicar-se a semelhantes grandezas.

Ajuntam os que lem esla opinião, que o deixar o me-
lhor logar, que era a capella do meyo, pêra el Rey dom
Manoel sinalando-a logo com suas letras e divisas, fora

querer imitar o eslilo e moderação dei Rey dom João o

Primeyro: e pola mesma rezão escolhera pêra si, e pêra

el Rey dom João Segundo seu marido huma das collate-

rais, em que se vê o pelicano ferindo o peilo, empresa
sua muyto sabida.

Mas pôde mais o tempo, que todas as determinações

dos homens.
Estas ficarão sem effeilo, e elle vay ja roubando o lus-

tre a toda a obra, e acabando-a anles de acabada: e em
fim virá a consumir hua máquina dignissima de perpe-

tuidade.
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O que me obriga a juntar aqui o juízo que fez delia,

€ de tudo o mais deste cunvento, buma pessoa de grande
entendimento, e que linha visio e considerado todas as

fabricas de mais importância da Ghristandade, oue foy

o grande mestre Frey Vicente Justiniano nosso Geral e

Cardeal. Testimunho sem sospeita por ser de estrangey-

ro e de varão muito religioso e santo.

Este padre vindo a este Reyno notou nelle algumas
cousas que refiriremos para que se veja quão bem sa-

bia notar.

Disse por Lisboa : Vidimus orbem in urbe. Como se

dissera :

Vimos em huma cidade todo o mundo junto.

Disse por Setúbal: Vidimus oppidum lapide cinctum

pretioso.

Vimos hua villa murada toda de pedras preciosas

:

foy a rezão, porque toda a pedra delia be jaspe, nem
aquelles contornos produzem outra.

Disse por Coimbra: Vidimus urbem undique riden-

lem.

Vimos buma cidade tão bem assombrada, que por on-

de quer que olbeys, parece que se vos está rindo.

E quando chegou a vêr este convento, disse com ad-

miração e afiQrmação: Vidimvs alterum Salomonis tem-

plum.

Vimos outro templo de Salomão.
Segue ao edificio temporal de pedra e cal, de ouro e

prata, o espiritual de sacriQcios e suffragios, que os

Reys pêra sempre inslituiram neste Convento pêra glo-

ria de Deos e beneQcio de suas almas.

Na Capella dei Rey Dom João o primeiro se dizem
cada dia por todo o discurso do anno cinco Missas a

hora de Prima, com assistência da Communidade : bua
cantada por el Rey e Raynba, e as quatro rezadas poios
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infantes seus filhos, e estas se rezão em quanto aquella

se canta, e todas se diz m nos altares que correspon-

dem ás sepulturas de cada um.
Nos dias feslivaes são todas da festa que a egreja ce-

lebra: em todos os outros são de Requiem, e só a que
se diz polo Infante Santo be da solenidade de Todos os

Santos.

Além destas Missas se celebra outro grande numero
poios Revs e Haynhas. Principe e Infantes que nesta

casa jazem, segundo como cada hum dispoz em seu tes-

tamento.

Cantão-se em cada hum anno dous anniversarios so-

lenes por cada hum destes príncipes: hum no dia de

seu falecimento, outro na semana que segue ao dia da

Cnmmemoração dos finados.

Mas ha esta differença, que no qae se faz porei Rey
dom João Primeiro aos 14 de agosto, e dom João Se-

gundo aos 25 de outubro, que são os dias em que fale-

cerão, he costume pontualmente guardado aver prega-

ção com memoria de suas proezas e virtudes.

No ultimo destes anniversarios. que toca ao Infante

Santo deixão os Religiosos a musica funeral e triste, e

cantão huma Missa solene oíliciada com órgãos e para-

mentos brancos, que he Missa de todos os Santos, era

quanto não he canonizado nem beatificado. Pêra os dias

destes anniversarios se cobrem as sepulturas todas de

panos de seda e ouro, guardando com estes principes

defuntos toda aquella solenidade e magestade, que por

quem forào lhes he devida.

Com cada aiiniversario ficou limitada sua oíTerta de
certa quantidade de trigo, vinho e cera: e como a nossa

Ordem foy fundada em comer peixe continuo, quizerão

os Reys pios que se juntasse também á oíTerta humas
tantas dúzias de pescadas secas, por ser género de pei-
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xe, que por grande e sadio serve bem pêra as commu-
nidades: e lambem porque nos portos de mar mais visi-

nhos ao Convento costumava pescar-se em grande copia.

E como os anniversarios são muitos, e as oíTerias realen-

gas, chega o trigo a sincoenta e dous moyos e meyo, e

o vinho a quarenta e três pipas: vinle e quatro arrobas

de cera, e duzentas e quinze dúzias de pescadas.

Esta ufferta reduzida a dinheiro mandão os Reys pa-

gar de presente aos quartéis nas suas rendas do Almo-

xarifado de Leiria; e porque o preço das cousas levan-

tou muyto, faz soma de huma boa esmola, e he a princi-

pal parte da intentação dos Religiosos

Mas no tempo que el Rey Dom João fundou a casa,

como a offerta era mais curta, e ludo valia pouco,

considerou logo. não ser rezão que frades por elle es-

colhidos pêra seus capellães perpétuos, e moradores de

bua charneca saissem de casa a mendigar entre visinhos

pobres sua pobre manlença, como a nossa Ordem fazia

então por toda a Christandade: e usando de paternal provi-

dencia supplicou ao papa Bonifácio IX que dispensasse

com este Convento, para poder ter pruprios e rendas

perpetuas e acceitar eranças para gozar em commuoi-
dade.

E o ponlifice o ouve por bem, e mandou despachar

hum Breve com a sua execução commetlida ao bispo do

Porto dom João Estevens. breve em que os castelhanos

são tratados por scismnticos.

Em virtude desta dispensação começou o convento a

possuir em propriedade bens de raiz e rendas; e foy o

primeiro que em toda a Ordem usou delias, e el rey

dom João também o primeiro que lhas deu

E sem embargo da resistência que os frades fizerãa

por algum tempo, lhes fez acceitar seis annus despois

buma quinta visinba que havia dias tinha comprado, a
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fim de a encorporar como encorporou em o Conven-
to. Mandou-a comprar a hum fidalgo por nome Egas
Coelho» no mesmo sitio em que se tinba fundado o
Convento.

«E parte de huma parte com João da Beesta, e da

outra com Jenebra Firez, e entesta cont o caminho pu-
blico.»

E mandou por verba de testamento se comprassem
herdades e bens de raiz pêra sustentação dos Religio-

sos.

No espiritual impetrou do Summo Pontifice particu-

lares graças e indulgências pêra os noviços, que nella

recebessem o habito, ou se creassem, ou fallecessem.

E em quanto ao corporal não lhe esqueceo provel-a

de cousas importantes, ordenando que assistisse hum
medico continuo em logar visinho, donde accudisse aos

enfermos, obrigado não só com salário conveniente,

mas com honras e privilegio de medico da Casa Real.

E bua cousa e outra deixou estabelecida e firme como
por ley.

Nem se descuidou sua providencia da necessidade que
tem lodos os grandes edificios de reparo continuado con-

tra as injurias do tempo: e ordenou um ministro que,

com o nome de Almoxarife ou provedor das obras do
Convento assistiu na visinhança delle, a quem accudis-

sem muitos officiaes de todos os mesteres, iodas as ve-

zes que se offerecesse necessidade de refazer ou concer-

tar alguma parte.

E esies honrou com isenções e liberdades: e pêra que
nunca ouvesse falta nem dilação no que cumprisse quiz

que fosse o numero muy crecido.

Eram it^ pedreiros: 56 cavoqueiros, 20 carreiros, 10

servidores, 1 ferreiro com 2 carpinteiros somente, vis-

to como DOS principios não avia cousa de madeira e
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carpintaria mais que portas, janellas e tudo o mais era

pedraria.

E assinou particular porção pêra hum vidraceiro as-

sistir e entender quotidianamente no reparo das vidraças.

Fr. Francisco de S. Luiz na Memoria Histórica sobre
as obras do Real Mosteiro de Santa Maria da Vicloria,

chamada vulgarmente da Batalha, publicada na collecção

de Memorias da Academia Real das Sciencias de Lisboa

julga que as obras deste edifício deveriam ter principia-

do no anno de 1387, ou quando muito no de 1386. E,

segundo este mesmo notável escriptor, a quem Alexan-

dre Herculano teceo os maiores encomioa, os mestres
das obras foram os seguintes:

1 AÊfonso Domingos, do qual se faz mensão em um
documento de J40á.

2 Mestre Ouguet, ou Hughet, ou Huet, a quem el-rei

D. Duarte faz doação d'umas casas para residência.

3 Mestre Martim Vasquez.

4 Mesire Fernão de Évora.

5 Mestre Maiheus Fernandes. Foi Mestre das obras

em tempo d'el-rei D. Manuel, e tem sepultura no pa-

vimento da egreja, onde se lê o seguinte epitaphio:

«Aqui jaz Matheus Fernandes mestre que foi d'estas

obras, e sua mulher Isabel Guilhermer e levou-o nosso

senhor a dês dias de abril de 1515. ella levou-a a...»
6 Mestre Matheus Fernandes, 2.°

7 Mestre António Gomes, mencionado num docu-

mento de 5 d'agosto de 1548.

8 Mestre António Mendes, figura n'uma carta de 1578.

Mestres das vidraças

1 Mestre Guilherme, em documento de 1448, 1463,

e 1473.
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2 Mestre João, em documento de 1489.

3 António Taça, em documento de 1538. Era falle-

cido em 1343.

4 António Taça, 2.°. Enconlra-se o seu oome como
mestre das vidraças em lo69, 1583 e 1596.

António Taça, 3.° apparece seu nome como vidra-

ceiro em 1608.

6 António Vieira: apparece seu nome como vidraceiro

em documento de 1607.

Mestres, cuja arte ou oíDcio se Dão acha designado

DOS documentos:

1 Conjali, 142!8, 1431 e 1443.

t Mestre Miguel, 14'iO.

3 Mestre Boulaca, ou Botaca, cavalleiro da casa de
el-rei: 1509, 151-2, 13l4, 1519, já fallecido em 1528.

4 Mestre Thomaz, 1512.

5 Mestre Conrato, 1514.

UíTiciaes de algumas artes ou oíBcios mais notáveis

de que fazem menção os documentos:

1 Gil Eannes, imaginador, 1465.

2 ACfonso Lopes, imaginário, 1534, 1544 e 1555.

3 Duarte Mendes, entalhador, 1535.

k Henrique Francez, enlaltiador, 1535.

5 João Gonçalves da Rua, entalhador, 1536.

O Pêro Taça, entalhador, 15i9, 1561.

7 Francisco Taça, pintor, 1366.

8 Álvaro Mourato, pintor, 1592.

Uma das cousas (diz fr. Francisco de S. Luiz) que
D'este grandioso e venerável ediHcio soem excitar a cu-

riosidade dos espectadores, são as vidraças que guar-

Decera e cerrão as frestas da igreja, capella real e ca-

pitulo, as quaes todas mostram huma espécie de illu-

minação ou pintura de vivas e finíssimas cores, em que

se vêem representados alguns passos da vida de Jesus
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Cbristo e da Santíssima Virgem sua mãe, e outros das

sagradas historias, bem como em lugares competentes

os escudos de armas, emblemas, divisas, e letras d'el-

rei D. João I, de seus illustres filhos, e d'el-rei D. Ma-
nuel, e por acaso alguns oulros ornamentos caprichosos

sem particular allusão ou significação conhecida.

cEstas vidraças, que hoje se acham mui damnificadas

e já, a lugares, suppridas por vidros ordinários, diz o

patriarca fr. Francisco de S. Luiz ^ ainda com tudo

vistas com boa luz, e de lugar e distancia convenien-

te, produzem o mais bello e agradável efleito, e cau-

são hum certo grão de admiração no espectador, tanto

pela novidade e raridade do objecto, como pela opi-

nião, que facilmente se concebe, de serem aquelles

desenhos e bellissimo colorido entranhado na massa do

próprio vidro, e não obra de pialura ou illumioura,

meramente externa e sobreposta.

«Esta opinião todavia nos parece errada. Nos tive-

mos a opportunidade de haver á mão alguns pequenos

fragmentos d'aquellas vidraças, e examinando-as de

perto, ficamos plenamente convencidos de que a massa
do vidro nada tem de singular na sua iotrinseca com-
posição, senão somente (ao que parece) hum grão de

consistência e solidez superior ao que geralmente se

acha nos nossos vidros ordinários de egual grossura: e

que toda a sua bella apparencia e representação he mero
effeilo de illurainura ou pintura sobreposta, a qual em
desenho e colorido imita muito a que no século xv se

usou frequentemente em pergaminhos, e de que lemos

exemplos nos bellos manuscriptos d'aquella idade: sen-

1 Memoria histórica sobre as obras do Real Mosteiro de Santa
Maria da Victoria, chamado vulgarmente da Batalha. Nas Memo-
rias da Academia Real das Sciencias de Lisboa, vol; X, pag. 197.

2â
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do porém esta das vidraças praticada com tal arte, que
Dão obstante terem ellas soffrido em alguns logares o

combate violento dos ventos e tempestades, e a burai-

dade do lugar e das névoas e chuvas, e isto por alguns

séculos, nada d'islo tem bastado para alterar ou dam-
Dificar a pintura, nem para demudar a formusura e vi-

veza de suas lindas e finíssimas cores.

t Dizemos por alguns séculos: porque tendo reflectido

por espaço n'estas vidraças, e observado attenlamente

o caracter da pintura, os objectos representados, a uni-

formidade ou variedade de desenho e colorido, lemos

por certo que a maior parte das que ainda restam, e

ora existem na igreja e capella real, foram obra dos

tempos immedialos á fundação renovada e reformada

em parte, e segundo a necessidade, em tempo d'el-rei

D. Manuel; e que as do capitulo são inteiramente d'es-

le ultimo reinado, depois do qual nos parece não ter

havido nas vidraças mais que concertos ou retoques

parciaes. e de mui pouca importância, os quaes nos

deixaram inteiro o desenho e colorido antigo (que por

ventura já não sabiam imitar) e todo o caracter primi-

tivo d'este género de obra.

*

# *

«A capella mais próxima á sacbristia (que é a pri-

meira de que falia o chronista dominicano) não tem hoje re-

tábulo nem altar, nem ahi se vé a sepultura baixa que
elle diz ser jazigo de hum cardeal, provavelmente che-

gado á casa real porlugueza. Acha-se, porém, n'este

lugar hum grande tumulo de pedra, que mostra ter tido

em cada uma das três faces da tampa dous escudos de

armas, os quaes se vêem picados, e apagados com mos-
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Iras de o terem sido de propósito, ou por ordem que
para isso houvessem, ou por outro algum motivo.

Hoje é impossivel advinhar cujas cinsas aili estejam

depositadas.

Segue-se a segunda capella, que he a que fica im-

mediata á capella maior do lado do evangelho, dedicada

a nossa Senhora do Rosário, e aonde actualmeute está

o tabernáculo do Sacramento.

Aqui se vê no alto do sopedaneo, á parte do evan-

gelho, hum tumulo pequeno de mármore branco, lavra-

do por todas as fdces de flores em relevo, e em cada

face o escudo das armas reaes, assentadas sobre a cruz

de Aviz, e acompanhadas do banco de pinchar. Os quaes

caracteres parecem indicar pessoa de pouca idade, e

pertencente á familia real de D. João I ou de seus filhos:

e o banco de pinchar indica que seria infante.

Não achamos memoria certa de quem alli fosse de-

positado: mas lemos por mui provável a opinião de fr.

Pedro Monteiro, que fallando d'este tumulo, e notando

com razão o erro de fr. Luiz de Sousa, que disse esta-

rem n'elle as cinzas de D. Isabel, mulher d'el-rei D.

Affonso V assevera positivamente que o princepe D.

João, filho d'estes reis, primogénito, e fallecido em
edade pueril, é o que jaz n'esta sepultura.

Na capella mór, que é a que se segue na ordem em
que levamos, está junto ao sopedaneo do altar, cortan-

do em duas partes os degraus d'elle, e n'elles embutida
a caixa de mármore em que ropousam as cinzas de D.

Duarte, e da rainha D. Leonor, sua mulher, tendo em
cima os seus vultos, também de mármore, em rele-

vo inteiro, não em todo o primor da esctdtiwa, como
diz o chronista, mas em escuiptura mui grosseira, e hum
pouco mais rústica do que outras da própria edade.

Este tumulo tem boje na cabeceira, que faz frente
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para a capella mór, uma ioscripção, em letra romana
maiúscula, floreteada, e dourada, que pelo caracter se

vê ser muito moderna, e diz assim:

H. J.

EdUARD. I. PORTUG. ET ALG.

Rex, et Regina Ele-

onora uxor ejus.

Passando da capella mór á outra que lhe íica imme-
diata para o lado da epistola, e que é dedicada a nossa

Senhora da Piedade (em outro tempo nossa Senhora do

Pranto) achamos ahi o tumulo, em que estão depositados

os restos de D. Joãoll. trasladados da SédeSilves em 1499.

Subia-se a este tumulo por sete degraus de madeira

postos em quadrado, chapeados de bronze; e a caixa

externa do tumulo, que sobre elles estava, e também era

de madeira, e do mesmo modo chapeada, tinha três

chaves, de que eram depositários o prior do convento,

e sachristão mór, e hum padre dos mais anciãos.

Achamos em lembrança antiga, que a duqueza de

Aveiro, visitando o tumulo em 1544, o mandara refor-

mar do sobredito modo.
Na invasão franceza em 1810, padeceu este respeitá-

vel deposito o eífeito da barbaridade com que a solda-

desca sacrilegamente violou lodos os reaes túmulos, e

somente se conservam os restos informes que o prior

fr. Francisco Henriques de Faria poude recolher, de

entre as ruinas e entulho.

A um lado d'este tumulo, e bem junto á sua base,

no pavimento da capella, e>tá uma campa rasa, e n'ella

em relevo um escudo de armas com cinco estrellas em
aspa, que podem trazer á lembrança familia de Cotiti-

nhos, mas não tem mais ornamento, ou letreiro algum.
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Segue-se íiDalmente a ultima capella da parte da

epistola, próxima á porta travessa da igreja, a qual diz

fr. Luiz de Sousa, que dera o fundador D. Lopo Dias

de Sousa, mestre da Ordem de Christo.

Nos Dão achamos vesligio algum d'esta doação, nem
da epocha, em que ella fosse feita, antes temos moti-

vos para duvidar da sua existência.

O que porém se não pôde negar é que se vê alli

aberto no grosso da parede do lado da epistola um
grande arco e dentro d'elle o bello e magnifico mausoleo

de Diogo Lopes de Sousa, conde de Miranda, e quarto

governador da relação do Porto, obrado de mosaico,

em mármore preto, que parece não ser muito antigo.

Assenta sobre três leões de bella esculplura, cujas

mãos repousam sobre uns ouvados de mármore preto,

e tem por cima de todo o mausoleo o escudo d'armas

d'esta illustre família, com coroa ducal, tudo da mesma
matéria e artificio.

Na face do tumulo havia uma larga inscripção latina

em letras romanas maiúsculas, de que somente existem

os princípios e fins das nove linhas de que se compunha,
e por onde se vê ainda que continha o nome e elogio

d'aquelle fidalgo: mas, como a soldadesca franceza ar-

rombasse o monumento por esta mesma face, está hoje

o rombo fechado de argamassa, e desappareceu a ins-

cripção. Acima d'ella estavam as lettras iniciaes:

X. R. P. M. H. S. E.

as quaes, por tradição, conservada entre os religiosos do

mosteiro, e já recolhida porMurphy, sesuppõe que signi-

ficavam Decima Regia Persona Masculina Hic Sepulta Est.

O altar d'esta capella é também de mármore, lavrado

de mosaico, com seu retábulo da mesma obra, e ao
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lado do evangelho, defronte do mausoléu principal, está

uma grande caixa de pedra, em cujas faces se vêem es-

cudos d'armas da mesma familia, em relevo, mas não

sabemos quem alli foi depositado, nem achamos noticia

alguma de se conservarem D'aquella capella as cinzas

do mestre de Chrislo D. Lopo Dias de Souza, como af-

fi ma o chronista.

Pelo testemunho d'elle nos consta também haver alli

sido deposto o corpo de D. Mecia. mulher do conde de

Miranda Henrique de Sousa: e por um documento do

cartório, escripto em 6 de maio de 16^8, sabemos que
no dia precedente ao desta data, tinha sido sepultado na

mesma capella o próprio Henrique de Souza, conde de

Miranda, e governador do Porto.

Finalmente presumimos que também alli jaz Vasco de

Souza, tilho da mesma familia, que falleceu, sendo rei-

tor da Universidade de Coimbra, porque os padres do
mosteiro lhe faziam suíTragios annuaes.

Resta ainda fallar do altar de Jesus, que está em ura

dos topos do cruzeiro da parte do evangelho, fronteiro

á porta travessa da egreja, com o retábulo de pedra de

obra moderna (como diz o chronista) e sem outra al-

guma circumstancia, que mereça aqui especial menção,

excepto que os painéis de Nossa Senhora e do Evange-

lista, que adornam os lados d'esle altar, se attribuem á

celebre Josefa de Óbidos, bem conhecida dos artistas

portuguezes, e os que estão no alto, ao grão Vasco.

Nós não podemos fazer juizo seguro sobre este objecto,

até porque os painéis superiores não podem ser bem
avaliados na elevação em que se achão: mas parece-nos

que elles nada teem do estylo do grão Vasco, e mais

depressa os attribuiriamos ao mesmo author, que pin-

tou os painéis lateraes, e que certamente mostram gosto

mais moderno, e menos magistral.
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Ultimamente no outro topo fronteiro, entrando a porta

travessa da egreja, vê-se na parede do lado esquerdo a

inscripção latina, de que falia o chronisla no fim do

cap. XXV. mas está a pedra tão despedaçada e lascada

do fogo, que ahi fizeram os soldados francezes, que nos

não foi possível ler o seu conteúdo, e nem ao menos
conhecer se com effeito se referia á trasladação de D.

Filippa, como Fr. Luiz de Souza affirma no mesmo lu-

gar.

Está no meio da capella real do fundador, magnifica

e formosa, uma grande caixa inteiriça de mármore bran-

co, dentro da qual se accommodaram ambos os moi-

mentos de el-rei L». João I e da rainba D. Filippa sua

mulher.

O frizo superior d'esta caixa é guarnecido de uma
silva cortada na pedra, em relevo, por entre cujas fo-

lhagens se lê em ametade de sua circumferencia a letra

repetida aY. me plet» e na outra metade, a outra letra

também repetida «por. bem.»
Nas duas faces lateraes e maiores da caixa (e não nas

cabeceiras, como diz Souza) se achâo esculpidos em le-

tra allemãa minúscula os dous extensos epitaphios d'el-

Rei e da Rainha, os quaes andam defeituosos e errados

nas copias impressas.

Na face do poente, que é a cabeceira do tumulo, es-

tava em relevo a ciuz da Ordem da Jarreteira, circula-

da da liga, que è insígnia desta Ordem, com a sua le-

tra thonny soit qiii mal y pense, de que ainda se vê

uma parte, porque o resto foi destruído pela soldadesca

franceza que neste mesmo logar abrio um rombo em
1810 ou 1811.

Sobre o monumento estão em relevo inteiro os vul-

tos delrei e da rainha, na forma que os descreve o

chronista, ambos com coroa real, e guardadas as ca-
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becas por dous como torreões de mármore, gentilmente

lavrados, em cujas summidades da parte de fora, se

vêem respectivamente os seus escudos de armas.

O de D. João I com as quinas direitas, assentadas so-

bre a cruz de Aviz, com a orla dos castellos e a coroa

real.

O de D. Filippa é partido em dous, tendo á direita o

escudo de armas de seu marido, El-rei, e á esquerda o

seu próprio brazão, que he esquartelado; e tem nos la-

dos respectivamente oppostos os leões, e as flores de liz.

Ao lado do sul d'esta capella estão quatro arcos aber-

tos no grosso da parede, e nelles os jazigos dos infan-

tes D. Pedro, D. Henrique, D. João e D. Fernando o

santo, dos quaes o chronista omitte algumas particula-

ridades, que parecem dignas de memoria.

E começando pelo primeiro arco, que é o do infante

D. Pedro, duque de Coimbra, e senhor de Monte-mor,

parece não se baver notado até agora, que a par da

caixa do seu tumulo, para a parte interior do arco, que

fica á mão direita do Infante, está outra caixa com as

cinzas de sua mulher D. Isabel, filba do conde de Ur-

gel D. Jaime.

Ambas as caixas são de pedra e em tudo iguaes. A
do infante mostra na sua tampa semicircular o brasão

deste Principe, que são as quinas Reaes sobre a cruz

de Aviz, com a orla dos castellos, tudo em relevo. A
de sua mulher mostra o brazão desla senhora que é com-

posto do de seu marido, e do seu próprio, constante de

barras e escaques.

Na face do tumulo estão em primeiro logar as reaes

quinas, sobre a cruz de Aviz, orla dos castellos, e ban-

co de pinchar, e por cima deste o braço de uma balan-

ça, cujas bacias pendem dos lados, e guarnecem o es-

cudo.



73

Em logar do elmo, ou coroa, tem uma como touca,

ou fóta, á maneira de turbante, ornada de pedras e flo-

res. Segue-se logo outro escudo com a cruz, divisa, e

letra da Ordem da Jarreteira, de que o Infante foi caval-

leiro. E está em terceiro lugar o brasão de armas de

D. Isabel.

O friso superior da caixa tem entre folhagens, em re-

levo, repetida a letra adesir* que era própria do Infante.

O segundo arco encerra o tumulo do infante D. Hen-

rique. Na face delle estam em primeiro logar as armas
do Infante, em tudo similhanles á do irmão, excepto

que não tem a balança: em segundo logar se vê outro

escudo cora a cruz, divisa e letra da Ordem da Jarre-

teira: e em ultimo logar oulro escudo que mostra a cruz

da cavallaria de Christo.

Sobre o tumulo está deitada a estatua do Infante, ar-

mado, e não tem coroa real, como diz Souza, mas sim

uma touca ou fóta, cingida em roda da cabeça, em tudo

similhante á que descrevemos acima. Tem lambem a ca-

beça guardada por uma espécie de torreão, lavrado de

escuiptura miúda, similhante aos que se vêem no tu-

mulo de seus pães.

No frizo se lê por entre folhagens a sua bem conhe-

cida letra: ttalant de bien fere,T> e por baixo d'este frizo

está em uma só linha, a todo o cumprimento do tumu-

lo, em letra allemãa minúscula, a seguinte iuscripção:

Aqui jaz o muito alto, e muito honrado

senhor o Jfante dom amrique governa-

dor da ordem da cavallaria de no

. . . Om Joham e rainha philipa, que

aquy jazem nesta capella cuias almas

deos por sua mercee aja o qual se fi-

nou em na era de mil e . . .

.
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na qual ioscripção o primeiro claro que notamos com
pontinhos, é nascido de falha que ha na pedra; mas os

outros dous da data ficarão assim mesmo por encher no
original, provavelmente por estar a pedra já feita e pre-

parada antes da morte do Infante, e não haver depois

lembrança de gravar o dia, mez e anno do seu falleci-

menlo: ainda que todos os escriptores concordam em
ter elle fallecido a 13 de novembro.

No fundo d'esle arco veem-se na parede em escul-

ptura de relevo inteiro três grupos de figuras, que re-

presentam três passos da Paixão de Jesus Christo. O
1." mostra o Senhor caminhando para o Calvário, ca-

bido por terra: o 2." a cruz levantada com o Senhor
pregado nella: o 3.° o descendimenlo da cruz.

A esculplura é assaz grosseira, e mui pouca melho-

ria tem a respeito de outras, que temos visto, do sé-

culo XII.

O terceiro arco contem o tumulo do infante D. João,

e ao lado direito, para o interior do arco, o de sua mu-
lher e sobrinha D. Isabel, filíia de D, ACfonso, conde de

Barcellos, e primeiro duque de Bragança.

Na frente do tumulo ha três escudos de armas. O
primeiro tem as do Infante, que são como as de seus

irmãos. O segundo tem as armas de D. Isabel, que são

partidas, tendo de um lado as de seu marido, e do ou-

tro as suas próprias delia, que são cinco escudetes das

quinas portuguezas sobre duas palas em aspa. O terceiro

tem a espada da Ordem de S. Thiago, de que o infante

foi mestre, e entrelaçadas por toda a frente do tumulo
umas como bolsas, cada uma com três viseiras, allusi-

vas á dita Ordem.
No friso superior se lê entre folhagens a letra :

Jkai bien i\kson.
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Finalmente no quarto e ultimo arco repousam as re-

liquias do infante D. Fernando, que a piedade portu-

gueza poude subtrahir a irreverências e desacatos, re-

mindo-as do poder dos mouros.

Na face do tumulo se vêem dous escudos, um com o

brasão do infante, e outro com a cruz da Ordem de

Aviz, de que foi mestre.

Nas cabeceiras de nascente e poente desta grande ca-

pella estam abertos outros arcos similttanles aos primei-

ros, em numero de oito, que parece terem sido origi-

nariamente destinados, na mente do real fundador, para

deposito de outros túmulos de Reis, e filhos e netos de

Reis, como elle se explica em seu testamento. Mas ne-

nhuma ouira pessoa real foi alli depositada, e em tem-

po do chronista estavam os arcos do nascente occupa-

dos por quatro altares, e os do poente por quatro gran-

des armários, que elle descreve.

Hoje apenas existem fragmentos e vesligios de uma
e outra cousa, tendo alli produzido o seu costumado
efíeito por uma parle a mão do tempo, e por outra os

furores d'uma guerra, aos quaes apenas escaparam al-

gumas tábuas com o retraio do Infante Santo, e passos

do seu capliveiro, não já os que tinham sido pintados

pelo grão Vasco (e ainda alli existiam em 1805), mas ou-

tros de muito inferior merecimento: mais uma tábua com
cabeças de anjos de lindíssima pintura, que parece da-

quelle celebre arlisla e é fragmento de não sei que obra

maior; mais um painel de S. Thomaz, que também se

Ine altribue, assaz damnificado; e finalmente o retabolo

também damnificado do altar central desta capella, que

representa o glorioso passamento de Nossa Senhora, e

é sem duvida obra de Vasco.

Ao sahir d'esta capella para a egreja, acha-se ao lado

esquerdo no pavimento da mesma egreja, para a parte
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da porta principal, uma grande campa, lavrada de vá-

rios ornamentos em relevo, e no centro, e em toda a

orla a letra «d» allemãa minúscula, muitas vezes repe-

tida, e como despedindo raios de luz para toda a cir-

cumferencia.

É esta sepultura do estremado varão Diogo Gonsal-

ves de Travassos, cujo epitapliio se acha em uma pedra

mettida na parede próxima á t^epultura, e diz assim:

Em nome do padre, e do filho, e do saneio spirito, amen.

Em o anno do nacimento de nosso senhor

Jhíi X põ de mil e quatro centos

annos foy lançado sô esta grande pedra

o corpo de diogo gonsalves de traiaços

cavaleiro cryado do muy grande rey

elrey dom Joham da muy alia e muy-
to splandecente e duravell memoria
cuja alma eternalmente regne com
a san dad nselho

do muy alto e muyto poderoso se-

nhor elrey dom affonço o quinto, e do

magniffico e grande senhor

de louada prudência Iffante dom pe-

dra duque de e regedor das

terras do dito senhor e ayo do muy-
to excellente principe senhor dom

pedro daragam condestabre dos rey-

nos de portugal e senhorio dos il-

lustres senhores dom Jaymes e dom
Joham seus irmãos.

Por cima do epitaphio se vê em relevo um escudo

de armas com cinco flores, que parecem de roza, em
aspa, sem outro algum oruameoto.
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Iodo da egreja para o interior do mosteiro, encoo-

ira-se a casa da sachrislia, que já no tempo do chro-

nista, e por seu próprio testemunho, nada tinha de no-

tável, senão o rico deposito de pratas, paramentos e re-

líquias, com que a dotara o magnifico fundador.

Immediata á sachrislia se encontra a admirável casa

do capitulo, cuja architeclura só pôde ser bem avaliada

pelos professores da arte.

Estão no meio d'esta grande casa dois túmulos: um
elevado sobre sete degraus de madeira, em quadrado,

e o'elle depositados os restos de D. Affonso V, e os

de sua virtuosa mulher a rainha D. Izabel, filha do
grande duque de Coimbra, O outro, elevado na mesma
forma sobre sós seis degraus, encerra as cinzas do prin-

cipe D. AíTonso, filho herdeiro de D. João II, que mor-
reu desastradamente nos campos de Santarém na flor

de seus annos.

As vidraças que guarnecem a grande abertura, que
dá luz a esta casa, são do tempo de D. Manoel, como
mostram as suas insignias, mas não assim a própria casa.

Entre as insignias d'el-rei D. Manoel que se vêem
n'esta vidraça, acham-se nos ângulos sobre a base da

fresta os escudos de suas armas, os quaes são partidos

em dois, mostrando á direita as armas reaes de Portu-

gal, e á esquerda as dos reis de Castella e Aragão;

prova de que as vidraças foram postas ali nos primei-

ros annos de el-rei, e no tempo em que elle teve di-

reito á successão d'aquelles estados por sua mulher a

rainha princeza D. Isabel. D'onde se pôde deduzir ou-

tra prova de que a casa do capitulo não foi obra d'este

monarcha: porque era impossível haver-se ella feito e

concluído em pouco mais de dois annos, nem as vidra-

ças se haviam alli de pôr senão depois de concluída a

obra.
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Em um dos ângulos da casa do capitulo, no ponto

d'onde nasce um ramo de arcos que vão formar a abo-

bada, se vê o celebre busto, ou antes corpo ioleiro.de

escuiptura, vestido talar, cingida a cabeça com uma
touca, e regoa na mão, representando, ao que parece, o

mestre, que levantou esta estupenda obra.

É manifesto que esia estatua não pôde ser de Ma-
theus Fernandes, como se tem asseverado sem exame,

e sem fundamento: e nós já mostramos que se devia

attribuir a algum dos primeiros mestres.

Agora accresceniamos que, segundo a ordem dos

tempos e da obra não pôde ser senão de AÊfonso Do-

mingues, ou do mestre Ouôuet (ou Huet), por serem
aquelles debaixo de cuja direcção julgamos haver cor-

rido toda a obra primitiva.

E mais crivei nos parece que seja do segundo, visto

que sendo Affonso Domingues já fallecido em 1402, não

é verosimil que então estivesse adiantada a obra do ca-

pitulo.

Sahindo d'esta casa encontra-se o claustro Real, em
que não achamos nada que notar de monumento histó-

rico, alem do que já fica dito dos seus ornatos. E so-

mente nos parece accrescenlar, que a portada que hoje

se vê na extremidade oriental do lanço do norte, e dá

serventia para o interior do mosteiro, mostra pelo mo-
do e esiylo de sua construcção e ornatos, ser obra mais

moderna que o mesmo claustro, e posteriormente alli

mettido (segundo nos pareceu) em tempo de D. Manoel

e do mestre Maiheus Fernandes, cujo gosto e estylo

imita.

Por onde intendemos que esta peça, e as bandeiras

dos arcos, accrescentadas ao claustro em tempo d'el-

rei D. Manoel, foram as que deram occasião á tradição,

ou antes voz vaga, que se íicou conservando, de ser o
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mesmo claustro obra d'este monarcha, sendo aliás o

seu eslylo e architectura lotalmenle diversa.

No pavimento do claustro, não longe da casa de ca-

pitulo, se vè uma sepultura, que tem em letra allemãa

minúscula esta inscripção:

Aqui jaz dom Justo bispo que

fou de cevtafoy de cepta

É este sem duvida o benemérito religioso dominica-

no, que D. Aífonso V fez vir de Ilalia para encarregar-

Ibe a composição de nossas chronicas em lingua latina,

e que depois foi nomeado bispo de Ceuta.

Ha ainda no mesmo claustro vestígios de outras ins-

cripções sobre sepulturas, que se picaram e apagaram
(segundo tradição) por ordem de D. Sebastião, que
veiu a esta casa em 1569, e mandou ou permitliu que
somente se conservasse a do referido bispo.

Mas não temos noticia, nem motivo de presumir que
alguma d'ellas fosse de pessoa notável, e que mereces-

se flcar aqui em memoria.
Passando ao edificio chamado Capellas Imperfeitas^

a primeira capella começando ao lado direito da gran-

de portada, tem no fecho da abobada as quinas reaes,

coroadas, ornadas de castellos, e guarnecidas de ramos
de carvalho.

Na segunda immediata se vêem as quinas reaes, do
mesmo modo, mas com elmo e coroa, e sobre ella o

dragão alado.

A terceira tem as quinas formadas dos cinco escude-

tes em posição recta, orla de sete castellos, elmo e co-

roa, e o dragão alado por timbre. O tecto é todo orna-

mentado de cordões de folhagens e flores, e mostra em
um dos remates o pelicano, rasgando o peito com o bi-
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CO, e os filhinhos esperando o alimento, e em outros

dois remates dois açafates com fructos.

Debaixo do arco da frente ha um escudo de armas
partido em dois, e de ambos os lados tem as quinas

portuguezas, coroadas com os sete castellos na orla.

Finalmente na frente está outro pelicano.

A quarta capella que é a do meio, fronteira á entra-

da principal, mostra no meio do tecto o escudo de ar-

mas com as quinas inclinadas, assentadas sobre a cruz

de Aviz e o dragão alado por timbre sobre o elmo e

coroa.

Em roda se vêem alternadas a cruz da ordem de

Christo com a letra in hoc signo vinces, a esfera com a

letra spera in domino, e três tarjetas ou laçadas com a

letra tamjas erey.

A quinta tem no fecho da abobada as quinas reaes,

coroadas com os escudetes direitos, e por orla nove

castellos. Vè-se também ahi a cruz de Christo e a es-

fera com as letras respectivas.

Mostra a sexta capella os mesmos ornatos, que a an-

tecedente, excepto que o escudo das armas reaes tem

por orla sete castellos, e sobre o elmo e coroa o dra-

gão alado.

A sétima finalmente, e ultima, que fecha o circulo,

e fica ao lado esquerdo da portada tem no remate cen-

tral da abobada o escuilo das armas reaes, orlado de

sete castellos e coroado. E nos outros remates a cruz

da ordem de Christo, e a esfera com as letras já refe-

ridas.

Cada uma d'estas capellas, á excepção da terceira,

mostra na frente, sobre o arco, ora a cruz da ordem de

Christo, ora a esfera: e no interior se vê também era

cada uma delias um arco meltido no grosso da parede,

cujo destino ignoramos, e se crê seria para altar, e do
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lado opposto uma pequena porta de entrada para o es-

paço quasi triangular e vasio, que a disposição circular

das capellas deixa entre uma e outra, dos quaes espa-

ços diz Murphy, que eram evidentemente destinadas

para sepulturas.

Ainda que a variedade d'estes ornatos e principal-

mente a que se nota nos escudos das armas reaes,

pouco conformes com as leis da armaria já então mais

determinadas por D. João lí parece indicar antes o ar-

bítrio do mestre da obra, do que algum positivo dese-

nho; julgamos comludo que da breve descripção, que
temos feito se pode concluir 1.° que foi com eííeito D.

Manoel o único autbor d'esta obra, na qual apparecem
por toda a parte as suas divisas: 2.° que parece ter si-

do o seu primeiro intento mandar depositar n'aquelle

mausoléu os corpos e reliquias dos reis e princpes, que
repousavam na egreja e capitulo, dispersos e sem jazi-

go conveniente. 3.° que a terceira capella fora destina-

da para D. João II, visto que tem o particular orna-

mento da sua divisa.

Em quanto á capella do meio, que por mostrar em
maior numero as divisas de D. Manoel, se tem julgado

ser destinada para seu próprio jazigo, nada podemos
afQrmar com certeza; por quanto sabemos que o mos-
teiro de Belém se começou pelos annos de 1500, cer-

tamente muito antes de se assentarem os ornatos d'es-

tas capellas, e os nossos escriptores parece que sup-

poem haver elle sido desde logo destinado para jazigo

do monarcha fundador e da rainha D. Maria sua mu-
lher.

Egnaimpnfè' f('mn>; por incerta a opinião geral, que
attribue u cessação desta obra da Batalha á preferen-

cia, que D. Manoel começou a dar á de Belém: visto

que amda depois de começada a casa de Belém, se tra-

23
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balhou n'esla da Batalha por espaço de nove annos até

o de 1509, que é tempo bastante para se intender, que
el-rei não havia desistido da segunda, por ter começa-
do a primeira.

Se n'este ponto ha logar a conjecturas, nos pensa-

mos que a obra da capella imperfeita cessou quando
Malheus Fernandes, por ventura, se impossibilitou de

a dirigir, e por experiência se conheceu, que não havia

mestre assaz hábil, que a continuasse com egual gosto

e desempenho.
Esta conjectura não é mormente arbitraria. Por cima

da cimalha, sobre a grande porta da entrada, se vê um
pequeno principio de continuação de obra, cujo gosto

e estilo é inteiramente differente do que até alli se ha-

via seguido, d'onde parece deduzir-se menos perícia no

mestre, e quasi impossibilidade de acabar esta grande

obra, e sobre tudo de a fechar com uma abobada, que
forçosamente havia de ser da maior diíBculdade em ar-

chilectura.

E para que nenhuma gloria falte á Batalha ali encon-

tra lambem o leitor o jazigo daquelle santo infante que

por salvação dos seus se expoz aos impropérios, tortu-

ras e morte.

O leitor bem sabe que se trata do ultimo filho dei rei

D. João 1 eda rainha D. Filippa, isto é o infante D. Fer-

nando ou o príncipe Constante, como lhe chama Calde-

ron de la Barca.

Nasceu em Santarém no anno de 1402.

Desde moço, segundo diz fr. Luiz de Sousa, se en-

tregou todo a Deus com eiercicios religiosos de sorte,
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que sendo de 14 annos rezava o OfiBcio Divino como
um sacerdote.

Era sua casa um reformado convento na vida dos mo-
radores, no governo, concerto das cousas.

Possuía menos ainda que seus irmãos como menor,

que era de todos, mas luzia-lhe muito mais.

Cresceu depois tudo com a renda que el rei D. Duar-

te seu irmão lhe acrecenlou fazendo-o mestre de Aviz.

Jejuava infallivelmente cada semana três dias, quartas,

sextas e sabbados. E os sabbados eram a pão e agua.

Todas as vigílias das festas de Cbrislo não comia mais

que pão e agua, e por mais humildade e mortiScação

não queria que o pão fosse alvo.

O mesmo fazia nos três dias antes da Pascboa, e n'es-

tes assistia sempre na igreja diante do SS. Sacra-

mento.

Em muitas outras festas do anno e de Santos da sua

devoção jejuava as vésperas, e alguns também a pão e

agua, entre as quaes eram todas as vigílias de Nossa

Senhora, por particular devoção que lhe tinha.

Desde seu nascimento foi sempre perseguido de

achaques, e particularmente padecia grande mal de co-

ração.

Assim se via que todas estas obras nacíão de força

de espirito, e lhe ficavam mais custosas que a qualquer

outro sugeito.

E a estes e outros muitos encómios que lhe tece o

grande chronista dominicano accrescenta fr. Jeronymo

de Ramos na Ghronica dos fcytos, vida e morte do In-

fante Santo D. Fernando (Lisboa, 1730):

«Tão largamente repartia este senhor o seu, que nun-

ca avareza em elle teve lugar.

A todos os pobres e minguados alcançavam suas es-

molas.



84

E aonde não chegava o dinbeyro. suppria sua boa
voniade e doces repostas. E em especial para gafos, e

para remir cativos dava muytas esmolas tão largamente

e com tanto despacho, como elle conhecia que estes so-

bre todos os atribulados tinhão mais e mayores neces-

sidades.

A lodos os mosleyros do Reyno (quando celebravam

capitulos geraes ou provinciaes) dava largamente esmo-
las, para haver parte nas orações dos homens, e mu-
lheres, que viviam em observância.

Dava grandes ajudas e esmolas para sustentação dos

três: e em todas as devotas confrarias se fazia confrade

e despendia grandemente em reparo, e bem das Egre-

jas e Ermidas, por ser participante no bem, que se ali

fizesse.

E em cada um anno por dia de Endoenças vestia

tantos pobres, quantos annos havia que elle nascera.»

Trinia e quatro annos (diz Sousa) tinha o Infante

cumprido na vida, e exercicios, que atraz temos dito,

quando el-Rey seu irmão determinou mandal-o com
uma poderosa armada sobre a cidade de Tanger.

E elrey fazendo general d'ella ao infante D. Henri-

que, mandou-o embarcar com elle. E considerando que
tinha grande familia de criados, huns que o não podião

acompanhar, e outros a que tinha obrigação de satis-

fazer serviços passados, pedio a el-Rey quizesse satis-

fazer a todos em caso que elle Infante acabasse na jor-

nada, pelo que valia sua recamara e baixella. E ao que
isto não chegasse, suprisse Sua Alteza das rendas da

coroa por cujo serviço se arriscava; porque assi iria

mais quieto em sua consciência. E entraria com mais
gosto em todo perigo.

Respondeu-the el rey á vontade, e n'esia conformida-

de ordenou seu testamento mandando dizer muitas mis-

i
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sas por todos os mosteyros, antes da sua partida, e re-

partindo grossas esmolas entre pobres.

E por lhe não ficar nada por fazer do que a uma
muyto escrupulosa consciência se devia repre<;enlar, es-

creveo ás justiças dos logares, onde por algum tempo
residira, que fizesse pregoar se ouvesse algum queixo-

so de perda ou dano, ou divida, ou agravo que de sua

casa, ou creado se ouvesse recebido, acodissem a cer-

tos ministros que para isso deputou, e seriam inteira-

mente satisfeitos.

Com estas prevenções muito antes feitas se embar-

cou huma manhan depois de receber a santa Commu-
nhão em Nossa Senhora da Escada, de mão do padre

frey Gil Mendes da Ordem de S. Domingos, que por

seu confessor levava: e no mesmo dia se fez á vela com
toda a armada, em 26 de agosto do anno de 1437.

Como o Infante padecia de ordinário de achaques e

indisposições de natureza fraca, com que sahio do ven-

tre de sua mãy, effeitos da doença que em sua prenhez

soffreo, logo lhe fizeram abalo os cuidados da jornada,

e acudiolhe huma defluxão de humor a huma perna, que

sendo de tal calidade que em qualquer outra pessoa

estorvava o entrar no mar, elle a dissimulou e enco-

brio: e a dissimulação lhe causou muyto dano.

Porque vindolhe a furo no mar foi necessário tomar

Ceita para se curar, e ahi correo perigo de morte por

grandes accidentes de dores e febres ardentes.

Com tudo como era filho de seu pae na viveza do
espirito, sentindo uma leve melhoria, se foi com a pos-

tema aberta em huma galé a Tangere.

Achou o nosso campo em terra que se bia fortifi-

cando com suas trincheiras, e tinha dado já alguns as-

saltos á cidade: tomou logo parte no trabalho, como
se chegara muyto são, e acodindo aos assaltos dos
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mouros, que logo se começarão a receber muyto a

miúdo, porque se juntou tauta multidão delles que de
acommetidos se fizerão acommeledores.

Aqui aeonieeeo o Infante pelejar muitas vezes por

sua pessoa, e trabalhar, e cansar tanto que era espanto

a todos, mas maior aos seus que sabião do mal que
ainda padecia, o qual Ibe causava andar ardendo em
febre quando vinha a descansar.

Cresciam entre tanto os Bárbaros de todas as partes

em tanto numero que como um diluvio assim cobriam

montes e valles.

Morriam infinitos ás mãos dos Portuguezes, mas nun-

ca sentia falta nelles, e os nossos ião diminuindo tan-

to á pressa, que tudo eram mortos no arraial : e como
be ordinário na guerra, acabavão os melhores, e des-

tes estava também grande multidão inútil, huns de fe-

ridas e outros de doenças.

Assi foy o negocio dando volta e mostrando tão dif-

ferente rosto, que começou a entrar desconfiança entre

os nossos.

Porque sobre os assaltos que a toda a hora rece-

bião dos mouros, sem terem momento livre pêra re-

repousar de dia nem de noite, succedendo huns a ou-

tros, e acudindo sempre gente nova e de refresco, forão

faltando mantimentos, ou porque não lançarão em ter-

ra quantos eram necessários pêra hum cerco dilatado

ao desembarcar; ou porque fizerão conta de os aver

por seo braço tomando a cidade de assalto, como lhes

tinha acontecido em Ceita.

E he mais de espantar a falta, porque de quatorze

mil combatentes que por livre embarcação em Lisboa,

erão consumidos n'estas brigas e trabalhos a mayor
parte.

Vendo-se os Infantes neste aperto, e que estavam
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em lermos de poder esperar bom successo da empreza

detendo-se: e se quizessem retirar-se, como pedia o

estado das cousas, não era possível embarcar sem
evidente risco de se perderem todos; porque em pou-

co mais de um mez estavão reduzidos a termos que

não avia mais de três mil homens que pudessem to-

mar armas: assentarão por ultimo remédio tratar de

algum remédio de paz.

Era senhor de Tangere Salabensala, que ainda que

se via livre do perigo primeiro, e tinha por certo que

dos nossos lhe não escaparia homem com vida, de boa

vontade deo ouvidos ao trato, com o olhar na honra

que ganharia entre os mouros se alcançasse por este

meio a restituição de Ceita.

Juntou-se esta cobiça com a nossa necessidade: foi

fácil o acordo.

Assentou-se que o exercito Portuguez, ou reliquias

delle se embarcasse com armas e munições e bagagem:
com partido que a cidade de Ceita se entregaria, fican-

do em poder do mouro para fiador um dos infantes:

e Salabensala daria um filho para segurança da embar-

cação dos nossos: em troco do qual ficarião por arre-

fens em poder dos mouros quatro fidalgos.

Fizeram-se as capitulações de parte a parte com mui-

tas lagrimas do povo, mas com grande animo do infan-

te dom Fernando, que por salvar a todos, e a pessoa

de seu Irmão, não só se offereceu de boa vontade, mas
com alegria.

Veio tomar entrega delia e dos fidalgos Salabensala

rebentando de soberba e vangloria, e deixou juntamen-

te aos nossos seu filho mais velho, que foy logo levado

ás nãos.

Foy a entrega do Infante a 16 de outubro deste in-

felice anno de 1437, mandou-lhe trazer o mouro um ca-
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vallo, seguiram-no a pé os quatro fidalgos, que eram Ai»

res da Cunha, João Gomes de Avelar, Pêro de Ataide, da

casa e serviço do Infante, e Gomes da Silva, commenda-
dor de Noudar.

Foram mais com elle pêra o servirem Rodrigo Es-

tevens, seu amo, Frey Gil Mendes, da Ordem dos Pre-

gadores, seu confessor, João Rodriguez, seu colaço»

João Alvarez, seu secretario, mestre Martintio fisico,

Fernão Gil, guarda roupa, e João Vasques, seu cosi-

nheiro mór, que todos merecem ficar em lembrança

nestes escriptos por companheiros dos infortúnios e tra-

balhos de tal Príncipe.

Com esta companha entrou em Tangere e foi metido

em huma torre, onde tiverão a primeira noite tal hospeda-

gem, que bem antevirão logo as grandes infelicidades

que os esperavão, e em que por fim quasi todos acabarão.

Gente fera e barbara, enemiga de toda a humanida-

de e corlezia deleitava-se em os ver padecer fallando-

Ihes na primeira noite com a cama e comida : fácil peni-

tencia pêra o Infante, sentida só polo que tocava aos

companheiros.

Na semana seguinte determinou Salabensala passal-os

a Arzilla, e antes de partir quiz dar vista do Infante

áquella multidão innumeravel que se lhe juntara de soc-

corro: e teve-o posto em hum logar alto, feito alvo dos

vitupérios do povo infiel, rústico e enemigo.

Em Arzila não passou menos afronta. Acharam a vil-

la embandeirada como de iriumpho, e o povo todo no

campo, que o recebeo com outros tantos opróbrios de

mulheres e mininos.

Offerecia o santo Infante tudo ao Rei das eternidades

dandolhe graças por aquella adversidade, que como cria

com viva fé lhe vinha de sua santa mão pêra bem de

sua alma, por mimo a contava e por favor.
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Sele mezes o tiveram em Arzilla, e ainda que quasi

sempre foi doente, todo o tempo occúpava em oração e

em jejuns, tirando de si pêra empregar em manter po-

bres cativos, sutentando de secreto a muitos e mandan-
do vestir a outros por via de terceiros: e a outros res-

gatando gue estavam em risco de negar a fé por crue-

zas e opressões de seus amos: e estes resgatados se

achou que foram doze.

Entre tanto era grande o sentimento que em todo

Portugal se fazia pola infelice jornada; mas sobre todo

mal magoava geralmente que caisse a pior sorte so-

bre a melhor alma de todo o exercito, que era o Infante.

Chamou el Rey a Cortes pêra saber o que sentia o

Reyno sobre se tomar Ceita aos Mouros, e alcançar o

Infante sua liberdade.

Assentou-se que Ceita se não desse por nenhum ca-

so, e que polo Infante se pagasse a dinheiro tudo o

que os Mouros pedissem; uu se arriscasse o Reyno, fa-

zendo-lhes nova guerra.

Obrigou a este parecer aquella junta geral de estados

o voto do mesmo Infante, que como verdadeiro católi-

co e amigo de sua pátria, advertio em segredo a el Rey
que tratasse do mayor bem de Espanha, e mais honra

de Portugal, que antes da vida de hum só homem, vi-

da que em breve avião de ver cortar, ou accidental-

mente doenças, ou naturalmente poucos mais aniios.

Não quiz el Rey que se declarasse tal resolução aos

mouros: e pêra ser mais occulta suspendeu a entrega

de Salabensala; o qual ou por tirar o infante de loga-

res maritimos, ou polo obrigar a tratnr de si com mais
calor, determinou passal-o a Fez, dando-lhe por rezão

que o tinha promettido áquelle Rey por seu prisioneiro

pola vontade com que o viera soccorrer: em caso que
lhe não tomasse Ceiía : e pois os Christãos tardavam em
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camprír o cootrato não queria elle fazer o mesmo em
sua palavra.

E deixando só os quatro fidalgos, que estavam á con-

ta de seu filho, mandou-o levar a Fez com os que o

serviam: dos quaes faltava ja o nosso frade Frey Gil

Mendez, seu confessor, falecido de doença e do mao
trato dos infiéis.

Foy este caminho de novo tormento pêra o Infante e

seus companheiros: porque nos lugares que passavam,
acudia a escoria do povo de todo estado, sexo e edade
a maltratal-os de palavras e obras, cospiodo-ihes no

rosto, tirando-Ihes com lodo, e com paos, e pedras, e

fazendoos dormir na terra nua, e comer por onças. O
Infante hia em hum rocim buscado assinte para mover
a riso e escarneo, que de magro e velho e fraco não

podia dar passo, a sela e freyo tudo pedaços.

N'esta forma entrou na cidade de Fez, onde como a

terra era mayor, e de gente mais livre, assi ouve mais

injurias, e mais que merecer.

Entrados no alcaçar dei rey meterãonos em bua sala

que cbamavão do Cõselho, onde os fizerão descalçar e

assentar no chão.

Daqui forão passados a buma torre, e recolhidos em
buma casa alta, na qual os emparedarão de maneyra, que
sem candea se não podião ver bus a outros: porque de
pedra e cal lhe taparão janellas e frestas, e sobre tal

reclusão avia gente de guarda que os vigiava.

Nesta casa passou o Infante quatro mezes consolan-

do-se com Deos, porque tinha dentro bum capellão, e

missa todos os dias, e confessava-se e coramungava a

miúdo.

Rezava suas horas canónicas, que nunca deixou em
quanto leve forças, e ajuntava mortificações e peniten-

cias voluntárias á violema e forçada em que vivia: com
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que animava grandemente os seus, vendo hum corpo

enfermo e delicado, poder com lanlo.

No cabo desie tempo entrou o Alcaide na casa, e man-
dou-os corregar de ferros a duas bragas mui grossas por

cada hum e logo lalançalos fora e leval-os á horta dei

Rey; dando-lhes enxadas pêra trabalharem.

Foi o Infante o derradeiro nos ferros, e em quanto

lhes lançavão, derãolhe os Mouros no pobre falinho, sa-

quearão e levarão tudo: e arrastando as bragas foy guia-

do á estrebaria dei Rey.

Aqui o esperava o alcaide Lazarac, que era quem man-
dava tudo na terra, e vendo-o disse-lhe que pois os Chris-

tãos faltavam na palavra como tredores em não larga-

rem Ceita, soubesse que era seu cativo.

E como a tal lhe mandava curasse daquelles cavallos.

O Infante respondeu gravemente com estas palavras:

Os Christãos nunca fizerão treição, nem cabe nelles tal

nome : o que mandas, farey, porque estando em leu po-

der, não perco nisso honra, nem o servir me he vergo-

nha : tu a deveras ter de tratar tão vilmente quem sa-

bes que he fllho de Rey.

Logo lhe meterão na mão huma vassoura, e outros

instrumentos de estrebaria: e o Santo com muito sos-

sego e humildade começou a entender no oíEcio, varren-

do as immundicies, e limpando os cavallos.

Sobre tarde foi tornado á casa donde sahira, na qual

achou novo género de tormento: soube que erão lança-

dos na cova da masmorra seus companheiros, e nella

bem fechados.

Entendeo que era quereremno como succedo, apartar

<lelles polo molestarem: causou-lhe o apartamento gran-

de pena, e ainda que de noite a aliviou algum tanto fa-

lando-lhes de fora, derão-lha os guardas no dia seguinte

dobrada: porque o fizerão passar em amanhecendo a ou-
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tro aposento, pêra que não visse os companheiros

quando saissem a trabalhar.

Islo angustiou tanto ao Santo Infante, que lhe causou

um forte accidente, e tal que os guardas dando o por

morto forão correndo dar aviso a Lazarac.

Bem conheceo o Mouro donde lhe nacia o mal, e man-
dou que lhe dissessem despois que tornou em si. que
se queria estar em companhia dos seus, avia de ser es-

tirando os braços com huma enxada, e trabalhando co-

mo qualquer delles.

Foi este recado pêra o Santo buma medicinal epiti-

ma: aceitou a enxada como por alvitre, e foyse cem ella

ás costas aonde elles trabalhavão com passos alegres,

ainda que cariçados e vagarosos do peso das bragas:

vista pêra os companheiros pranteada com lagrimas do
coração.

Mas o Santo ledamente lhes dizia, que junto com el-

les não avia mal que o cansasse, e mais queria suar alli

que descansar em sua ausência: e logo foy cavando de

tão boa graça que os alegrava e descançava: mas não

passou adiante tal deshumanidade.

No mesmo dia sabendo Lazarac que o Santo traba-

lhava como qualquer dos seus, mandoulhe que largasse

a enxada, acrecentando que tempo averia pêra a me-

near se de Portugal tardasse bom despacho a seus ne-

gócios.

Assi os acompanhou alguns dias. Mas não cabia na

condição de Lazarac estar muito tempo sem o aperrear.

Residia em Fez hum mercador malhorquim por nome
Mossem Chryslovão de Xalon. Veyo á noticia do Mouro
que provia este algumas vezes o Infante de cousas de

comer e dinheiro emprestado: mandou o ameaçar. Não
se atreveo o mercador a continuar.

Começarão os presos a padecer muito: porque a ra-
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ção que tinhão não era mais que dous pães secos por

homem.
Entretanto buscou o mercador piadoso meyos pêra

em segredo os tornar a prover, que foy peitacdo ao

Alcaide da prisão.

Mas isto também, ou foy sintido, ou advinhado: e

mandouse publicar com pena de açoutes, que nenhum
Mouro falasse com o Infante. E com lhe ficar tolhido por
esta via todo o commercio dos que á conla de interesse

lhe acodião com recados do mercador, ou doutros cati-

vos, ainda buscarão outro meyo de lho estreitarem mais.

Este foy meteremno dentro na masmorra com os seus,

e pêra mayor tormento, sendo o lugar tão estreito que
agasalhava mal oito pessoas, meterão dentro tantos ca-

tivos mais, que vinhão a ser doze com elle: que era um
martyrio incomportável.

Assi hia Deos aperfeiçoando aquella alma n'esta for-

nalha de afílicções, que o Santo passava com animo tão

constante, que se os companheyros de afadigados sol-

tavão alguma palavra de impaciência, elle os reprehen-

dia, lembrando-lhes amorosamente, que não erão os

mouros mais que huns algozes e executores dos man-
dados de Deos: que não perdessem o merecimento do

que padecião com attribuirem ás creaturas o que por

seu grande bem lhes mandava o Criador.

Hum dia lastimado do muito trabalho que passavão,

queixou-se a hum valido de Lazarac que achou na hor-

ta, e mandoulhe por elle lembrar que aquelles homens
não erão cativos, nem arrefens obrigados a cousa algua,

mas somente criados delle Infante, que polo servirem

quizerão ficar com elie: e era grande semrezão serem
tratados com a pena que só elle merecia.

Pareceo a queixa justa até ao mesmo infiel, mas ren-

deolhe o que agora diremos.
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Vestia o lofaote sobre gibão de fustão buma roupeta

de panno prelo forrada e apertada, e cobria bum fer-

raroulo do mesmo, grande, e comprido: este Ibe servia

de capa entre dia, e de manta de noite, porque a cama
não era mais que duas pelles de carneiro sobre a terra

fria, cubertas com bum pedaço de alcatifa velba, e bum
feixe de feno por travesseiro.

Devia parecer aos bárbaros, que o mimo de tal ves-

tido e de tal cama Ibe dava espirilos pêra se resentir:

levarão-ibe bum dia lodo, deixando-lbe pêra vestido e

cama bum pedaço de manta de burel.

Não linba o corpo mais que padecer: começarão-lbe

a dar sobresaltos na alma. Humas vezes levando-lhe os

companbeyros a trabalbor longe, e fazendo-lbe crer que
biam a açoutar, quando mayor mal não fosse: outras

mandando-lbe dizer, que era conselho dos Alfaquis, que
pêra o quebrantarem, Ibe tirassem de todo a vista dos

criados.

Ajunlarãose de fora novas causas de afflição, e foi

buma que pêra perder de todo a esperança que todavia

tinba na bondade do seu Malborquim, Ibe saltarão em
casa, e o despojarão de quanlo linba.

Outra foi buma importunação de cartas, e queixumes
continuos dos fidalgos de Arzilla, que não sofifrião di-

lalar-se-lbe a liberdade, quando pendia de cousa tão

leve, como era a troca do Glbo de Salabensala.

Mas sobre todo mal, nenbum Ibe foy mais pesado,

que começaramlbe a adoecer os companbeyros de pura
fome, e cansaço corporal: e sendo elle o que mais que
todos padecia, fazia o dissimular com seu mal, e ser

consolador dos alheyos, sua grande cbaridade, e a lem-
brança de quem era: animava-os, e aliviava-os feito seu

enfermeiro, e fazia o comer do pouco que avia, obri-

gando-os com seu amor e respeito.
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No mesmo tempo cançava-se em responder aos de

Arzilla e em escrever em seu favor a Portugal, pedindo

o remédio d'elles com mais instancia que o próprio

seu.

Espanto era como se sustentava huma vida cercada

de tantas tribulações: mas vencendo todas com Real va-

lor, e com esperança certa, que em Portugal se não

tratava em outra cousa mais que traças da sua liber-

dade, succedeo caso que de todo lhe derribou o sofri-

mento.

Quando mais descuidado estava, manda-lhe dizer La-

zarac que era morto el Rey seu irmão: e porque não

cuidasse que era fingimento seu, confirmou-lhe pouco

despois a triste nova com carta que lhe veyo ás mãos
pêra o mesmo Infante, de Fernão da Silva estribeiro

mór dei Rey.

Neste passo acabou o Infante de assentar comsigo,

que era chegado o fim de seu cativeiro, e juntamente

de sua vida: e com tudo era tal sua bcndade, que se

dava por causa principal da morte d'el Rey, e isso lha

fazia sentir mais. Despois de muitas lastimas e pran-

tos fallou aos companheiros, encommendando-lhes que

tratasse cada hum da sua alma, fazendo conta da morte

mais que da liberdade: porque elle desde aquella hora

não faria outra cousa: e como el Rey seu irmão era morto,

ordenaria logo novo testamento, em que a elles sós fa-

ria seus herdeiros, p()rque os tinha por filhos, e espe-

rava que morrendo elle, teriam mais remédio.

Morto el Rey dom Duarte e governando o Reyno o

Infante dõ Pedro por el Rey dom Affonso Quinto, seu

sobrinho, que ficou minino, houve-seLazarac por desen-

ganado da entrega da Ceita, e determinou vingar- se no
Infante e nos seus.

Estava o Santo afiQigido sobre a falta de seu irmão.
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com a nova desconsolação pola morle dos fidalgos de

Arzilla, causada da peste, que andava por toda a terra

de Africa.

Mas no naesmo tempo que os chorava a elles e a si:

andando já a mesma contagião mui acesa em Fez, foy

huma manhãa tirado da masmorra, dizendo-lhe os que

o tiravão, que seus criados serião logo levados a degol-

lar: e a elles disseram que o Infame iria pêra o mesmo:
e arrebatadamente derão com elle no alcaçar dei Rey,

em hua casinha térrea sem nenhum género de luz mais

que a que recebia pola porta, e ião estreita que não tinha

feição de casa: e pêra mais afronta era o sitio délla pe-

gado com a latrina commum do alcaçar,

O refrigério que aqui achou, e que não teve por pe-

queno, foy hum poyal que lhe ficou servindo de leito.

Neste purgatório começou uma vida de anacoreta reclu-

so: oração continua, ora vocal, ora mental, lição e horas

Canónicas, pêra o que lhe sustentavão os seus huma
alampada perpetua, que mais estimava do que a comida.

As lagrimas erão tantas, que tinha o rosto e lagrimaes

crestados: do pouco que lhe trazião pêra comer cortava

de maneira, que sempre fazia notável abstinência.

Este género de vida sobre seis annos de continuação,

o apartamento dos seus, que raras vezes, e só ás furtadas

o podião ver, e a melancolia de tudo fez o eíTeilo de peste.

Adoeceo com hum accidente de disenteria, que trouxe

logo comsigo fastio e aborrecimento a todo o género de

comida, certos messageiros da morte.

Avisado Lasarac pelos guardas deu licença que entras-

se com elle o seu medico e alguns Christãos.

Alegrou-se o Santo hum pouco com a companhia, mas
como quem sabia que acabava, lembrou-lhes que lhe não

fallasse em outra cousa mais que de Deos, e do Ceo: por-

que de nenhuma da terra queria ja saber parle.
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Estancou subitamenie a disentria, mas creceo a febre,

e a fraqueza era estrema: mandou ao confessor que o não

deixasse: e julgando por sinal mortal a mudança que via

na doença confessou-se geralmente.

No quinto dia levantou-se o confessor antemanhan e

chegou-se ao Santo a ver se dormia: e pondo os olhos

n'elle, vio que Itie sahia do rosto huma desacostumada
claridade, notou-lhe o sembrante alegre e risonho, e que
tinha os olhos abertos, e cheyos de lagrimas, e as mãos
juntas e levantadas.

Maravilhado de tal novidade, e não sabendo que jul-

gasse, chamou por elle três vezes, perguntando-lhe se

dormia.

Á terceira respondeo o Santo que bem ouvia.

Mas como não disse outra cousa, nem mudou pos-

tura, cessou o confessor, parecendo-lhe que não queria

que o inquietasse. Quando foy manhan que os portei-

ros vieram abrir a porta, mandou o Infante ao Medico

que se saisse, porque queria fallar com o confessor.

Como estiverão sós, disse o Infante: vos me pergun-

tastes esta madrugada se dormia, e não vos respondi

porque avia quem nos ouvisse. Agora que estamos sós

me day vossa palavra de guardardes segredo no que
vos quero dizer, em quanto eu fcr vivo: e que nem
despois de minha morte o descobrireis em outra par-

te, se não em Portugal, pêra gloria de Deos e da Vir-

gem Maria sua Mãy. E descançando hum pouco tornou

a dizer.

Esta madrugada (podião ser duas horas antes do
amanhecer) estava considerando as misérias da vida, e

lembrando-me a gloria dos Bemaventurados, enchia-me

todo de saudades do Ceo, e apoz ellas de hum ardente

desejo de me ver fora do mundo.
Neste ponto abrindo os olhos contra aquella parte

24
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ferio-me nelles huma luz, que não sey comparar a cou-

sa da terra: vejo logo do meyo delia huma Senhora

sobre um irono assentada, com tal geito e mageslade,

que não duvidava ser a Virgem Nossa Senhora.

Nolo juntamente que de grande numero de bemaven-
turados que a cercavão, se lhe inclinava hum, e com
muita humildade lhe pedia se doesse de mim, e me le-

vasse pêra sua companhia.

Obrigou-me a petição a olhallo com mais vontade:

e vi que trazia em huma mão hum fermoso guião atra-

vessado de hua Cruz, e da outra humas balanças pen-

duradas. Chegava logo outro, e com a mesma reveren-

cia rogava também por mim: e parecia-me que tinha

nas mãos um caliz e um livro aberto, no qual se dei-

xavam bera ler em leiras de ouro as primeiras pala-

vras do Evangelho de S. João: In principio erat ver-

bum.
Alegrava-me a visla da Senhora e o requerimenlo dos

que por mim falavão, que pelas insignias não são ou-

tros se não aquelles a quem sempre me encommendo :

o Archanjo S. Miguel, e o amado de Jesus S. João Evan-

gelista.

A Virgem estão pondo em mim os olhos de miseri-

córdia disse me graciosamente:

Hoje virás pêra esla companhia.

Desappareceu logo.

Mas o que ficou nesta alma de alivio, de consolação

e gosto, he tanto, que dou por bem empregados todos

os trabalhos e tormentos passados por me renderem tal

vista.

E só me peza porque não foram muito maiores, pois

o que agora vi, excede infinitamente tudo o que se po-

de dizer e imaginar da gloria e felicidades.

Quando me chamastes, acabava de me deixar esta vi-
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são, mas Dão acabava eu de me dar por despedido del-

ia, polo sabor que lhe achava: e por isso vos não res-

pondi logo.

Era o confessor pessoa de virtude e espirito; depoiá

de o ouvir com muitas lagrimas pareceu-lbe que seria

género de consolação attribuir tudo a esperanças e pro-

messas da saúde: e assi o foi fasendo.

Mas o Sanlo levantando as mãos ao Ceo dizia:

Que outra saúde não queria, nem outro bem, se não

o cumprimento da palavra que ouvira: e entrando em
devotos colloquios com Deus pela mercê promettida de
averem de ter termo seus trabalhos n'aquelle dia. esta-

va tão contente e bem assombrado, como qualquer ou-

tro enfermo poderá estar com certeza de vida.

Passou assi o dia todo, e quando foy sol posto so-

breveo-lhe hum desmayo, do qual despois que saiu, fi-

cou muito enfraquecido, e sentindo que acabava, fez a

confissão geral, e huma devota protestação da fé, e pe-

diu ao confessor lhe applicasse bua indulgência plená-

ria que pêra aquella hora lhe tinhão concedido os papas

Martinho V e Eugénio IV.

E, recebendo com ella a benção do confessor, acabou

em paz aos 5 de julho do anno de 1403.

Falecido o infante mandou Lazarac que logo abrissem

o corpo para ser embalsamado: mas não ouve nenhum
que se atrevesse a pôr ferro em seu senhor aíSrmando

todos que morreriam primeiro que fazer tal oíficio.

O que fiserão foi tirar-lhe as cadeas, e beijarlhe cada

hum os pés com devoção e humildade, como a Santo, e

como a senhor seu.

Trouxerão logo os guardas outro cativo, que cumpriu

o mandado, e despejado o corpo dos intestinos, encheu

o vazio de sal e folhas de murta e louro (que isto cha-

mavão embalsamar) e os criados recolherão o coração e
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mais interiores com lai ordem e cuidado que vierão de-

pois a Portugal, e como reliquias santas forão recebidas

e recolhidas na sua sepultura do Convento da Bata-

lha.

Mas os mouros, tanto que o corpo foy a este modo
composto, flzerãono pendurar do muro junto a huma
porta da cidade atado pelos pes e nu (bestial crueldade

e pouca lembrança da sorte humana) e não pararam
aqui.

Fez Lazarac ajuntar o povo e trouxe a el Rey, que

por elle era governado e mandado em tudo, ao triunfo

de hum defunto.

Jogarão canas, disserão afrontas, flserão escarneos

contra o corpn santo, permittindo o Senhor que tivesse

ainda este género de martyrio despois de morto, pêra

lhe augmeniar grãos de gloria no ceo e nova honra na

terra, como logo se viu e foy assi.

Aos três dias depois de pendurado, passou polo lu-

gar hum cego muyto conhecido na cidade, que pedia de

poria em poria o remédio de sua vida: e como tinha

ouvido que estava ali o corpo do Santo, disse a hum
minino que o guiava, que o chegasse bem perto onde
estava o Príncipe Chrislão.

Parece que foy iostincio do Ceo e força de predestina-

ção: chegou-se tanto que ficou em parte, donde no ves-

tido lhe cairão huas gotas do humor que da Santa Re-

líquia desiillava: senliu-as, tentou-as com as mãos e le-

vando-as aos olhos no mesmo ponto se achou com vis-

ta e luz nelles: e foy tanta a que nesta hora recebeu,

que passou dos olhos a alma, e cheyo de espirito do

Senhor, levantou altas vozes dizendo que elle cria na fè

daquelle príncipe santo, que ali injustamente estava mal-

tratado, e nella queria viver e morrer.

Não foi necessaiio muita repetição de brados: aos pri-
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meiros foy arrebatado e levado diante dei Rey. e não

se desdizendo por nenbum medo nem ameaças, fuy lo-

go arrastado e apedrejado.

E aconteceu pêra maior gloria de Deus e de seus

Santos, que sem saberem o que fazião, derão honra de

Santo ao que ontem era inHel, e honrarão a quem cui-

davão afrontar.

Porque sendo morto o levarão a enterrar com festa

popular fora da cidade, e sobre o lugar levantarão por

memoria da vingança hum cubello cnberto de telha vi-

drada de branco e azul: que ficou sendo memoria de

triunfo 6 santidade: e foy fama que muytas noites o vi-

rão os mouros arder em resplandores.

Muitas outras maravilhas obrou o Senhor polo santo

Infante entre estes infiéis: soube-se que levavão os mou-
ros a terra onde cabia aquella humidade que dissemos,

pêra remédio de infermidades com effeilo tão certo, com
tanta pressa, e em tanta quantidade, que em pouco tem-

po avia no sitio bua grande concavidade aberta.

Lançavão-na ao pescoço dos enfermos em suas nomi-

nas, e até aos bois, e outros animaes, a que a applica-

vão, dava saúde.

E pode ser que isto foy causa pêra os que governa-

vão mandarem recolher o corpo em hum caixão, onde

esteve muitos annos sobre o mesmo muro.
Passados alguns annos foram resgatados o secretario

do Infante João Alvarez e seu capellão Pêro Vaz, e trou-

xerão consigo as reliquias que salvarão no dia, em que,

como dissemos, foy aberto, e postas em hum cofre en-

trarão com ellas em Santarém, onde se achava el Rey
D. Affooso Quinto, seu sobrinho, por janeiro do anno

de 1451, o qual as mandou recolher com solenidade na

sua sepultura deste convento.

Mas não quiz o Senhor que terra infiel e inimiga co-
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messe o corpo do seu Santo e ordenou que vinte anoos

despois de chegadas as primeiras reliquias tendo o mes-
mo Rrv conquistado a vilia de Arzilla em Africa e ga-

nhado a cidade de Tangere, viesse inteiro a este reyno
assi como estava subre os muros de Fez.

Nos meyos e modos porque foy trazido ha varieda-

de entre os contadores, concordando todos na certeza

da vinda.

Cbeíjando a Lisboa foy depositado no nosso mostey*
ro de freyras do Salvador, onde a chronica del-Rey Dom
Afonso diz que pregou o prior de S. Domingos da ci-

dade, que era o doutor frey Afonso de Évora: e aponta

que fora o sermão tão devoto que toda a festa e soleni-

dade se convertera em lagrimas dos ouvintes. D'aqui

foy passado com real pompa e acompanhamento de pre-

lados e fidalgos ao convento da Batalha: onde os muitos

milagres que entre os frades e por toda aquella comar-
ca tem obrado sua intercessão, lhe grangearão tal fama
e devoção que, perdido o nome próprio, não é conheci-

do hoje senão pelo de infante Santo. E porque nossa na-

tureza de sôfrega pêra o que estima e ama, não se con-

tenta com menos que ver e tocar: atreveu-se a curiosi-

dade ou a devoção a dar furo ao mármore do moimen-
to, pelo qual os devotos e necessitados tocão com hua
vara os cofres de madeira, em que estão encerradas as

santas reliquias e beijando-a devotamente satisfazem com
sua fé e piedosa tenção.» Fh. Luiz de Sousa: Historia

de S. Domingos, vol. L Bemfica, 1623, liv, VI, etc.

Sem duvida o leitor se espantará de que ao mosteiro

da Batalha, mormente nos tempos que vão correndo, de-

mos ura tão grande espaço, quando ainda restam tantos

assumptos de que devemos tractar. Tem razão o leitor.

Mas custa bastante desviar os olhos de tempos tão atra-

hentes, tão cyclopicos, tão heróicos, para os filarmos nou-
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tros tão prosaicos, tão insignificantes e tão interesseiros.

E que vulto tão sympathico esse do Infante Santo, até

mesmo tão exaltado, engrandecido e respeitado por no-

tabilissimos escriptores estrangeiros.

O padre Mariana, pouco aíTecto aos portuguezes, tão

somente diz: «El cautiverio, pues, de D. Fernãdo foi

perpetuo, padecio maguas, y prisiones muy graves. Su
sepulcro se muestra en la Ciudad de Fez, puesto en un

lugar alto, como trofeo quelevantarõ de nuestra nacion, y
por memoria de la vitoria que ganarõ. (Historia de Es-

pana, lib. XXI. cap. PIl). Porem se Mariana, sempre
avesso aos portuguezes, o não exaltou como devia, seu

compatriota fray Hieronymo Romano, na vida que do
nosso infante escreveo, (Medina, 1595) lhe tece estes e

muitos outros encómios: «en el infante puede se bailar

la casiidad de Joseph, y la humildad de sant Francisco,

la paciência de Job, la oracion de los antiguos Padres,

y el zelo de sant Pablo en ganar almas para Dios.» E
ainda não satisfeito, por miúdo descreve as minuciosas

festas celebradas em Lisboa por ocasião da cbegada de

seus restos mortaes a esia cidade.

O conde da Ericeira D. Fernando de Menezes a pag.

24 da Historia de Tangere (Lisboa, 173l2) diz-nos que
«por se não entregar ceita acabou entre os mouros, tão

cheyo de misérias e trabalhos, como de merecimentos

e virtudes, acreditadas com tantos prodígios e mila-

gres, que justamente se lhe deo o nome de santo, pois

sofreo com paciência um dilatado marlyrio.»

Mas entre os estrangeiros indubitavelmente quem mais
exaltou e engrandeceo o nosso infante, foi o famoso poe-

ta hespanhol Calderon de la Barca, de quem a Nouvel-

le Biographie Universelle de Firmin Didit (tom. VIII,

pag. 171) diz: «Le Prime Constant que Ton regarde

comme son chef-d'oeuvre, traduit en allemand par M.
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Schlegel el plus récemmeot par le professeur Perlz, fu-

reot long temps joués sur tous les tbéatres de TAIIema-

goe. E Ferdinand Dinis no vol. XVII (pag. 417) desta

mesma Nouveile Biograpbie Universelleaccrescenla: oLes

Bollandisles ont placé sa vie ei même son polrait dans

leur vaste recueil, avec cetle rubrique: Sanct^s prin-

CEPS FeRDINANDUS, 1>FAN'S LUSITAMAE, OBIIT FeSSAE
APUD Mauros, obses, A. D. MCCCCXLllI, V junii.

O Príncipe ConííTa.nte de Calderon de la Barca foi

vertido para francez por M. La Beaumelle na obra Cbefs

d'Oeuvre des Tbealres étrangers. Tarrega também
tratou do mesmo assumpto.

tMais celte pièce Finezas (diz Bouterwek na Hisloire

de la Littérature Espagnole. Paris. 181^, pag. 16i, vol.

II) pleine d'intéret el de sensibihté, le cede elle même
à la tragedie chrélieone dont {'histoire de Portugal a

fourni le suget à Calderon. Cest dans cette tragedie de

don Fernand que Fauteur a déployé lout son génie. Si

les unités de temps el de lieu y sont mal observées, on

les oublie en faveur de funité de Taction, d'une actioD

héroique ou Calderon a su mettre le pathélique le plus

vrai, sans s'ecarter cependanl du style de la comedie

Dation^ie. D. Fernand, prince de Portugal, est le hé-

ros de celle pièce qu'on pourrait intituler aussi le Re-

gulus Portugais. . . L'action paraít flnie à la mort da
prince: mais une nouveile armée arrive de Portugal, et

1'esprU < e don Fernand, un flambeau á la main, se met à

sa tête, et la conduit à la victoire. LMmpression que

produil celte apparition met le comble à l'effet patbéti-

que des scènes precedentes.»

€... Le Prince constant ou plutôt inébraniable (Si-

MONDE DE SismOinde: De la Liliérature du Midi de l'Eu-

rope. Bruxelles. 1837, vol. II, pag. 4-2!) le Régulus

espagnol, est un des drames les plus tonchants de
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Calderon, traduit par M. Schiegel, il esl á présentjouè

avec succès sur les Ihéatres d'ÂllemagDe: je crois de-

voir choisir pour en donner une analyse complete. .

.

E Scboefer (Histoire de Portugal, Paris, 18118, pag.

449) não se esquece de transcrever aquellas palavras

attribuidas a Lazarac: «S'il pouvait exister encore quel-

que chose de bon parmi ees chiens de mécrèaots chré-

tiens, il étaii certainement dans celui qui vient de mou-
rir; sileút été Maure, il aurail mérité par ses vertus d"ê-

tre honoré comme um sainl; car jamais je n'ai entenda

sortir de sa bouche un mensonge: toutes les fois que je

Pai fait observer la nuit, on Pa irouvè en ferventes

priéres.»

Ouçamos agora algumas palavras do próprio Calde-

ron de la Barca, e vamos andando, que o mosteiro de

Belém essa maravilha de Portugal, está chamando egual-

mente a nossa attenção:

MuLLEY—De los que salieron, uno
muy por estenso me informa:

dize pues, que aquella armada
ha salido de Lisboa

para Tanger, y que vine

a siliarla, com heróica

delerminacion, que veas

en sus almenas famosas

las Quinas que vês en Ceuta

cada vez que el Sol se assoma.

Duarte de Portugal,

cuya fama vencedora

ha de bolar con las plumas
de las Aguilas de Roma,
embia a sus dos hermanos
Enrique y Fernando, gloria
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deste siglo, que los mira

coronados de vitorias.

Maeslre de Christo, Avis

son, los dos pachos adornan

Cruzes de perfiles blaocos,

una verde, y oiro roja.

Catorze mil Portugueses

son, gran senor, los que cobram
sus sueldos, sin los que vienen

sirviendolos a su custa.

Mil son los fuerles cavallos,

que la soberbia Espanola

los vestio para ser tigres,

los calço para ser onças.

Yá a Tanger avrán (legado,

y esta, serior, es la bora,

que si su arena pisan,

ai menos sus mares cortan.

Salgamos ha defenderia,

tu mismo las armas toma,

bexe en tu valiente braço

el açote de Mahoma,

y dei libro de la muerte

desate la mejor hoja,

que quiram se cumple oy

una proficia heróica

de Marabutos, que dizen,

que emola margem arenosa

de África ba de tener

la Portugueza Corona

sepulcro infeliz, y vean,

que aquerta cuckilla corba

campanas verdes, y azules

bebio con su sangre roja.
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Rei:—Calla, no me digas mas,

que de mortal fúria lleno,

cada voz es um veneno

con la muerte que me dás.

Mas sus brios arrogantes

haré, que en Africa tengan

sepulcros, aun armados vengan

sus Maestres los Infantes.

Tu, Muley, con los ginetes

de la costa, parte luego,

mientras yo en tu amparo Uego,

que si como me prometes
en escaramuças diestro

le ocupas, pues que tan presto

no tomen tierra, y en esto

la singre heredada muestras.

Yo tan veloz llegarè

como tu, con lo restante

dei exercito arrogante,

que en ese campo se vê.

Porque la sangre concluya

tantos duelos en un dia,

porque Ceuta ha de ser mia,

y Tanger no ha de ser suya.»

Comedia famosa de el Príncipe Constante.

#
* #

O grande chronista dominicano também se não es-

queceu de fazer memoria dos sigoaes e testimunbos qua-

liflcados da virtude d'el-rei D. João II (Livro VI. cap.

33) e accrescenta.
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«Muitos conventos ha insignes e famosos por sepul-

turas de reys, mas por reys e príncipes santos ha muy
poucos como este da Batalha, onde temos tantos, que o

podemos chamar socrario de santidade real: que além
do que temos visto do fundador d'elle dom João o pri-

meiro, e sobre o extremo de virtude da rainha dona
Filippa, e de seus dous filhos os infantes dom Fernan-

do, de quem brevemente dissemos, e dom Henrique

de quem pudéramos dizer muito, merecião nova e lar-

ga escriplura a pessoa e excellencias de bom governo

(ainda que pouco venturoso em tempo e successos) dei

Rey dom Duarte e da Rainha dona Lionor sua mu-
lher.

E não merecião menos o braço invencível contra os

Mouros dei Rey dõ Afonso Quinto e a sãtidade da Ray-

nha dona Isabel sua molher, filha do Infante dom Pedro,

santidade acompanhada de perpetuas magoas, e lagrimas

nunca enxutas, que lhe encurtarão a vida, cansadas de

ver em discórdia e postos em campo os dois penhores

que mais obrigação tinha de amar e mais amava na

terra, que eram seu pae e seu marido.

Se não fora desviarmonos de nosso intento mais do
que permittem as leis das historias, poderamos dizer

muyto d'estes Príncipes, mas diremos brevemente al-

guma cousa do ultimo que aqui escolheo sepultura, e

ainda boje a não tem mais que por deposito, que he el

Rey don João segundo.

E já dissemos como está recolhido na capella de Nos-

sa Senhora da Piedade.

Falecendo na villa de Alvor no Algarve em edade de

quarenta annos e alguns mezes mais, foy enterrado na

Sé Cathedral de Silves.

Allí começou a correr fama que a terra da sua se-

pultura era remédio contra doenças de febres. Forâo

I
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muytos os que acudirão a valerse delia: E o successo

foy tão provado que o bispo do Algarve mandou fazer

inquisição polo seu vigário geral com o cónego Álvaro

Fernandes por adjunto, polo qual parecem juslincados

seis casos distintos de pessoas conhecidas que saravão

com aquella terra; e algumas das lestimunbas aífirmana

de muitas outras sem nome que alcançaram saúde com
o mesmo remédio.

Do auto d'esla inquirição feito em Silves no anno de
1497 veiu a nossas mãos hum traslado aulhentico, assi-

nado em publico por Luiz Dias de Beça, tabaliião e

concertado com Gonsaleanes escrivão: e nelle se decla-

ra que assistiu á inquirição o bacharel Estevão Diaz,

corregedor do Algarve, por quem parece assinado o

treslado que dizemos;

Virificão-se estes teslimunhos com o que escreve Da-

mião de Góes que succedeu nas exéquias solenes que
el Rey D. Manoel lhe mandou fazer em sua tresladação

quatro annos depois.

AíBrma este chronista que andando na voz do povo
que obrava Deos por elle alguns milagres, se publicara

no sermão das exéquias, que quando fora desenterrado em
Sylves se achara a madeira do caixão queimada e quasi

consumida da força de cal viva, com que o corpo fora

coberto para se gastar brevemente e assi e mortalha e

huma alcatifa: mas o corpo eslava inteiro, limpo, e são,

e a cabeça e rosto coberto de todo seu cabello e barba,

como quando vivia: e que espanlamlo muito tal visto

em corpo mortal e corruptivel, por se ver que não fo-

ra acompanhado de nenhum género de maieriaes aro-

máticos, nem ajudado de outros feitios, que preservão

de corrupção: causara mais espanto em todos os pre-

sentes hum cheiro suave que delle procedia.

Foy o pregador D. Diogo Ortiz, bispo de Tangere,
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pessoa de provada virlude, que fora capellão mór do
mesmo Rey.

Mas o que elle referio em voz conGrma hoje a vista

de olhos, sendo comprido no anno de 1621, que isto

vamos excrevendo cento e vinte e cinco que foi enter-

rado.

Está seu corpo tão inteiro como o dia que falleceu,

sem lhe faltar mais que a ponta do nariz: e em tudo o

mais se mostra tão longe de corrupção que huma col-

cha e lençol em que foi envolto na trasladação conser-

vão hoje sua primeira vista, força e alvura, como se es-

tiverão guardados em bons cofres e entre roupa seme-

lhante, e lha pudera communicar bum corpo defunto.

Informado el Rey D. Sebastião do que temos dito, quiz

ver esta maravilba.

Mostrou-se-lhe (que he fácil de ver como está sem
moimento de pedra).

Encheu-se o Rey moço de respeito com tal vista, e

fez-lhe reverencia como a Santo.

Passou depois a curiosidade, e como quem tinha

brios de valente, e sabia que o fora o Santo, quiz ver

como lhe estava a espada na mão.

Mandou-o levantar em pé e meteolhe nella a sua pró-

pria; que no convento se guardava. E vendo o nesta

postura disse para o duque do Aveiro Dom Jorge que

o acompanhava, que beijasse a mão a seu visavo: o que

elle fez beijando-a primeiro a quem lho mandava.

Acrecentou el Rey falando com o Duque, e com os

olhos no defunto estas palavras:

Duque, este foy o melhor official que ouve de nosso

oííicio. E todas as vezes que succedia falar nelle em
outras occasiões, chamava-lhe o seu Rey.

Acharão-se a el-Rey dom João por morte algumas

cousas guardadas e fechadas de sua mão, que sendo
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desacostumadas em tão alto estado conformam bem
com a que vamos contando, erão instrumentos de peni-

tencia e devoção.

Mas cerraremos este capitulo com huma prova seme-
lhante a outras. Era prior deste convento pelos annos
do Senhor de 1570 o padre frei Francisco de Orta,

mestre em sagrada Theoiogia.

Quiz fazer hum oíiicio solene a este Rey, como he
costume; e porque tinha ouvido dizer que se não gas-

tava nelle a cera, por muito que ardesse, mandou pe-

sar um sua presença e doutros padres vinte e seis to-

chas e fez tomar por escripto o peso, que foy de sin-

quo arrobas e sele arráteis e meyo: e ordenou que se

achassem presentes o escrivão das obras do mosieyro,

que he ministro posto por el-Rey, e o cerieyro dono da
cera, a quem tocava arderem bem por seu interesse.

Arderão ás vésperas que forão cantadas, e depois no
dia seguinte a todo o ofiQcio, missa e pregação. Aca-
bada a solenidade pesou-se de novo a cera diante dos
mesmos padres, e acharão que do primeiro peso não
quebrara mais em todas as seis que hum só arrátel,

porque pesarão despois de ardidas ao justo sinquo ar-

robas e seys arraieis e meyo.
Desta maravilha, qu- por tal foy ávida por todos os

que presentes forão a hum outro peso, mandou o prior

fazer auto publico em que assinarão elle e os mais.

#
# *

El-Rey don Afonso Quinto desejando honrar esta

casa por todas as vias impetrou em seu favor do Pa-

pa Pio Segundo hum Breve muy importante.

Porque sendo do credito e honra para os religiosos
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no espiritual, também redunduu no temporal, como co-

mi carão a possuir beos de raiz.

Foy o favor livral-os de pagar dizimos de suas quin-

tas e granjas e isentou os de lançamentos para subsi-

dios, e de outras obrigações com que ficarão adiantan-

dos na renda tudo quanto estas cousas lhe fazião, ou
podião fazer dano, que não era pouco alem dos encon-

tros e moléstias que tinbão com os ordinários nas pa-

gas e execuções delias.

Concedeu-lhes mais que o prior possa nomear dous
religiosos, os quaes possão por todo o anno ouvir con-

fissões e absolver os penitentes de todos os casos que
tocão aos ordinários, exceto em dias Pascoaes.

Do mesmo Papa Pio Segundo, e no mesmo anno pri-

meiro de seu Pontificado alcançou este Rey outro Bre-

ve que começa Pia considera lione ele. Polo qual dá li-

cenças para se unirem a este Mosteyro pêra a fabrica

delle três egrejas do Padroado Real de qualquar renda

que sejão.

Mostrava el-Rey animo de acrecentar muito este con-

vento, porque nos consta de outra semelhante graça que
a sua instancia lhe tinha concedido o Papa Nicolao Quin-

to no anno sexto do seu Pontificado, que cahio no de
1452. Começa a Bulia Rnmanus Pontifex, etc. Da qual

se não contentou nem usou, porque o Pontifice taxava

a renda das igrejas que se avião de annexar, e manda-
va que não passasse de mil libras. E por essa razão

procurou o Breve sem limite, de que agora falamos. E
comtudo sendo tão cuydadoso em pedir o que estava

em mão albeya, foy descuydado em dar o que tinha na

sua. E na verdade por esta via poderá estar hoje a casa

não so competente e abundantemente provida contra to-

dos os danos que o discurso do tempo vay causando em
tudo, mas com forças e nervo de dinheiro para se acabar
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a capella imperfeita del-rey D. Manoel: e não se perder

antes de chegada a sua perfeição huma obra de tantas

excellencias.

El-Rey D. Manoel foy o que se aventejoii a todos os

seus antecessores em augmentar e ennobrecer este con-

vento com effeitos e despezas e mercês reaes. Porque

a grande e custosa obra da capella; que chamamos imper-

feita, ou naceo de sua traça e ordem, segundo parece

dos muitos sinaes que atras deixamos em seu logar apon-

tados, ou de sua fazenda e consentimento, sendo autora

delia a valerosa R.iynba dona Lianor sua irmam. E assi

por huma ou por outra via a podemos contrapor sua. Des-

pois que as boas venturas e grandezas do Oriente lhe íi-

zerão cobiçar bum jazigo particularmente seu entre por-

fidos e jaspes e sobre elefantes, em testemunho das no-

vas terras, que por seu poder tinha conquistado, deixou

a casa alheia: e até as empresas e letras enigmáticas,

que nella estavão por suas, enjeitou, fundando o famoso

mosteiro de Belém sobre a barra de Lisboa. Mas se bem
mudou o logar, não perdeo nunca o amor ao convento

de seus mayores, para deixar de lhe fazer honra e mer-

cê. Foy a primeira ordenar nelle huma perpetua memoria
sua, mandando celebrar hua missa cantada aos anjos no
primeiro dia de cada mez, e quotidianamente no coro três

Antífonas com suas orações, hua a Nossa Senhora, ou-

tra ao Archanjo S. Miguel, terceira ao doutor da igreja

S. Jeronymo, e por tão leve obrigação fez esmola à casa

por março de 1501, de hus lagares e moendas de azeite

na villa de Torres novas, com seus assentos de casas e

levadas de agoa, fazenda de importância, que mandara
fabricar a Raynha dona Isabel, sua primeira mulher.

Também lhe fez doação de bus grondes chãos com for-

nos de cal e telhaes, que antigamente forão comprados
pêra serviço das obras do convento, quando se edifica-

25
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va. E ultimamente crecendo a povoação que hoje vemos
ao longo delle com acommodidade e nobreza do edifício

em tanto numero de gente de todas sortes e estados,

que fazia já hum bom lugar e usava do mesmo nome,
que foy causa da fundação do convento, chamando-se o
lugar da Batalha e sendo assi que pela visinbança per-

tencia seu julgado e governo á cidade de Leiria, o mes-
mo Rey o desmembrou delia e o fez villa, com todos

os privilégios, honras e liberdades das mais villas do
Reyno e he conhecida pola villa da Batalha.

Reinando el-Rey dõ João Terceiro, hum Núncio do Pon-

tífice Paulo Tercio, que neste Reyno assistia, que era o

bispo Valvense Pompeio Zambicario concedeo por auto-

ridade Apostólica aos priores do Real Convento, que
podessem mandar dar nelle ordens sacras aos seus religi-

sos, e escolher pêra isso qualquer bispo, como tives-

se lisença pêra ordenar fora da sua diocesi, e os or-

denantes fossem idóneos: e alargando mais a graça

acrescentou que se podessem conferir, ainda que fos-

se extra têmpora.

El Rey D. Filippe primeiro de Portugal e segundo de

todos os mais reinos, de Espanha, respeitou também
esta casa de maneira, que sem a ver nunca, foy aquelle

que mayor renda lhe deu. porque com o novo orsaroen-

to que mandou fazer dos preços juntos das cousas, a

respeito do tempo presente, fazendo justiça nos fez mais

favor que todos os passados.

Ultimamente el Rey seu filho que no mesmo mez e

anno que isto vamos escrevendo se foy ao Ceo gosar os

prémios de sua grande e natural bondade, como lhe foy

semelhante no nome, não quiz ser diíTerente nas obras

para com este convento.

E foy o primeiro que deo á execução os Breves Apos-

tólicos impetrados por el Rey dom AtTonso quinto, ap-



115

plicaodo para a fabrica de pedra e cal e necessidades

do ediOcio o rendimeolo da egreja da villa e conselho

de Luzmjl do bispado de Lamego.
É a egreja do padroado real e de tão bom rendimen-

to, que tiradas despezas ordinárias manda líquidos ao

Convento 350 mil réis em cada um anno.

Pedião as grandes calidades desta casa não lhe falta-

rem a província e padres delia em imitar os Reys no
que de sua parte podessem fazer pêra augmento de

grandeza e lustre.

Assi ordenarão qoe fosse assento de huma das Uni-

versidades da Provincia: e foy feita esta ordenação no

capitulo provincial que em Lisboa se celebrou em 25

de abril do anno de 1540, era que foy eleito em pro-

vincial o P. M. fr. Jeronymo de Padilha, hum daquel-

les padres que a instancia dei Rey D. João Terceiro

erão vindos de Castella a titulo de Reformadores da

Observância.

Forão definidores neste capitulo o padre fr. Paulo

Sotelo e os doutores fr. Jorge Vogado, fr. Amador An-
riquez, e fr. Affonso de Madrid. As palavras das actas

são as seguintes:

Quoniam circa studium summa est habenda diligen-

tia certissimum certe médium ad Ordinis custodiam et

ad profectum morum proferendum, propter quem Or-

do noster dignoscitur institutus, et mandamus quod in

subsequentibus Conventibus studium semper vigeat. Im-
primis in nostro Gonventu de Victoria sit studium Ar-

tium et Theologiao.

Lectorem Arlium assignamus Patrem Fratrem Bar-

tholomeum das Martens. et in lectorem Theologiae et siu-

dii regentem Fratrem Antonium Fartum.»
E è de saber que até então não havia outra Univer-

sidade na provincia, excepto a do Convento de Lisboa,
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instituída por el Rey D. Manuel em forma de Collegio,

com titulo de Santo Thomas, pêra certo numero de col-

iegiaes e suas particulares leis.

E porque el Rei b. João Terceiro foy de parecer que
se passasse este Real Collegio de Lisboa pêra a Bata-

lha, com tenção de o transferir dahi pêra Coimbra; co-

mo fez tanlo que bouve gasalhado capaz no edifício que
se começava, ficou fr. Bartholomeu Leitor de Artes nel-

le segunda vez, mudado somente o lugar, porque por

estes degraus foy subindo até cbegar a se assentar na

cadeira suprema e primacia de Hespanha, que be a ci-

dade de Braga.

Desde então ficou também em Lisboa Universidade

formada, por honra e auctoridade da cidade e do Con-
vento.

E a outra ficou na Batalha, onde o lugar solitário e

boa vontade da casa ajudão muito o estudo e exercí-

cio das lettras e nellas tem produzido homens insi-

gnes: dos quaes nomearemos alguns em seus loga-

res.

Entre todos parece deverse primeiro lugar ao padre

fr. Lourenço Lamprea, confessor do mesmo Rey que
nos deu a casa, pois de sua palavra e testemunhos sa-

bemos que por elle se inclinou a lhe parecer bem en-

trega la á Ordem de S. Domingos.

O mesmo lugar nos esta merecendo o padre frey João

Martins, mestre em Theología. que por sinalado em vir-

tudes foy o primeiro que a ordem mandou assistir nos

princípios do Convento.

«Mas é magoa que muyto se faz sentir por ser sem
remédio, que em cento e dez annos que correrão des

do anno de 1388 em que el Rey deu o Convento á Or-

dem aié o de 1498 não ficasse lembrança nelle de ne-

nhum filho mais que do padre Frey Amador Henriquez,
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que nelle professou em onze de novembro de 1498.

Foy esle padre mestre em Tbeologia e celebrado poios

antigos por excellencia de púlpito: e governou muitos

annos os Convénios d'esie Reyno e o seu da Batalha.

Na entrada do anno de 1534 foy eleyto no Capitulo que

f»e fez em Évora em Provincial, a instancia e por ordem
dei Rey D. João o Terceyro.

Acabava então seu cargo o Provincial Frey Jorge Vo-

gado, e Frey Amador era actualmente Prior de Lisboa.

E notouse que quiz el Rey carregar tanto a mão em fa-

vorecer, que sendo costume então ficar governando a

Província com titulo de Vigário geral o Prior em cuja

casa se linba o Capitulo até ser confirmado: e tocando

ao Prior de Évora esta honra que era o doutor frey

António Freire, pessoa de grandes calidades, foy traça

do mesmo Rey que largasse o cargo a frey Amador, e

fosse a negocio de seu serviço fora da Provincia.

Assi ficou Frey Amador governando logo. Mas ou

fosse que o favor e prosperidade o fizesse descuidar

de suas obrigações, como acontece a muytos, ou que

sua natureza fosse melhor pêra obedecer que pêra man-

dar: quando concluhio seu quadriennio, foy penitencia-

do no seu Capitulo com hua pena de gravior culpa, e

condenado a seis mezes de reclusão no Convento da

Serra de Almeirim.

E he bem de considerar a inteireza dos padres daquel-

le tempo que não avendo no condenado culpas mais

graves que de frouxidão, e negligencia, porque em sua

pessoa se não achava tacha, essas bastariam para o cas-

tigo.

Porem Frey Amador se governou nesta adversidade

com tanto entendimento, que lhe redundou em nova

honra pêra com a Religião e em grandes grãos de glo-

ria pêra com Deos.
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Quando chegou o Capitulo seguinte em que foy elei-

to provincial o padre Frey Jeronymo de Padilha, veyo

já assistir nelle feito Prior da nQesnaa casa que se lhe

dera por cárcere que era o convento da Serra, e foy

DiíSnidor no mesmo Capitulo.

Em 6 de Outubro de loiO achamos que professou

neste Convento o padre mestre frey Jeronymo da Azam-
buja, tão conhecido por toda a Cristandade pelo nome
de Uleastro, que na lingua latina he o mesmo que Zam-
bujo.

Deu-lhe esta fama a soberana erudição de seus eru-

ditos escriptos, só com hua pequena parte que impri-

mio sobre os cinco livros de Moysés.

Era muy versado na Theologia Escolástica, e ajuda-

va-o um grande conhecimento das lioguas Hebraica e

Grega : o que junto com hum juizo assentado e acom-
panhado de grande agudeza de engenho produzia par-

tos admiráveis.

E tal he tudo o que deixou escrito assi na sustan-

cia como na ordem pêra aproveitar aos estudiosos;

porque declara primeiro o sentido literal, e logo vai

moralizando os passos e levantando conceitos com tan-

ta erudição e avizo que ensinando muyto, não deleita

menos.

Assi foy grande lastima a todos os homens de letras

Dão acabarem de chegar á impressão suas obras : das

quaes se pôde temer que andando como andam escri-

tas de mão, ou se virão perder, ou publicar em nome
alheyo.

As que deixou em limpo e a ponto de poderem sair

em publico são sobre os Psalmos e sobre os livros dos

Reys, sobre Isayas e Jeremias e sobre os doze Profe-

tas menores : e affirma-se que tinha escrito sobre o res-

tante da Biblia.
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Agora de próximo se imprioiio em França á instan-

cia do Padre mestre Frey Pedro Calvo o que tinha es-

crito sobre Isaias. He um grande volume lido com
grande admiração de todos os doutos.

Gomo era conhecido por homem de tantas partes

despachou-o el Rey por seu Theologo pêra o Concilio

de Trento, quando primeiramente se abrio por flm do

anno de 1545 com outros dous Religiosos da mesma
Ordem.

E no pouco tempo que desta vez durou aquella sa-

grada junta deu grande sinal de suas letras, Religião e

Chrisiandade. Donde naceo que tornando ao Reyno de-

sejou a Província aproveilar-se delle com seu governo,

como também em premio do muyto que trabalhava em
serviço commum: e vindo-se a juntar em Capitulo de

eleição de Provincial por julho de 1551 foy eleito com
36 votos, e com grande applauso dos Capitulares, e a

eleição confirmada pelo Geral, e não desfavorecida do
Pontífice Romano.

Mas não ouve effeito, porque el-Rey dom João estava

persuadido que convinha pêra quietação e bom governo

da província não na tirar da mão dos reformadores que
mandava vir de Castella, e secretamente se proveo de
bum Breve da Penitenciaria, com que fez eleger outro.

E estava el-Rey tão longe de cuidar que nisto agravava

os grandes sogeitos que então avia na Ordem, que pou-

co depois nomeou pêra Bispos todos os três religiosos

que mandara delia ao Concilio. Porem aceitando os dous
sua promoção, só o padre fr. Jeronymo recusou a digni-

dade, e foy o termo tão acompanhado de humildade e

modesiia, que ainda que se podia cuidar lhe durava

algum resentimenlo do encontro que dissemos de sua

eleição, ficou el-Rey satisfeito que o movia amor do seu

estudo e quietação e receyo de entender com almas
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alheyas, mais que lembranças de cousas passadas. Era

o Bispado na ilba de S. Thomé.
Foy depois eleito em Prior deste convento de que foi

filho e não perdendo ponto no que tocava ao bom
governo, fazia espanto a continuação com que assistia

sobre os livros. Daqui o tirou o cardeal infante pêra

Inquisidor de Lisboa, e emfim a Província tornou a lan-

çar mão d'elle, e o fez seu provincial pelo mez de ju-

nho de 1360 acabando seu tempo o mestre frey Luiz

de Granada. E porque vejam e notem a alteza do espi-

rito deste padre os que não podem por falta de letras

conhecel-o de escritos mais levantados, poremos aqui

duas memorias suas, e será a primeira bua carta sua

que nos veyo ás mãos, escripta por elle aos conventos,

quando foy eleito. A outra será o treslado de dous pe-

riodos das Actas que então fez. Segue a carta dos reve-

rendos padres mestres, priores e presidentes dos con-

ventos e a todos os mais religiosos desta provincia,

frey Jeronymo da Azambuja humilde provincial e ser-

vo, saúde e observância da vida regular.

Juntando-nos neste definitorio e começando a enten-

der, como he costume dos capitules, em algumas cou-

sas concernentes á boa guarda e adiantamento da reli-

gião e observância, achamos que quasi nenhuma adver-

tiríamos, que dos capítulos passados não estivesse já,

não somente advertido com cuidado, mas provido nel-

ia de bastante remédio, assi não forão mal e friamente

guardadas por alguns.

Donde fica entendido, que se em nossos costumes ha

frouxidões e descuidos, não está a culpa nos defeitos

das leys, senão no defeito da execução delias. Porque

leis sem execução não são mais que humas penadas de

tinta, humas letras ou figuras pintadas. E se á letra mor-

ta (que he a lei) se não ajuntar a letra viva (que be o
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Prelado) nunca delia se seguirá fruyto. Pela qual rasão

Dão nos atrevemos a esperar que no que hoje ordenar-

mos averá melhor guarda, do que ouve até gora no que
os outros deixarão ordenado. E se assi ha de ser, pa-

dres meus, debalde nos cansamos em tantas juntas e con-

sultas, perdidos são tantos trabalhos, tantos caminhos,

tantas despezas publicas e particulares, quantas se em-
pregam em aeodirmos aos capítulos, perdidos são quan-

tos gastos e preparações para elle se fazem, se o esque-

cimento, o descuido e tibieza dos prelados nos ha de

baldar nossos trabalhos.

Não ha que duvidar se não que podemos dar por aca-

bada a gloria de nossa religião, se ás cousas que com
grande ponderação e juizo assentarmos ha de responder

igual leviandade e negligencia em se cumprirem. Porque

dizeime, que proveito se ha de tirar da lei, não avendo

quem a guarde? Ou de que serve fazer leis mortas, se

a vigilância e boa diligencia dos que governam e po-

dem, as não ouver de espertar da morte á vida. e co-

mo reduzir de potencia a acto? Por onde, padres, pelas

entranhas da misericórdia de Christo Senhor nosso vos

pedimos, que contra semelhantes descuidos armeis os

peitos de justa ira e dor, como a rasão está obrigando a

todos, e façais espelhos das calamidades de nossos tem-

pos, em que vemos acabada quasi a mór parte da nossa

Religião sem aver mais causa que ter começado a des-

cair.

Que se toda a ordem se desvelava em guardar as re-

gras e preceitos que de nossos mayores sérvio e rece-

beo, guardava a ella o mesmo Senhor que a elles com-
municou o espirito, com que a doutrinarão. Pelo que

vos rogo, padres, que vigieis com olhos e entendimen-

tos, orando e trabalhando, e façais que os que sois peio-

res e primeiros no nome, também o sejais no trabalho
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e empregueis todas vossas forças e juiso em fazer, por
meyo de vossas boas obras nos guarde o Senhor este

pequeno cantinho de nossa Religião, pois eslá escrito:

se guardardes a lei, ella vos guardará, etc.

Os períodos das actas são os seguintes: cPrimeiro

que tudo amoestamos a todos os sacerdotes desta pro-

vincia que quando celebrarem o santo sacrifício da mis-

sa, entendào naquelles sagrados mistérios com toda a

limpeza e pureza, não chegando nunca a elles sem apa-

relho, mas antes precedendo sua oração e meditação, e

seguindo-os despois com nova oração e rendimento de
graças. Porque na verdade nos obriga a um gravissimo

sentimento haver homes, que hus ou logo apoz o sono,

outros pairas e conversações pouco graves (por não di-

zer ociosas e vãs) se arremessão sem medo ao altar,

que nos devia assombrar com terror e medo, outros ce-

lebram de corrida e como pela porta pelo mesmo ca-

so sem nenhuma reverencia. Donde tenho por certo que
nacem todos os estragos e ruinas da religião assi espl-

rituaes como temporaes.»

Este padre não acabou o tempo de seu cargo: por-

que como servia no Tribunal do Santo Officio com
grande continuação e sobre o governo da Província não

largava o estudo, que he lima surda e pelo gosto que
dá a quem o ama, corta e penetra sem se sentir; en-

curtou-lhe o trabalho os dias, e levou-o na entrada do
anno de 4563 com grande sentimento de toda a Pro-

víncia, não tendo servidcs mais que dois annos e meyo.

«Succedem dois Bispos a bum. que sendo também
eleito, como temos visto, constantemente recusou a di-

gnidade, e ambos filhos d'este Convento.

D. Fr. António Bernardes, professou n'elle no anno

de 1537, e por suas letras e virtude, e bom púlpito

foy chamado de Coimbra para Bispo titular d'aquella
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Igreja D. Fr. João Baptista sendo mandado por el-Rey

dom João Terceiro a Roma a negócios de importância,

deu tão boa conta de si e delles, que o ouve por me-
recedor da miira: e lá lhe mandou a nomeação da Igreja

da ilba de S. Thomé em tempo que vagara por renun-

ciação que d'ella fez dom Fr. Bernardo da Cruz: e não
a acceitou o mestre Fr. Jeronymo da Azambuja, sendo-

Ihe pelo mesmo Rey (como dissemos) oÊferecida.

Foy este prelado antes de sair de Roma sagrado: e

chegando a Portugal juntou comsigo doze Religiosos da

ordem com que se embarcou para sua diocesi, que jaz

ao longo da costa de Africa terra da Etiópia Occidental

e cae directamente debaixo da linha Equinoccial, em
meyo da Zona Tórrida.

Chegando á ilha com boa viagem começou a batalhar

animosa e christãmente contra vicios, abusos e liberda-

des, introduzidas com a longa auzencia dos prelados, e

feitas tão caseiras entre os moradores, que depois de

lhe custar muito trabalho de encontros e contradições

o remédio que procurava, emfim vendo que todo o fey-

lio era perdido com os poderosos: foy tal o desgosto

que recebeo de ver que pastoreava ovelhas pela mayor
parte incuráveis, que lhe abreviou a vida.

Os mais dos companheiros tinhão passado da ilba á

terra firme a semear a palavra de Deus no estendido

Reyno de Congo, que então era sugeito a S. Thomé no

espiritual, e ha muitos annos que um seu Rei obedece
á Igreja Romana.

Estenderão-se por elle occupados em seu ministério

no qual acabarão a vida quasi todos, tornando só ao

Reyno os que se acharão na companhia do bispo quan-

do falleceo.

Assi como estes dous padres forão tirados do re-

manso da Religião pêra as ondas do mundo e tempes-
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tades, de que as dignidades se acompanhão, temos ou-

tros que no canto d'ella e sem saírem d'este Convento

passarão longos aonos em mansa pobreza, não queren-

do ser conhecidos nem ouvidos, entregues todos a um
só cuidado de salvar suas almas.

Outros sendo occupados pela Provinda em cargos,

ou em lição e pregação mudando só de Convento, não

mudarão estilo de vida. e acabarão enire seus irmãos.

Entre estes forão raros em rigor de vida e amor de

oração o P. fr. Diogo de Vitoria ou de Barreira nacido

em huma pobre aldeã deste nome visinha ao mesmo con-

vento que lhe deu o habito, e em que se fez estimar:

8 os Padres fr. António de Ourem, e fr. António da

Cruz. Deste ultimo se conta hum estranho caso, que por

ser de testimunho singular nem o aflirmamos, nem o

quizeramos contar, ainda que acreditado cõ a simplici-

dade de quem o deu, e muito mais com a provada vir-

tude e pureza de vida do mesmo Padre, da qual faze-

mos mais caso do que do milagre, quando bem fora

mui caliBcado. Mas não parece rezão deixarmol-o esque-

cido, porque poderoso he Deos pêra mostrar ainda mayu-

res maravilhas em seu favor, como tem mostrado nas

partes da índia Oriental polo padre fr. Simão das Cha-

gas, seu irmão, que nellas he por Santo venerado.

Na hora que este padre fr. António da Cruz foy lan-

çado na cova, ao tempo de o começarem a cobrir de

terra se virão cahir sobre sua cabeça muitas flores bran-

cas miúdas, e como desfolhadas, sem parecer donde

vinham, e invisíveis pêra toda a outra pessoa, senão

pêra os olhos de huma que muitas vezes então e depois

o contou diante de toda a Communidade.
Os que agora diremos fallecerão fora do Convento de

que erão filhos, sendo chamados do Senhor em outros

onde servião a ordem.
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O padre fr. Lopo de Sousa, despois de prior duas ve-

zes de Lisboa, e de outras casas da Província: e despois

de ser delia Vigário Geral faleceo no mosteiro de S.

João de Setúbal, servindo áquellas oiadres de se-i Vi-

gário.

Os padres fr. Gaspar Coresnaa, e fr. João Aranha, fa-

lecerão ambos em Coimbra: ambos famosos pregadores:

e este segundo lente na Universidade da mesma Cidade

de Coimbra da cadeira de prima de Escritura.

Temos hum raro espirito pêra cerrar este numero
e este capitulo: o qual também se enterrou fora do
ninho do nacimenlo.

Foy o padre fr. António de Sande, nobre por ge-

ração, qual he o appellido neste Revno e nos de Cas-

tella.

Este padre se fez amar e estimar no Convento de

Santarém, onde pela obediência eslava assignado por

muy essencial religioso.

E sendo-o nas mais parles de pregador Apostólico,

e verdadeiro seguidor da pobreza de Chrislo, esme-
rou-se grandemente nas virtudes da charidade e hu-

mildade.

Era porteiro e tinha a seu cargo repartir as esmo-
las de casa na porta.

Não se viu nunca nelle acto nem palavra de pouco
sofrimento, sendo o ofQcio com os de casa assaz tra-

balhoso, e cõ os de fora, na repartição das esmolas

cheyo de importunações e desconcertos, que ás vezes

causam a demasia de necessidade, ou falta de criação

dos que buscam a sentença pelas portas dos conventos.

Elle repartia o que avia do refeitório, e o que de fo-

ra buscava, com tanta ordem e concerto, com tanta

brandura e aíTabitidade. que não avia nenhum que o

Dão amasse e respeitasse.
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Sabemos delle, que faliando algumas vezes agua de
beber em casa, porque não faltasse na hora de comida

aos pobres, por suas mãos a hia buscar, sendo já de ses-

senta annos, a hum poço muy alto que está na cerca e

se chama de S. fr. Gil: elle a tirava e trazia, e sendo o

trabalho grande, a charidade lho adoçava tanto que o ti-

nha por passatempo.

Mas como a morte he o fiel que com mais certeza

descobre quem cada hum he, a sua nos confirmou as

perfeições que havia em sua alma.

Andava indisposto de hum achaque tão leve, que o

passava na cella sem yr á enfermaria.

Hum dia do anno de 1609 levantandose da cama po-

la manhan sem febre de novo, nem alteração de pulso,

nem dôr nenhuma se foy á sacristia, confessouse e dis-

se Missa: tornnuse logo á cella, deitouse e pediu quelha
trouxessem as Taboas, e lhas pozessera junclo do leito:

Damos este nome na religião a huma pequena tábua

cercada de aldrabas de ferro pondentes, que meneada
serve de espertedor das portas a dentro, e de juntar a com-
manidade, quando algum religioso está em passamento.

Acudirão os frades maravilhados de tal prevenção em
pessoa, que a olhos de todos não linha que temer.

A uns parecia graça, a outros malancolia.

Veyo o medico que o costumava visitar, tomoulhe o

pulso, finavase de riso não achando cousa de que for-

mar pronostico de perigo, quanto mais de morte.

Mas o frade não quietou até que leve junto as taboas:

e brevemente como todos andavão em vigia sobre elle,

virão que começava a dasfallecer e entrar em desmaios,

com que se foi pêra o Céo sem tardar muito, alegre e

profeta de seu bem.
Fr. Luiz de Sousa: Historia de S. Domingos, liv. VI

Bemfica, 1623.
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O P. António Carvalho da Cosia pouco nos diz acer-

ca da villa da Batalha na sua Corografla Portugueza(vol.

III Lisboa, 1712): ... tem huma Igreja parochial da

invocação de Santa Cruz, Vigayraria, que apresentarão

os Bispos, Casa de Misericórdia e Hospital. .

.

Tem esta povoação entre Villa e termo quinhentos e

setenta visinhos, mil seis centas e trinta pessoas maio-

res e trezentas e oytenta menores, com huma Ermida

de N. Senhora da Victoria junto ao Convento e no ter-

mo estas Ermidas N. Senhora da Esperança da Canoei-

ra. Santo Anlão da Faniqueyra, S. Maria Magdalena da

Jardoeyra, N. Senhora da Conceição das Brancas, Santo

António da Robolaria, S. Sebastião do Freyxo, N. Se-

nhora do O', da Ribeyra dos Saxos. o Bom Jesus da

Golpilheyra, e S. Bento da Cividade.

He esta Villa e seu termo abundante de pão, vinho,

azeite, excellentes fructas, gado e caça, e bem provida

de peyxe: produz minas de azeviche, a que os Latinos

chamão Gagates, de que se lavrão varias curiosidades,

e vários brincos muy agradáveis á vista.

#

* *

D. Luiz Caetano de Lima, clérigo regular, na sua

Geographia Histórica, impressa em Lisboa no anno de
172(3 nada que seja para se mencionar diz acerca da

Batalha.

Porém o P. Luiz Cardoso (Diccionario Geographico

de Portugal, vol. 2.° Lisboa. 1751) descreve esta villa

e a sua maravilha com o conveniente deseavolvimento.
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Serve-se das palavraa do grande mestre, fr. Luiz de
Sousa.

Nada porém adianta ao que diz o aulhor da Choro-
graphia Portugueza.

Ermida de S. Jorge: (C. Ximenez de Sandoval Bata-

lha d Aljubarrota.

Monograpbia Histórica y Estúdio Critico Militar. Ma-
drid. 1872, pag. 208.

«Por sua grandeza e valor arlistico, como por ser obra

votiva e commemorativa do rei vencedor, collocamos o

mosteiro da Batalha no primeiro logar d'esla revista

que vamos fazendo: mas em aitenção ao verdadeiro in-

terresse hisiorico e ao das emoções que produz, e pelo

sitio em que se acha, deveriamos ter dado preferencia

ao modesto sancluario chamado de S. Jorge, piedoso

trofeo levantado onde foi o mais renhido do combate
naquelta batalha, como diz fr. Domingos Teixeira oa

vida do Condestavel Nuno Alvares Pereira.

Fernão Lopez e quasi todos os historiadores dos tem-

pos posteriores asseveram que o mesmo condestavel o

edificou, e o seu primeiro chronista anonymo diz tam-

bém que o fundou «onde foi a batalha real, naquelle lo-

gar onde esteve o seu pendão» encontrando-se egual

asserção nas lllustraciones de la Casa de Niebla, por Bar-

rante Maldonado, e confirmando o uma pequena lapide

com inscripção em caracteres gothicos, que ainda se en-

contra na parede.

No mesmo tempo em que el Rey estava para co-

meçar a peleja dentro em pouco, asseguram que o con-

destavel se encommendou devotamente a Maria Santissi-

ma, promellendo-Ihe ir logo dar-lhe graças no santuário

de Ceice, junto a Ourem, e erigir-lhe um templo digno

de seu culto, ainda que este ultimo não parece tão

comprovado.
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Cnmprio immediatamente o primeiro voto, andando

desde o acampamento a pé; e, annos depois, logo que
as operações ulteriores da guerra lho permiUiram, se

dispoz a edificar esta ermida, e passou em pessoa a

demarcar o local, em que obteve a celestial protecção,

e onde tanta honra alcançou pela sua previsão, intelli-

gencia e denodo,

Fernão Lopes declara que isso foi ao regressar da

tomada de Campo Mayor, no fim de 1388, ou princí-

pios de lô89: porem é indubitável que ainda se demo-
rou cinco aonos anies de começar a empreza.

O académico José Soares da Silva nas suas Memo-
rias do reinado de D João 7, introduz o seguinte, en-

tre vários paragraphos de um antigo códice, que diz

digno de credito: Na eslrada meija legoa alem da villa

de Baiallia, está hiima ermida da invocação de São Jor-

ge com séo ermitão.... E esta ermida mandou fazer

o condestable Nano Alvares Pereira em graças, e memo-
ria da victoria que naquelle sitio liverão os portuguezes

dos castelhanos, em os 14 de Agosto de 13S5, e porque

se tem por certo que nesta batalha assistia a os por-

tuguezes em seu favor, e mandou fazer da sua invoca-

ção. No anno de 1430 aos 23 dias de Agosto se lançou

a primeira pedra desta ermida

Desde logo tenho a noiar com estranheza que pondo-

se a data da batalha segundo a era chrislãa, se valha

em seguida da de César para marcar o começo do edi-

fício; e depois observo que se não conforma esta ulti-

ma com a que designa a lapide, e o mesmo relativa-

mente á invocação Eis a copia segundo a do mesmo
Soares da Silva, por a não poder ler por estar comple-

tamente caiada pelo reboco exterior da fachada da er-

mida, em cuja parede se acha:

Era de mil e quatro centos e trinta e bum auDOS

26
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Nuno Alvares Pereira mandou fazer esta capella a hon-

ra da VirgeoQ Maria: porque em o dia que se fez aqui

a batalha, que el Rey de Portugal houve com el Rey de

Castella, esteve n'este lugar a bandeira do Condesia-

ble.»

Cingindo-nos a esta data epigraphica segue-se que a

obra devia começar no anno de 1393, e que a vonta-

de do fundador foi dedical-a á Virgem.

A circumstancia de elle levar no seu pendão, com a

imagem de Maria, outra de S. Jorge, que desde 1381

era o advogado das tropas portuguezas, para que, quan-

do o invocassem nas batalhas, não o confundissem com
S. Thiago, invocado pelos castelhanos, o induzio a man-
dar também pôr em vulto na capella as duas imagens,

quando esteve concluida; e d'ahi se originou o prevale-

cer entre o vulgo dar-lhe o titulo do Santo.

Encontra-se a ermida e a pequena casaria ou aldeia,

que se formou pelo decorrer dos annos, sobre a mes-

ma estrada real de Lisboa, entre os marcos kilomelri-

cos 135 e 136, tendo sua porta voltada para o N.E. de

cantaria.

E consta de corpo da egreja com tecto de madeira,

e de capella mór em abobada ogival, que forma no ex-

terior um torreão ogival. Mede no interior aproxima-

damente uns 19 melros de cumprimento e uns 13 de

largura. No altar mór está em vulto uma Nossa Senho-

ra da Victoria, que se julga ser a mesma da fundação;

e nos dois altares que se encontram no corpo da egreja

se vêem, no da esquerda um grupo de mármore ordi-

nário, de escultura grosseira, que representa S. Jorge

a cavallo, na attilude de malar com a lança o dragão

infernal que está a seus pés, e o qual grupo apresenta

todos os caracteres próprios para se inferir que seja

o primitivo; e no outro, um santo, que me disseram
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ser S. Domingos, visivelmente moderno, que sem du-

vida substituiu a cruz de madeira, que se diz ter sido

alli coUocada.

Por fora, para defender a entrada conhece-se que
houve um pórtico, e á esquerda da porta ha uma gran-

de pedra em forma d'altar que devia servir para cele-

brar missa no dia do anniversario á chusma de gente

que ali acudia como em romaria, pois iam em procis-

são de Porto de Moz com o clero da freguezia, e desde
o mosteiro da Batalha com a commnnidade: pregava-se

um sermão pairiotrico num púlpito também da parte

de fora, do qual ainda se conserva á direita a pedra

circular que servia de base: passava-se o resto do dia

em folguedos campestres: immediata a esse púlpito está

segura na parede a lapide commemorativa, de que se

fez menção.

A poucos passos, á direita do edifício, me mostra-

ram dentro d'uma pequena horta o logar da cova, onde
dizem haver sido enterrado um grande numero de ca-

dáveres dos que pereceram na batalha, cujas ossadas

se encontram mesmo que a terra seja escavada a pouca
altura.

A casa dos duques de Bragança, descendente do fun-

dador, teve outr'ora especial cuidado na manutenção e

conservação da ermida, assim como em não deixar de
celebrar a procissão e festa annual, occorrendo com o

que fosse preciso para este objecto de culto, e com uma
pequena quantidade de trigo ao ermitão guardador, im-

pondo-lhe tão somente a obrigação de ter uma bilha

d'agua para os transeuntes; mas parece que pouco de-

pois de subir ao throno aquella illustre familia, e sobre

tudo no presente século, ficou uma tal lembrança no
olvido.

O actual ermitão (1869) chamado Bento Ferreira, que
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succedeu em 1830 a uma serie de parentes e antepas-

sados n'aquelle humilde encargo, nada recebe, segundo
me disse, e acha-se portanto n'uma situação muilo des-

graçada.»

O arcebispo de Lisboa D. Luiz de Sousa erigiu no
convento da Batalha um sumptuoso mausoléu collocado

na capella de S. Miguel para deposito das cinzas do
seu pai* cuja trasladação foy a i de maio de 1691.

Tudos os estrangeiros são unanimes em tecerem os

maiores e mais brilhantes elogios aos trabalhos arohite-

ctpnicos do mosteiro da Batalha. Murphy, porém, foi

quem entre todos se distinguiu escrevendo e dando á

luz o seu trabalho monumental intitulado— Plans. Eleva-

tions, Sections and Views of the Church of Batalha, in

lhe Province of Estremadura in Portugal, wiih the His-

lory and Description by fr. Luiz de Sousa, with remarks.

To which is prefixed an Introduciory Discourse on the

principies of Gothic Architecture by James .Murphy Arch.

Illustrated with 37 plates. London. Printed for J. óc J.

Taylor, High Holborn, 1795, foi. máximo,
E' obra verdadeiramente monumental, e dedicada a

William Conyngham, do concelho particular do rei dTo-

glaterra. «The Royal Monastery of Batalha, is a structu-

re very little knowo, though the excellence of its ar-

chitecture justly entitles it to rank with the most cele-

brated Gothic ediBces of Europe.»

«In the Church belonging to this Monastery, we ob-

serve none of those trifling and superfluous sculptu-

res. which but too often are seen lo crowd other Go-

thic editíces. Whatever ornaments are employed in it,

are sparingly, bui judiciously disposed
;

particularly io

•Fr. Cláudio da Conceiç.xo: Gabinete Histórico, tomo V, pag.

79. (Li.-boa, 1819).
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the inside, which is remarkable for a chast and subli-

me plainness and the general effect, which is grand and

sublime, is derived, not from any meretricious em-
bellisbemeDls, bui from lhe iotriosic merit of lhe de-

sign. The forms of its mouidings and ornaméots of are

also different from tbose of aoT olher Golhic bciidmg

that I have seen. This difference chiefly consists íd

tbeir being turned very quick, and cut sharp and

deep: with some other pecoliarities, which the pla-

tes of ibis work will suSiciently explain. Throughoat
the whole are seen a correctoess and regulariíy, wbieh
evidenlly appear to be lhe result of a well concelved

original design : it is eqoaly evident that this de-

sign has been immulably adhered to, and execuled

in regular progression, wiihout those aiteration? and

interruptions lo which so iarge bui dings are commonly
subject.

.

.»

The piety, hospitality, and simplicity of these reve-

rend Fathers, can scarcely be imagined' in ihtse dege-

nerate times; they call to our recoílection the descriptioD

historians give us of the Christians of the Aposlolic

ages, iheir sanctity of manners increases lhe digoily of

the venerable mansion they inhcbit.»

The gumber of Friars residing m the Convent ary for-

ty-four, of the Dominican order; to wit. iweniy-Qve ín

sacred orders; two Deacons; four Novices: and thirteen-

Lay brolhers. They are governed by a Prior and tbree

subordinate dignitaries; viz a Rector of Novices, a Viçar,

and a Master of Morais. There are two Professors for

teaching grammar to seculars. and acolher for inslru-

cling ihem to read and write. The other ofiQcers of lhe

Moaastery are-the Sacrist. Precentor. Celierarius, Gra-

nalarius, and the Eleemosynarius. There are also iwo

Treasures onder the direcíion of lhe Prior; each has a



134

separate key of the chest, which contains the stock

of the communily.»
The annual revenue of the Convent is compuled at

between ten and iwelve tbousand cruzados, according

to the sale of the fruil. The fixed revenue ir 3000 cru-

zados and forly moyos of wheat, besides áOO mil reis

received annually from the custom-house of Oporto.

The expeoces aitending the Church, il was amouot
to 200 mil reis. The remainder of lhe income is expen-

ded in repairs and other contingencies.

fThe sight of this edifice would have amply repaid

a loDger journey, even though less pleasant, ihao I had

just experienced; and wbat enhanced lhe pleasure of

the prospect. was lhe unexpected sight of it at an hour

when the sun was setting, and every turret was gilded

wilh the radiance of his descending beams.
The busy assemblage of spires, pinoacles, butlresses,

and Windows: iheir deep projecting shadows. the Siberian

solitude of the place; and the venerable appearaace of

the friars, renderei this ooe of the most remarkable
scene I ever beheld.»

Murphy, Traveis in Portugal through the Provinces of

Entre Douro and Minho, Beira. Estremadura and Alem-
Tejo, in the years 1789 and 1790.

London, 1795, pag. 32.

€ln every ihing that conslitutes the ornamental or

lhe elegant, the principal Entrance certainly stands un-

rivalled by any other Golhic frontispiece in Europe...

The summil is crowned wilh an ornamental railing,

at lhe height of about an hundred feet from lhe pave-

ment of the Church.

The space between that and the Portal is occupied

by a iarge wiodow of singular workmanship; it con-
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sists of lablets of marble, formed inlo oumerous com-
partmeots, whose inierstices are filled up with staioed

glass.

Id the eveoing, when lhe sun is opposite to this win-

dow, its beàms darl tbrough the perforations and co-

ver lhe walls and pillars of the church with myriads

of variegated tinis.

It is inapossible lo convey an adequate idea of the

beauty of the eífect, or the agreeble sensalions ihey ex-

cite in lhe speciator. Id. pag. 36.

cAt the rear of the church is an unQnished Mauso-

leum of a curious form wherein lhe archilect has exhi-

bited no superficial knowledge of geometry or lhe prin-

cipies of sound and eleganl design.

Io point of workmanship, neiíher the pen nor the

pencil is adequate lo express its real merits, for, thoagh

most objecls when transferred to lhe convass appear

to advantage, this on lhe contrary, ihough delinealed

by the mosl ingeoious arlisi, upon examination, will

appear more beautiful than aoy represenlation of it upon
convass or paper.

«We may form some idea of the magnitude of the

design, from the magnificence of lhe entrance; it is

thirty-two feet wide at lhe splay; as il recedes, the

breadth contracls, lill it forms an aperture of fifleen

feet wide by ihirty-one feet high.

«In lhe interior of the church there is a chaste and

noble plainess, and the general eífecl, which is grand

and sublime is derived not from any meretricious em-
bellishments, but from the intrinsic merit of the de-

sign.

The forms of its mouldings and oroaments are also

differeot from ihose of any olher Gothic building that

we have ever seen.
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Throughoul the whole are to be observed a corre-

ctness and regularily evidently lhe result of a well con-

ceived original design.

The exlent of the building fronn lhe weslern entran-

ce lo the earthern extrennily is 416 feet, and from norlb

lo soulb, including the monastery it nneasures 541 feet.

In every thing tbat contilutes the ornamental or the

elegant, the principal entrance certainly stands ( nrival-

led by any other Goihic frontispiece in Europe.»

tTbe moiiks received us with great civiliiy and al-

lowed us lhe use of iheir sacristy to lake some refresh-

menls in, and pressed us strongly lo pass the night

in lhe convenl.

The French had made a kitchen of this room, stoleo

ali the rich vestments, gold and silver chalices and cao-

dleslicks, and had lighted theirflres with the woad-work
of the dravers.

The presenl condition of the building, we Qnd, upoo

a lose examination of its interior to be almost ruinous,

lhe work of the Philisiine armies of France, who see-

med to lake a savage delight in degradinglothe utmosl

of their poweur those buildings in Portugal consecraied

to thri purposes of religion.

«The founder's chapei lo the south of the centre of

the nave is in lolerable repair, but slill lhe monuments
are very much degraded, and the marbie eíBgies bave

been shameíully mulilated by lhe French.

The Brilish soldiers have contended themselves \vitb

doing no other injury than merely scribbling their na-

mes by whole companies upon lhe walls concluding

wilh the eternal «Were here on such aday» The armo-

rid shieid of the severeign has been broken to pieces,

and they are suffered to lie about the flour logether

with the broken stained-glass from the windows and
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Gothic ornaments of the royal tombs amid accumulated

filth of years.

Id the centre of lhe founder's chapei, is un insulaled

sepulohre, wilh iwo reciimbeot eíBgies in white mar-
ble, lhe size of life.

These efiQgies represent lhe king and queen: the for-

mer is dressed in a complete niit of arntiour, lhe latier

in a long flowing robe, lhe graceful habit of the a^e;

lhe head of each is digniíied with a low open crown,

beneath a triple canopy of curious workmanship, in lhe

Gothic manner.

Conliguoues to the lomb of the founder are four mu-
ral sepulchres of very elegant work-manship, in lhe

Gothic style, conlaining lhe remains of lhe sons of JuhQ

I, Pedro, Henry, John and Ferdinand. They are in a bet-

ter slale of preservation.

The beauliful tomb in parly coloured marbie of a

duke of Braganza in lhe soulh transepl has been cruel-

ly abused, and the inscription which recorded his va-

iour and hir virtues has been loially effaced by the

French: but the allar-prece of fini mosaic, through some
accidenlal circumstance, remaines uninjured.

In a small chapei contiguoiis, lhe body of King John

II was formerly esposed to public view. and in a per-

fect stale of preservation; but the French of the Napo-

leon regime, who carried on war against lhe dead as

well as against the living, vjolated the sanclily of tbis

royal tomb, and reattered its contents aboul the church.

The prior related to us with proud salisfaclion, ihat

his society had upon one occasion entertained at din-

ner in the refectory, lhe Duke of Wellington and one

hundred and Iwenty-five British oíBcers; and to oursel-

ves, likevvise, he was forward in offering ali lhe hospi-

tality, which his humble means would aflford. Whatever
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objectioDS we may sincerely entertain agaiost lhe mo-
Dastic system íd Portugal, u wouid be unjast, as well

as uDgrateful. oot to ackowledge lhe prompt civilities

and respect whicb, as English travellers, we aiways ex-

perienced from lhe individual members of ibose con-

ventN whose interior we visited.- Mlhphy.
iThe «capellas imperfeitas» intended by iis founder,

either lhe queen of John II. or bis successor Emmanuel,
as a mausoleum, lo receive ibe reraaios of lhe Portu-

geese sovereigns, is situated at lhe souiheastern estre-

mity of lhe church. The unrivalled specimens of scepul-

plure whith wich it is enriched throughout. would defy

lhe powers of the mosl elaborate description to do ihem

justice. <W. M. Kinsey: Portugal Illustraled. 1829.

Chapelle des Róis: «Ce magnifique spécimeo du

commencement du seizième siècle n'a jamais ete acheve;

le cicerone qiii fait les honneurs de cette ruine auleci-

pée monlre au voyageur la clef de la voúte, qui est pla-

cèe sur le sol au point perpendiculaire qu"elle aurait du
occuper au sommet du monument.

«Le dessin represente la porte principale. L'art en

était rilors a ce momeni, ou i'ogive, qui avait détroné le

plein cintre, allait être à son tour délrônée par lui;

mais c"est encore cette oroamentation si ingénieuse el si

délicate du quiozième siècle, seulemeni avec plus d'arl

ei plus de re>pect de la forme.

«Cette chapelle est. sans contredit, la plus belle fleur

de cette magnifique dentelle de pierre que Ton oomme
le couvent de Batalha. Huine premalurée, elle será tou-

jours UD sujei des plus intéressans d"élude pour Tar-

liste el le savant.

«Dans les tombeaux que represente nolre gravure, re-

posent les corps de deux des fils du roi João I. Ce som
ceux de don Pedro et de dm Enrique. La ricbesse des
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détails et la pureté des ornemenis de ce déliceus spé:i-

men de Tart au quinzième sieole rendeot ce moDumeot
fuQéraire rémarquable méme á Baialba, cette merveilie

doDt le Poriugal est âer à si juste litre, et que, cepeo-

dant, il laisse ruioer chaque jour davaolage.»

«Le mausolée du roi D. Joan esi á droite en eotrant

dans régiise: il forme une cbapelle dout les disposilions

produisent i"effei le plus Doble et le pius mysterieux.

Quatre sépultures murales renfermeut les cercueils des

qaatre fils du roi; doD Pedro, doo Henrique, doo Juao

€l don Fernando. Toutes les devises qui ornent ces

tombeaux sont en français, et j'eus autant de plaisir à

les lire, qu"à enlendre en Egypte un pauvre Árabe,

aveugie, me dire trenle ans après notre expedítion: Ci-

íoyen donne-moi raumone. Sous les tentes des Bedouins,

dans le désert, prés des vieux lombeaux des preux Por-

tugais, OQ sur les bords du Don et du Voiíja. un mol de

la patriè rend les fatigues plus legères et duuble le cou-

rage.8 Taylch: Vovage pittoresque en Esnagne et Por-

tugal. Paris, 183-2," vol. IL

«Od leaving Alcobaça I was assailed by a hurricane

of wind and sand, throu h wbicb I rode to the viilage

of Batalha, and, as there was no inn, repaired lo the

monastery. The prior was absent, but the Sacristan con-

ducted me to the church, which is built in the pur esl

slyle of Gothic arcbitecture; and, indeed, lhe just pro-

portions and noble simpliciíy of the roof. of the duste-

red colurans and pointed arches. can nownere be sur-

passed: In an unfinished chape!, however. tbe arabes-

qoe and the Norman style are strangely blended; stiil

the ornaments are so graceful, the sculpture so rich, and
the general workmansbip so exquisitely beautiful. tbat

the eye is not revolted by such an incougruous rnixtu-

re. Returning from the church 1 found a mook in mv
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cell and a dinner on my lable served up by one of tho-

se cross-^rained yet faiihful meoials, who geoerally ma-
ke Iheir appearance in monasieries and novéis.» Portu-

gal and Gallicia wilh a review of the social and politi-

cai staie of lhe Basque Provinces. London, 1836,

vol. I pag. 43. O author d'esla obra é o conde Car-

narvon. V. Ho oklam's: Catalogue of English Library,

pag. 434.

« » Ce que je sais, c'est que pour ce qui est des

découvertes, des conquêles, de la gloire, des explois

hardis et heroiques, les Poriugais á celte époque occu-

paient un des rangs les plus eminents; quaot aux arts,

je verrai ce qui résultera de mes recherches.

ali faudrait trop de tennps pour suivre le cardinal pa-

triarche dans toutes les suppositions qu'il fait au sujet

du premier arcbiiecle de ce u.agnifique ouvrage. Ce qui

parait certain, c'est que le premier document qui parle

avec quelque aulhenticité et detail d'un archilecte quel-

conque de cette égiise, est celui qui en 1506 mentionoe

Matheus Fernandes, qui mourut le 10 avril 1515, ainsi

que Tatieste Tinscription placée sur sa tombe, cette

tombe se trouve sous le pavé devant la porte d'entrée.

Cette pièce ne prouve dooc que fort peu de cbose, car

Tauteur du plan general devait avoir vecu longtemps

auparavant, puis que la chapelle même nú repose Jeaii I

reçut son corps em 1434. Ce que je peux attester, c'est

que d'après mon sentimenl artistique, il existe dans cek

édiSce une bomogéneité parfaite, que j'y vois un monu-
raent gothique classique. digne de Jean I, digne de la

gloire qui illustre son régne et celui de ses descendans,

digne enfin de cette nation qui contribua si puii^sam-

ment à cette gloire, et qui la partagea.

«II y a relativement á la construction de cette eglise une

autre opinion qui diffère beaucoup des précédeDtes»
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et qai paraitra sãos doute forte extraordinaire á la plu-

part de mes lecteurs.

On prétend que Batalha est Tceavre de la franc-ma-

çonnerie. La nolice á laquelle je fais allusioD dit: Dans

cette Corporation de francs maçons, nous trouvons me-
les les archilecles de l'Italie, de TAIIemagne, des Pays-

Bas, de la France, de TAngleierre, de TEcosse, et

parfois même ceux de Tempire d'Orient. Cest ainsi que

bien des égiises gothiques ont été construites ; Batalha

Portugal (UOO), la cathédrale de Sirasbourg (1015-

1439), celle de Gologne (9oO et 1211 á 1365), celle

de Missen au V siécle. celles de Milan, de Monte Cas-

sino, et toutes les cathédrales les plus rémarquables

d'Aogleterre.

Comment est-il arrivé que cette associacion d'arlis-

tes et d'ouvriers soit devenue ce quelle est maintenant,

et qu'e!le ait abandonné sa première organisation?

Cest le sujet de recherches historiques aussi nom-
breuses que variées.»

Les Portugais, selon moi, ont laissé les preuvres de
leur goul constant pour les ouvrages d'archittíclure. La

perfection de leurs monuments sous le rapport de Te-

xeculion, celle de Batalha en particulier prouve forl

bien que cet art est vraiment national.

Je me sens mal à Taise en recherchant si des etran-

gers ont été les seuls créaleurs de quelquesuns de ces

editices, ou si seulement il leur en revient quelque

pari, dupuis surtout que je me suis aperçu qu'une pa-

reille recherche peut laire naiire une certaine irritalion.

Cependant forl est de chercher la vérité.

Une circunstance qui prouve plus fortement encore

que Tarchitecture, même aux epoques les plus recu-

lées, devail jusqu'à un certain poinl être filie du pays,

c'esl la perfection avec laquelle la pierre a toujours
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étè taillée et sculptée ici, et le goút, la nelteté avec la-

quelle tous les ornemens en piérre onl eté et sont en-

core execulés.

La plus ancienne partie de Tédiflce, Téglise elle-mê-

me, ne différe peut-êlre pas assez dans son style de

tous les autres monumens de la meme epoques dans

le reste de TEurope, el surtout de la calhédrale d'York,

pour qu'on puisse affirmer avec certitude qu'aucun

élranger D'a pris pari à sa construction, mais la Ca-

pella imperfeita esl une créalion qui, á mon avis, a

un caractere èminemmenl nalional el porlugais, il en

est de même de ces milliers d*églises, de monumens
publics, de ces encadremens de portes et fenêlres et de

ces ornemens de tous les genres qui, au temps d'Em-

manual, el de Jean 111, innonderenl tout le Porlugal, el

dont on trouve encore les restes à chaque pas.

«J'arrivai á Batalha, le 27 à 11 heures du matin,

après avoir fait 4 legoas.

Le village est situe au pied de quelques collines for-

mam un entonnoir, dont Touverture se trouve du côté

de Leiria. Au centre du village, s'elèvenl la magnifique

égiise et le convent. lis paraissent s'être enfoncés dans

le sol; ou plutôt il semble que la terre s'est amoncelée

à Tentour au poinl que pour y pénétrer, il faut descen-

dre dix marches, ou même davantage.

On n'aperçoit le monument que lorsque Ton y touch«í

pour ainsi dire: et il n'y a pas un endroit dans tout le

voisinage d'oú il soil possible d'en prendre une vue as-

sez étendue. La seule à ma connaissance qui soit três

pittoresque est celle que Ton découvre d'un pont, prés

du village, sur la route de Leiria.

«Quanl á la magnificence et au grandiose de Tedifice,

il y aurail de Texagération ;; avancer avec quelques

personnes que c'est le plus beau morceau d'architectu-
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re gothique exislanl; mais ou peut dire qoe (à Texce-

ptjon d'une vingtaine des plus belles calhédrales de
France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie

et d'Espagne: Anvers, Malines, Sainte Gudule, Rouen,
Reims, Amiens, Saint Denis, Chartres, Notre Dame de
Paris, Slrasburg, Durham. Licbfield, Salsbury, York,
Westminster, Canterbury, Milan, Toléde, Curdoue, Co-
logne, Fribourg et Vienne, Batalha peut èlre considere

comme un des restes, les p!us intéressans, et même les

plus séduisans de la puré architecture gothique.

«La cbapelle imperfeita fut bâtie sous le règne de
dom Emanuel par Matheus Fernandez, le même dont
j'ai déja remarque le tombeau: cela parait bors de doute.

Personne ne s'avisera de trouver au nom de Fernan-
dez une origine étrangére. On n'en trôuverait pas da-

vantage á beaucoup d'architectes du temps d'Emma-
nuel. Cette chapelle inachévée porte le caraclère de ce

genre que j'ai dpja remarque comme si original, si por-

tugais, si propre á Tepoque de don Manuel, et dont el-

le est certainemenl le modele le plus riche.

A Casa do Capitulo forme un carret parfait, dont

chaque côté a 20 mèlres de long: elle se termine au
sommet par une large rosace d'un admirable travai!,

que les ares de la voúle vont rejoindre: elle plait sur-

tout par ses lignes, ses proporlions, et par la simplici-

té. Tèlégance de ses ornemens si peu nombreux. Dans
un des coins de cette salle, on voit un busle en haute

relief admirablement sculpté, et que Ton croit être ce-

lui de Fernandez, Tarchitecte.

Les viiraux qui garnissent la seule fenêtre par laquel-

le cette salle reçoit du jour, sont aussi beaux que ce

que j'ai vu de plus remarquable en ce genre; ils sont

malheureusement três degrades vers le bas: ils réprésen-

tent la Passion de notre Sauveur, les personnages qui
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sonl bien nombreux sont de grandeor naturelle. Je fais de

voeux bien sinceres pour la conservation de ce précieux

reste de peintnre sur verre, qui pourrait bien êlre une

oeuvre indigène, d'aulant plus que Vou voit combien de

peintres snr verre portugais ont élé employés à Batalha

couame mestres de vidraças,

La cbapelle royale renfermanl les tombeaux de Jeao

et de ses fils est assez bien conserve, et les tombeaux

sont forl intéressaos. La manière dom on s'est servi des

couleurs dans les chapiteaux, dans les interstices et

dans les orneoiens, tèmoigne beaucoup de goút, et

si ce nesl pas une reproduction exacte de ce qui exis-

tait, au moins cela s'accorde avec Tarchilecture.

Au nombre des beautés qu'on doii le plus admirer

dans le convent de Batalha, se trouve le cloitre avec

ses fontaines, avec ses corridors voútés, et ses larges

ouvertures dans Tintérieur. Ces ouvertures ou fenêtres

se terminent en ogives qui sonl supportées par une ran-

gée de piliers el d'arcs de plus grande élégance; les ares

se croisent au sommet, landis que Tespace vide entre,

chacun d'eux esl rempli par des ornemens à jour for-

mam une denlelle de pierre du plus âdnairable tra-

vai I.

«L'aspecte general de rinlérieur de Téglise esl impo-

sant; il rapelle par son style celui de toules les cathé-

drales golhiques, sans être aussi vasle que les plus vas-

tes d"entre elles.

Les fenêtres ont encore quelques vitraux qui, sãos

etre raauvais, sonl loin d'égaler en perfectioo ceux de

la fenêlre da Casa do Capitulo.

«Les moines de Batalha furenl expulses em 1834 Le

sacristain me dit qu'a cette èpoque ils n'etaient que dou-

ze, mais qu'un demi siècle auparavanl leur nombre
s'èlevaità quatre-vingls.« Cumte A. Rkczynski: Les Arts



i45

en Portugal. Lettres adressées á la Societé artistique et

scientifique de Berlin. Paris, 18i6.

Ed portaot d'Alcobaça pour Batalha, qui eo est eloi-

gné de trois legoas. on s'approche de la elimine des

montagoes du cote de Test. Les mootagnes devieDoent

ici plus haules, plus amoncelées, plus escarpées; elles

sont couvertes de pins. Cest la qu'0D trouve une belle

espèce de bruyère {Eriça cinerea) qu'on ne reocootre

point dans la partie méridionale du Portugal, mais três

fréquenment dans la septentrionale. On arrive à un vil-

lage {viUa) qui est situe sur une montagne donl le som-

met est aplaii, et forme une plaine assez étendue. Le
village est grand, mais composé enlíerement de petites

habitations. Cest ici que le roi Jean l gagna, en 1386,

une celebre bataille centre les Espagnoles. Camoens Ta

décrite au long dans le quatrième chant de la Louisia-

de, d'une manière belle et vraiment poetique. Nuno Al-

varez Pereira s'y distingua d'une manière éclatante,

aprês avoir engagé les grands du royaune à seconder

de tous leurs efforts leur nouveau souverain. En mé-
moire de cetie victoire, le roi dota le couvent et Tegli-

se de Batalha; mais il le 6l construire à quelque disían-

ce de la, afin que ce monaslère fút dans une siluation

plus favorable pour avoir de Teau.

«Les monlagnes qui avoisinent le couvent sont assez

basses: cependanl TédiSce est tellement cache, qu'on ne

Taperçoit guères que lorsqu'on en est irès-près. Alors

on est frappé de Taspect qu'offre une tour de ce cou-

vent, dont rarcbiteciure est très-singulière, élant de

tous côtés percée àjour: on Tadmire à cause de ses bel-

les proporlions. Selon moi le grand nombre d'orne-

ments dont il est surchargé, aíTaiblit Timpression quMl

devrait faire sans ces embellissements inuiiles. Murphy
admire la profusion avec laquelle on en a surchargé les
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piliers et les moindres parlies. Od irouve dans le ira-

vail beaucoup de légèreté, mais cela n'émpecbe pas

qu'ils n'y soient déplacés. II ajoule que Téglise esl bâ-

tie en marbre blanc. Pour un archilecte. il devait avoir

assez de connaisances minéralogiques poiír observer

que ce n'élait point du marbre, mais une pierre de sa-

ble calcaire, absolumenl semblable á celle que Too tire

de toutes les carrières du pays: landis qu'il faudrait al-

ler chercher du marbre à une bien plus grande dislan-

ce. Quoi qu^il en soit, cet édifice n'est poinl encore

achevé. On dit que la Reine régnante, singulièrement

zélée pour toul ce qui concerne 1 s égiises el les cou-

venls, avait dessein d'y faire meltre la derniére main,

mais que cetle entreprise avail paru irop dispendieuse.

Le convent n'est pas riche: lii supérieur esl un hora-

me poli, prèvenanl, mais ignorant. . . comme un moi-

ne. Ce couvent esl enlouré d'une petite vida, dans la-

quelle Lima comple 606 feux, mais qui assurément ne

s'y trouvent pas.

Link: Voyage en Portugal depuis 1797 jusqu'en 1799.

Traduit de TAllémand. Paris, 1805. tom 1." pag. 366-

368.

«O mosteiro da Batalha, recordação capital, e monu-
mento da tão celebiada vicloria de Aljubarrota, acha-se

logo ao sair de um valle comprido, mas de pouca lar-

gura junto ao Lena, um dos aflluentes do Liz.

Deve conceder-se ao archilecto desconhecido a gloria

de ter projectado uma das edificações mais perfeitas de

lodos os paizes e de todos os tempos, ainda que a idéa

fundamental somente foi seguida na construcção da egre-

ja durante os dois primeiros reinados (D. João 1 e D.

Duarte), ao passo que as obras posteriormente executa-

das, foram feitas por outros planos, e em parle n'um

estylo diverso.
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A estas pertencem o edifício do convento, cona o seu

claustro real, a mencionada casa do Capitulo, e o jazi-

go incompleto, começado por D. Manuel o grande no xvi

século, e que é conhecido pelo nome de capdlas im-

perfeitas, cujo plano se perdeu, e para cuja conclusão

Murpby em 1793 enviou uma composição admirável ao

então príncipe do Brazil (depois D. João VI),

Todas as construcções são feitas com a pedra calca-

rea branca, que em lodo o Portugal se tem empregado
em edificações d'aquella espécie, e que se deixa lavrar

com facilidade, endurecendo depois, e tornando-se ama-
rella com o contacto do ar.

Ainda hoje a duas léguas da Batalha se cortam pe-

dras nas mesmas pedreiras, d'onde ha perto de qui-

nhentos annos se foi procurar o primeiro material para

a edificação.

E' coisa muito notável, que a egreja em si, a mais

antiga e principal parte de todo o edifício, eleva-se com
a mais augusta simplicidade a uma excessiva altura,

conservando sempre a máxima pureza de linhas nas suas

coiumnas, arcos, abobadas e arcadas, ao passo que to-

das as construcções mais recentes são adornadas pela

mais caprichosa fantasia, e cobertas com as mais deli-

cadas e elegantes escuipturas, arabescos, fructos, flores,

bestiães e emblemas heráldicos.

Compridas janellas em ogiva com formosos vidros

de cores (que datam do primeiro periodo da edificação)

derramam uma luz tremula sobre a nave, onde em
frente do aliar mór repousam o rei D. Duarte e sua es-

posa D. Leonor d'Aragão.

As suas figuras de grandeza mais que natural, estão

voltadas para o altar.

Comtudo a ambas falta o nariz, o que foi uma das mui-

tas barbaridades commettidas pelos soldados francezes.
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D. Manuel começou o jazigo incompleto, e não poude

ou não quiz conlinual-o, tanto que falleceu o escuiptor,

a cuja mão perita e a cuja fantasia poderosa tem Por-

tugal a agradecer aquelles baixos relevos, aos quaes se

não pôde comparar coisa alguma do que se encontra

nos outros paizes.

Um amplo arco dá entrada para este jazigo, o qual,

abandonado á invasão dos ventos e das chuvas, e ape-

sar de todo o desleixo, conserva-se ainda uma obra di-

gna de admiração.

Entre as laçarias do arco de entrada acha-se uma in-

scripção meio jeroglypbica, que tem sido repelida du-

zentas vezes, e que até agora tem dado muito que fazer

a todos os escripiores e interpretes.

São caracteres gotbicos antigos, que litteralmenle ex-

pres.^am as palavras tanyas erey.

Uma das parles mais notáveis deste pomposo ediBcio

é o jazigo do fundador, o qual ainda que construído por

elle próprio, desdiz da simplicidade clássica da edifica-

ção principal, e com oito arcos e pequenos corucbeos

cerca uma grande torre em forma de obelisco adorna-

da a jour.

Este edifício bem como as CapeUas imperfeitas forma

um todo independente da egreja, que só está em com-

municação com ella por meio de uma gradaria. E' de

forma quadrangular, e contem no centro o tumulo de

D. João I, e de sua esposa D. Filippa de Lencastre.

O vestido da rainba tem gravados arabescos, que an-

tigamente, segundo o indicam sensíveis vestígios, eram
pintados e dourados.

E' principalmente notável, como a par da grande per-

feição de todos os ornamentos de pedra, não se encon-

tra alli uma única estatua, que se acbe acima da mais

trivial mediocridade, bem como se procuraria em vão
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um quadro sequer sobre cada um dos aliares, nas gal-

lerías ou sallas.

Batalha é o triumpho da architectúra: ella só fez tudo,

e nenhuma oulra arte conlribuio de modo algum para

o embellezamento do edificio.

Essa mestria na arte de canteiro nobilitada, se posso

expressar-me assim, é coisa que até hoje pertence pro-

priamente aos portuguezes: julgo ter já indicado que
uma análoga proflciencia se observa n'este paiz nas edi-

ficações de todos os séculos; Belém e a Pena são bri-

lhantes provas d'esta verdade.

Por esta occasião cumpre mencionar com louvor, que
apezar de as finanças se não acharem em um estado

florecenle, comtudo ha três annos applicase para a res-

tauração da Batalha a somma annual de dois contos

de réis: occupamse ali constantemente 30 operários, e

muitas pequenas torres e arcos preparados por elles,

mostram que a sua arte não tem degenerado em Portu-

gal.

Depois de termos visto a casa do capitulo com a sua

abobada atrevida, que três architectos viram desabar,

e somente o quarto obteve a sua conclusão difinitiva,

vagueámos ainda muito tempo pelas arcarias do claus-

tro, e despedimo-nos finalmente desse admirável edificio,

depois do qual nada ha mais a ver em Portugal.

Achava-me de tal sorte perplexo e fatigado de pasmo
e de excitação, de ver e de ouvir, de obras primas e

de recordações históricas, que verdadadeiramente sentia

o desejo de respirar de novo o ar livre, e de voltar á

vida usual de todos os dias; um esforço tão excessivo

confunde e embota o espirito: e ainda hoje as minhas
reminiscências da Batalha assemelbam-se mais a um
sonho do que á realidade.

Âo chegar áquelle sitio não apparece coisa alguma
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que predisponha para a impressão, qae se vae receber:

descobre-se no meio do campo, entre miseráveis bar-

racas, essa fabrica collossal e magestosa, onde cada

passo que se dá, faz retrogradar o pensamento a uma
antiguidade de quasi quinhentos annos; e, apenas se volta

as costas ao edificio e se chega ao concavo da monta-
nha, nada mais se vê do que um valle extenso, verde

e pacifico, em cujo extremo opposlo existe uma aldeã

insignificante: porém o nome dessa aldeia acha-se ins-

cripto em todos os livros de historia; chama-se Alju-

barrota, e o valle é o celebre campo de batalha, canta-

do tão pomposamente por Camões no quarto canto dos

Luziadas.» Príncipe Lichnowsky: Portugal. Recordações

do anno de Í8íií. Traduzida do Allemão.

Cap. XV. Como el rey D. Juan, despues de la batalla

desbaratada, partió dei Campo, é llegó á Santarém: é

como entro en la mar, é se fuè para Sevilla: è qué
Caballeros morieran en la batalla.

Desque el Rey Don Juan vió que los suyos se ven-

cian, é que non avia otro remédio, partió dei campo,

é llegó aquella noche á Santarén (que es á once léguas

de alli muy grandes, la qual villa estava por él: é fué

gran maravilla como lo pude facer con la grand dolên-

cia que tenia, cá fué siempre en el caballo.

E desque llegó á Santarén entro en ei alcazar, e die-

ronle de comer.

E falló el Rey en el alcazar de Santarén ai Maestre

de Christus, é ai Prior dei Hospital presos, los quales

avia prendido en la pelea de Torres novas Diégo Go-

mes Sarmiento; é mando ai Alcayde dei alcazar que pu-

siese recabdo en ellos.

Pêro el Alcayde, desque vió ai Rey partido de San-

tarén, non se atrevió á defender el alcazar, é partió

dende, é dexó solos los dichos presos.

i



15i

E el Rey parlió luego dende, é falló ud leno, cd el

rio de Tajo, è entro eo él, é fuése para su flota, que

estaba sobre Lisbona, asi galeas, como náos, é enlró eo

una nao, é fuese para Sevilla.

La batalla fué desbaratada, é faerom muertos y ma-
chos é muy buenos Senores e Caballeros.

Morió alli Don Pedro fijo dei Marques de Villena,

visoielo legitimo dei Rey Don Jaymes de Aragon, é Don
Juan Senor de Aguilar é de Gaslaneda fijo dei Conde
Don Tello, é Don Ferrando fijo dei Conde Don Sancho,

é el Prior de Sant Juan que decian Don Pêro Diaz

de Iveas, que era Gallego, á Diego Gomez Manrique

Adelantado Mayor de Castilla, é D. Juan Ferrandez de

Tovar Almirante de Casiitla, é Diégo Gomes Sarmien-

to Mariscai de Castilla, é Pêro Gonzalez Carrillo Ma-

riscai de Castilla, é Pedro Gonzalez de Mendonza Mayor-

domo mayor dei Rey, é Alvar Gonzalez de Sandoval,

é Ferrand Carrillo de Pliego é Ferrand Carrillo de Ma-
zuelo, e GonzaloDiaz Carrillo, é Diego Garcia de Toledo,

é Gonzalo Alfonso de Cervantes, é Don Juan Ramirez

Arellano, è Juan Ortiz de las Cuevas, é Ruiz Fernandez

de Tovar, é Gutier Gonzalez de Quirós, é Juan Perez de

Godoy fijo dei Maestre de Calatrava Don Pêro Moniz, é

otros muchos Caballeros de Castilla é de Leon.

Otro si Caballeros de Portugal que iban con el Rey
de Castilla morieron estos: Don Juan Alfonso Tello tio

de la Reyna Dona Reatriz, que el Rey ficiera Conde de

Mayorga, é Don Pêro Alvarez Pereyra que ficiera Maes-

tre de Calatrava, é Diego Alvarez su hermano, é Gonzalo

Vasquez de Azevedo é Alvar Gonzalez su fijo, é otros.

E morieron y Mosen Juan de Ria, el Caballero dei

Rey de Francia, è Don Roil, é Mosen Luis su herma-

no, fijos de Don Pedro Boil, é Garci Rodriguez de Ta-

borda Alcayde de Leyra.
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E DoD GoDzalo Nunes de GuzmaD, Maestre de Al-

cântara estovo grand pieza con los de Caballo en el

campo despues que la batalla fué desbaratada; é los

de Portugal querian parlirse de la su ordenanza, é es-

lovieron quedos en su plaza hasta que el Maestre par-

tió dende: el qual se fué despues, é levo consigo mu-
chos que escaparon por él : é llegó oiro dia de noanana

á Santarén, é non se detovo alli, é pasó el rio Tajó,

é tomo su camino para Castilla, é con el muchas que
gentes que escaparon de la batalla.

E el Alcayde de Santarén, que era Rodrigo Alvarez

de Santoyo, que le lenia pur Diego Gomez Sarmiento,

é el Alcayde de otro Castillo de Santarén, que dicen

el Alcâzaba, que era Gomez Perez de Valderrabano,

desque el Rey parlió de alli, é vieron a Maestre de Al-

cântara, é a todos los otros que eran partidos de la

batalla, lomar su camino para Castilla, partieron otro-

si ellos de dicha villa de Santarén, e fueron para Cas-

tilla, é dexaron á Santarén.» Ayalla: Chronica de D. Juao

primero de Castilla.

Pedro Lopez de Ayala nasceo no reino de Murcia

em 1332, e falleceo em Calahorra em 1407.

Dislinguio-se em duas das mais celebres batalhas

travadas por seus compalriotas, Navarrette em 1367 et

Aljubarrota em 1365, e flcou prisioneiro em ambas. De-

pois desta ultima foi levado captivo para o castello de

Óbidos.

cOr parlerons un petit du Roy de Castille, qui re-

tourna apres ce qu' il fut déconfil, Sainct-Irain, en re-

grettant e plorant ses gens e maudissoil la dure fortu-

ne qu' il auroil eiie: quand tanl de Nobles Chevaliers
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de son pays ei de sod Royaume e du Royaume de Fran-

ca, estoient demourez sur les cbamps.

A celle heure, qu'il entra en la ville de Saint-Irain,

ne savoit il pas le grand dommage. qu' il avoit eu:

mais le seul le dittianche : car il envoya ses Heraux cher-

cher les morts: e cuidoit bien que la greigneur partie

de Barons e de Chevaliers, que les Heraux trouverent

sur place morts, fussent prisonniers au Portugalois:

mais non estoiet : ainsi comme il apparuit. Lors fut il

moult courroucé et tant qu'on ne le pouvoil rappaiser,

ne reconferter, quand les Heraux relournerent, et apor-

terent nouvelles, et la certaineté des personnages, qui

là furent occis. Si dit et jura, que iamais il n' auroit

ioye, de tant de Noble Chevalerie, qui esloit par sa

coulpe. . . SiRE Jean Fkoissart: Les Chronique de si-

re qui trailent des merveilleuses entreprises, nobles

aventures et faits d'armes advenus en son temps en

France, Angleterre, Brelaigne, Ecosse, Espaigne, Portu-

gal... São muitas as paginas que n'esta ião celebre

clironica, e tão conhecida em todo o mundo, eslam oc-

cupadas com os feitos dos portuguezes na epocha das

brilhantes luctas entre os chamorros e os scismaticos,

isto é entre portuguezes e castelhanos.

Esta lucta deu grande brado pelos outros paizes, e

são muitas as obras que faliam dos feitos gloriosos de

nossos antepassados por aquelle tempo, podendo-se ci-

tar as seguintes enlre muitas outras:

Cascales : Discursos históricos de la muy noble y
muy leal ciudad de Murcia.

Ayala (Pedro Lopez de) Crónica de D. Enrique III.

Bellaguet ; Chronique de Charles VI par les religieux

de Saint Denis, traduction du latin.

Cortes de los antiguos reinos de Leon y de Castilla, pu-

blicada por la Real Academia de la Historia. Madrid 1836.
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Sumario de los Reyes de Espana, por el Despensero

de la reina Dona Leonor, publicado em 1781 por D.

EuRenio de LIaguno Amirola. etc.

E ainda trez séculos depois d'esta batalha Lozano nos

seus Reyes nuevos de Toledo soltava estas e quejandas

exclamações :

Senlaron-se, pues, y publicarons e tréguas por seis anos

con cierlas condiciones.

La principal era, que se restituyssen unos a outros

las plazas, que tenian, y se avian ganado; en lo qual

fue muy beneficiado el Português, ya sea Rey de Por-

tugal, ya Castilla le apellide rebelde.

Mucho se le daba ai de Aviz dei apellido, quando to-

do lo que el llamava reyno suyo le aclamaban, y obe-

decian por Rey.

Lo mismo, por nuestras culpas, passa el dia de oy,

quando esto escrivo, princípios dei ano de sesenla y
seis; pues aviendo-se hecho Rey el de Berganza, y sus-

tentando-se en su rebeldia veinte y cinco anos, por mas
que Castilla le ultraja de rebelde, ha venido à alcanzar

que se este tratando casi de las mismas tréguas y sus-

pension de armas, con que ai modo que el que vamos
diciendo querra perpeluarse la Corona para siempre.

Abra los ojos Castilla !»

iCon el feliz casamento de los príncipes Don Enrique

y Dona Cathalina, se quito el Rey Don Juan de acuen-

tas un enimigo muy grande, qual era el de Alencastre.

con todo el poder de Inglaterra.

Pareciole ya con esto estar desoccupado para bolver

y dar en Portugal, pêro esso fuera si se dormiera el

Português, el qual no solo cuidaba de lo que Mamava,

y ya lo era, reyno suyo, sino que ossado y animoso tra-

to de entrarse en Castilla.
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Acometió por la parte de Galicia. Siiiô la ciudad de
Tuy.

Àpretola y tomola. Por médio de Fray Fernando de
Ilescas, confessor dei Rey, se trato de poner tréguas. A
este estado avia reducido la suerie las fuerzas y las ar-

mas de Castilla f»

» *

fCoD estas capitulaciones (O que de agravios como
estes se veran el dia de la cuental (No con tinta, sino

con sangue avia de referir la pluma ajustes y condicio-

nes semejantes), tan afrontosas para Castilla, tan venta-

josas pêra Portugal, se pregonaron las ireguas por quin-

es anos en Burgos, y en Lisboa á quince de Mayo, con

grandes regocijos y placeres de las dos Naciones.

Ladre el emulo aora, que vè esto, y diga para que
ladra, porque en los tiempos presentes, mas bajados los

ânimos, que entonces, mas sin fuerzas, se procuren las

Ireguas con Portugal, pues por grandes condiciones que
pida el Português, no han de ser tan menguadas é in-

•"íecentes como las que quedan dicbas.» Lozano: Los
reyes nuevos de Toledo.

t... E debaixo de meu especial amparo estará Mar-

tim Vasques»—respondeu el-rei— «que por honrado me
tenho com haver em meus senhorios homens que vos

imitem.»

Ainda bem não eram acabadas estas palavras, sen-

tiu-se um susurro entre o povo, que entrava livremen-

te pela crasta, e que se enfileirou aos lados: chegava

a gente que devia tirar os simples.
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•Entre doas alas de besteiros vinha um bom nume-
ro de bomens, magros, pallidos, rotos e descalços: o
porte de alguns era altivo, e em seus farrapos se divi-

sava a rasão disso: eram besteiros castelhanos, que em
diversos recontros e pelejas tinham cabido nas mãos
dos portuguezes.

As guerras entre Portugal e Castella assemelhavam-

se ás guerras civis de hoje: para vencidos não havia

nem caridade nem justiça, nem humanidade: ser metti-

do em ferros era então uma ventura para o pobre pri-

sioneiro: porque os mais delles morriam assassinados

pelo povo desenfreado, em vingança dos maus trados

que em Castella padeciam os caplivos portuguezes. Com
os castelhanos vinham d^envolta vários criminosos con-

demnados á morte por suas malfeitorias.

«Misericórdia!» — bradou toda aquella multidão, ao

passar por el-rei: e cahiram de bruços sobre as lageas

do pavimento.

«Comvosco a tenho, mesquinha gente «— disse el rei

commovido— <tSe tirados os simples, que vedes acolá,

a abobada não desabar sobre vós, soltos e livres sereis.

Erguei-vos, e confiae na sciencia do grande architeclo

que fez essa merifica obra. Mandar-vos comprar vossa

soltura a custo de tão leve risco, quasi que é o mesmo
que perdoa r-vos.i

«Os presos ergueram-se: mas a tristeza Ibes flcou

embebida no coração e espalhada nas faces: o terror

lhes fazia crer que já sentiam ranger e estalar as vigas

dos simples, e que, as primeiras pancadas, as pedras

enormes da abobada, desatando-se da immensa volta,

os esmagariam, como o pó do quinteiro esmaga a la-

garta, enroscada na planta viçosa do horto.

N'este momento quatro forçosos obreiros chegavam
á porta do capitulo, trazendo n'uma paviola uma grande
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pedra quebrada. Marlim Vasques, que já lá estava, gri-

tou ao cego architecto:

«Mui sabedor mestre Affonso, que quereis se faça

do cauto, que para aqui mandastes trazer?»

«Assentae-o bem debaixo do feixo da abobada, no

meio desse claro que deixam os prumos cenlraes dos

simples. >

Os obreiros Gzeram o que o architecto mandara: es-

te então voltou-se para el-rei, e disse:

«Senhor rei, ó chegado o momento de vos declarar

meu segundo voto. Pelo corpo e sangue do Redemptor
jurei que sentado sobre a dura pedra, debaixo do fe-

cho da abobeda, estaria sem comer nem beber durante

três dias, desde o instante em que se tirassem os sim-

ples. De cumprir meu voto ninguém poderá mover-me.
Se essa abobada desabar, sepultar-me-ha em suas ruí-

nas: nem eu queria encetar, depois de velho, uma vida

deshonrada e vergonhosa. Esta é a minha firme reso-

lução.»

Dizendo isto, o cego travou com força do braço de

Fernão d'Evora, e encaminhou-se para a porta do ca-

pitulo.

«Esperae, esperaet»—bradou el-rei,— «Estaes louco,

dom cavalheiro! Quem, se vós morrerdes, continuará

esta fabrica tão formosa, filha de vosso engenho?»

«Mestre Ouguet:» —tornou o cego, parando. — Não
sou tão vil que negue seu saber e habilidade: se a abo-

bada desabar segunda vez, ninguém no mundo é capaz

de a fechar com uma só volta, e para a firmar sobre

uma columna erguida no centro, mestre Ouguet o fa-

rá. Quanto ao resto do edificio, fazei senhor rei que

se prosiga meu desenho, é o que ora vos peço tão so-

mente.»

E o velho e o seu guia sumiram-se por entre as bas-
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tas vigas, que sustiobam as traves dos simples: el-rei»

fr. Lourenço, e os mais frades ficaram atónitos e cala-

dos.

«Que tão honrado mestre corra parelhas no risco com
esses perros castelhanos, cousa é que se não pôde sof-

frer: mas o voio é volo, senão...»
Estas palavras partiram da bocca d'uma gorda velha,

cuja tez avermelhada dava indicios de compleição san-

guínea e irritável, e que de mãos mettidas nas algibei-

ras, na frente de uma das alas do povo presenciava o
caso.

•Tendes razão, tia Brites d'Almeida: e por ser voto

me calo eu:»— acudio el-rei, voltando-se para a velha.

— Mas, juro a Christo. que estou espantado de so agora

vos veri Porque me não viestes falar?»

«Perdoe-me vossa mercê:»—replicou a velha.— «Eu
vim trazer pão á feira, e abi soube da chegada de vos-

sa real senhoria. Corri. . . se eu corria para vos fallarl

Mas estes bocas abertas não me deixaram passar. Abre-

DUDcio! Depois estive a olhar... Parecieis-me carrega-

do. Que é isso? Temos novas voltas com os escommun-
gados castelhanos? Se assim é, trosquiae-mos ouira vez

por Aljubarrota, que a pá não se quebrou nos sete que

mandei de presente ao diabo, e ainda lá está em casa

para o que der e vier.»

Soltando estas palavras, a velha tirou as mãos das

algibeiras, e cerrando os punhos, ergeu os braços ao

ar, com os meneios de quem já brandia a tremebunda

e patriótica pá de ferro, que hoje é gloria e brazào da

goibica villa de Aljubarrota,

«Podeis dormir descançada, tia Brites:» respondeu

el-rei, sorrindo-se.— «Bem sabeis que sou porluguez e

cavalleiro, e a gentô da nossa terra é cortez: el-rei de

Castella veio visitar-nos varias vezes : e agora eu an-
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do Da demaDda de Ibe pagar com usura suas vísila-

ções.»

Em quanto este dialogo se passava entre o heroe de
Aljubarrota e a sua poderosa alliada, Martim Vasques
tinba posto tudo a ponto; e dando as suas ordens da

porta, as primeiras pancadas de martelo, batendo nos

simples, resoaram pelo âmbito da casa capitular. Fez-se

um grande silencio, e todos os olhos se cravaram em
Martim Vasques.

Passada uma hora, aquelle montão de vigas, de bar-

rotes, taboas, cambotas, cabrestantes, réguas, e traves-

sas tinha passado pela crasia fora em collos de homens:
os presos tinham sido postos em liberdade, com grande
raiva da tia Brites ao ver ir soltos os besteiros caste-

lhanos; e só no centro da ampla quadra se via uma pe-

dra, sobre a qual, mudo e com a cabeça pendida para

o peito, eslava assentado um velho.

A este velho rogava el-rei, rogavam os frades, roga-

va o povo, sem todavia se atreverem a entrar, que sa-

hisse d'alli; mas elle não lhes respondia nada. Desen-

ganados emfim, foram-se a pouco e pouco retirando da

crasta, onde ao pôr do sol começou a bater o luar de

uma formosa noite de maio.

Trez dias se passaram assim. Mestre Affonso, assen-

tado sobre a pedra fria, nem sequer cedera ás rogativas

de Anna Margarida, que, obrigada pela boa amisade

que tinha a seu amo, se atrevera a cruzar os perigosos

umbraes do capitulo para vèr se o movia a tomar al-

guma refeição: tudo recusou o cego: a sua resolução

era inabalável. Também a abobada estava firme, como
se fora de bronze.

No terceiro dia á tarde el-rei, que tinha passado o

tempo em aparelhar-se para a guerra com actos de pie-

dade, desceu á crasia acompanhado de fr. Lourenço e
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de outros frades, e chegando á porta do capitulo vio

Marlim Vasques e Anna Margarida junto á pedra fria de

Affonso Domingues, e este pallido, e com as pálpebras

cerradas encostado nos braços d'elles.

O mancebo e a velha choravam e soluçavam, sem di-

zerem palavra.

«Que temos de novo?» porguntou el-rei, chegando á

porta, e vendo aquelles dois estafermos.—Completaram-

se ora os três dias do -voto: ainda mestre Affonso tei-

mará em estar aqui mais tempo?»

«Não senhor:»—respondeu .Martim Vasques, com pa-

lavras mal articuladas: tnão estará aqui mais tempo;

porque seu corpo é herança da terra; sua alma repousa

com Deus.»

«Morto!?»— bradaram a uma voz el-rei e fr. Louren-

ço, e correram para o cadáver do architeclo, olhando

todavia, primeiro para a abobada com um gesto de re-

ceio. »

«Nada temaes, senhores:»— disse Marlim Vasques—
«As ultimas palavras do mestre foram estas: a abobada

não cahiu. . . a abodada não cahirá!»

O architeclo já velho, não pôde resistir ao jejum ab-

soluto a que se condemnara. No momento, em que, aju-

dado por Marlim Vasques e Anna Margarida, se quiz

erguer, cahiu moribundo nos braços d'elles, e aquelle

génio de luz mergulhou-se nas trevas do passado.

El rei derramou algumas lagrimas sobre os restos do

bom cavalleiro, e fr. Lourenço resou em voz baixa uma
oração fervente pela alma generosa, que até o ultimo

arranco escrevera sobre o mármore o hymno dos valen-

tes d'AIjubarrnia.

Na pedra, sobre a qual mestre Affonso expirara, or-

denou el rei se tirasse, parecido quanto fosse possivel

retratando-se um cadáver, o vulto do honrado archite-
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cto, e que esta imagem fosse collocada em um dos ân-

gulos da caso capitular, onde durante mais de quatro

séculos, como as sphinges monumentaes do Egypto,

tem dado origem ás mais desvairadas hypotheses e con-

,

jecturas.

Â' pobre Anna Margarida, que ficava sem arrimo,

Dom João I, também doou as casas em que o mestre

morava, fazendo-lhe, além d'isso, assignaladas mercês.

Mestre Ouguet. pelo que o cego dissera a el rei acer-

ca da sua capacidade para o substituir, e porque, em-
fim, era estrangeiro, foi logo restiluido ao cargo que
occupava, e quando nos serões do mosteiro alguém fa-

lava nos méritos de Affonso Domingues e na sua desas-

trada morte, cortava o irlandez a conversação, dizendo

com um riso amarello :

«Oltiem que foi forte perda!»

Alexandhe Herculano : A Aboboda.

Nas Lendas e Narrativas. Lisboa, 1851. tomo I.

Epitaphio da sepultura de d. João I

In nomine Domini. Serenissimus et semper invictus

Princeps ac victoriosissimus et magniíicus resplendens

viriutibus, Dominus Johannes Regnorum Portugalie de-

cimus, Algarbii sextus Rex, et post generale Hispa-

niae vaslationem primus ex chrislianis famosas civiíatis

Septae in Africa polenlissimus dominus praesenti tumulo

extat sepultus.

Excelleniissimus isle Rex nobilissimae ac fidelissimae

civjtatis Ulixbonae crlus anno Domini M.° CCC.° LVÍII."

extilit per serenissimura Regem Dominum Pelrum suum
genitorem militaribus in selate quinquennii ibidem de-

coratus insigniis: et suscipiens post decessum Regis Fer-

dinandi fratris sui ipsius Lixbonensis urbis et aliarum com-

as
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plurium munilionum quje se i!li subdiderunl guberna-

men: obsessam personaliter per Regem Castellae novem
mensibus Ulixbonam mari grandíssima classe et per ler-

ram ingenti vallaiam exercitu, el plurimis Portugalleo-

sium Regis Castellae potentiam roborantibus circumse-

ptam adversus feras et mulliplices impugnaliones ipsam

Ulixbonensem civitatem slrenuissime defensavit.

Deinde nobilis civitatis Coninbricse anno Domioi

MCCCLXXXV jocundissime sublimalus in Regem, per

se, et per suos adversantium dominia et terras inlrando,

gloriosíssimos iriumpbavit: el prsecipuam et regiam cir-

ca istud mooasterium victoriam est adeptos: obi Regem
Castellae Dominom Johannem, soorom máximo firmalom

robore naiivorom, el ploriom Portugallensiom et alio-

rom extraneorom fullom sobsidiis, iste invictissimus

Rex, virtote Dei omnipoteniis, potentissime dehellavit:

el qoamplores istios regni monitiones et castra jam sob

hosliom redacta potestate, viribos recoperavii armorum,
usqoe in soae vitae terminom virtuosissime protegendo.

Et Deo recogoscens, gloriosissimaeqoe virgini Mariae-

domina nostra poiissimam vicloriam, quam in vigília as-

sumptíonis oblinoil, in mense Aogosli, hoc monasleríum

in eorom laodem aedificari mandavit, príe caeteris Hispaníae

singolarios et decenlios: El soli Deo oplans hooorem et

gloriam exbiberí, et tanium ipsi, aul propter eom, maic-

ritatem fore cognoscendam, descriptionem, qoae, soorum
praedecessorom temporibos in poblicísscríptorissobaera

Caesaris nolabator, decrevit sob anno Domioi nostri Jeso

Cbristi fore de caelero annotandam.

Hoc actom est, aera Cesarís MCCCCLX, et anno Domi-
ni MCCCCXXII tempore aliter deíloendo.

Iste faelicissimos Rex non minos reperiens, quae susce-

perat, regna íilícítis sobjecla moríbos, qoam srovis hostí-

bos, ipsa expurgavit com diligenlia salutari, et propríis
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adibus virtuosis usitala facínora extirpando, pullularefe-

cit in bis regnis probilates bonestas, et solicitas ad pa-

cem cum cbristianis amplectendóm, eandem anle pro-

prium decessum pro se, suisque successoribus oblinuit

perpetuam.

Et succensus fidei fervore isle christianissimus Rex,
comitante eundera serenissimo Infante Dornino Eduardo
suo filio priDQOgenito et haerede, et Infante Domino Petro,

et Infante Domino Henrique, et Domino Alfonso comité

de Barcellos piaefati Regis filiis, et ingenli suorum natu-

ralium impávida sociaius poientia, cum máxima clas-

se plusquam ducentis viginti aggregata navigiis, quorum
pars numerosior maiores naves et grandiores extitere

triremes, in Africam transfretavii, et die prima, qua tel-

luri Afrorum impressit vestigia, nobilem elmunitissimam
clvitatem Septam obpugnando in suam polestatem re-

degit mirifice, el postmodo eidem urbi, plusquam cen-

lum mille. (ut asseritur), Agarenorum ultramariois et

Granatse pugnatoribus olísessse, idem gloriosissimus Rex
suo illustres genitos Infantem Dominum Henricum et In-

fantem Dominum Jobannem. et Dominum Alfonsum comi-

tem de Barcellos, et alios dominós et generosos in subs

cursum misit, qui fugantes de obsidione Agarenos, quam-
plurimnos i ore gladii trucidando, ipsorum classe sub-

mersione, incêndio, et captura conquassata, predictam

iiberavit, civilatem Ceptam, quam decem et oclo annis-

minus octo diebus, anno Domini MCCCCXXXIII, in men-
se Augusti, vigília Assumptionis sanctissimae Virginis Ma-
rise terminalis, adversus bellicos Agarenorum mullipli-

calos insultus validissime praesidiavit.

Mense aulem et vigília praedictis iste gloriosissimus

Rex in civítate Ulixbonae, assislenlibus suis filiis et aliis

quamplurimis generosis viiam foeliciter complevit mor-
talem, relinquens notabilem urbem Septam sub potesta-
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te altissimi polentissimique Domini Eduardi filii ejus

qiii paternos actus viriliter imitando, eandeai in fide Je-

su Chrisli nilitur prospere gubernare.

Isle aulem excellentissimus el virtuosissimus Rex Do-

minus Eduardus transtulit bonoraniissime corpus chris-

tianissimi Regis palris sui, assislentibiis eidem suis ger-

manis Infante Domino Petro Doce Collimbrie, et Montis

maioris domino, Infante Domino Henrico, Duce de Vi-

seu, et domino Covilianae, et gubernatore magistratus

Chrisli, Infante Domino Juhanne Comile>tabili Porlugalie

et gubernatore magistratus sancti Jacobi; et Infante Do-

mino Fernando, et Domino Alfonso comité de Barcel-

los filiis prsefati Regis Domini Joannis, qui tempore sui

obitus alios non habebat, praster duas filias, quarum
una eral domina Infans Elisabeth Ducissa Burgundie,

et comitissa Flandrie, et aliorum Ducatuum el Comita-

tuum: alia domina Briatrix comitissa Hontinto, el Âron-

del in suis terris perraanebant. Habebat aulem Domi-

Dus Joannes nepotes, qui dominicae translalioni affuerunt

Dominum Alfonsum Gomitem de Ourem, el Dominum
Ferdinandum comilem de Arrayolos fiíios comités de

Barcellos : et habebat nepotem Dominum Infantem

Alfonsum primogenitum Domini Eduardi, et alios ne-

potes et pronepotes, qui annumerati cum filiis erant

viginli, tempore quo de praesenti saeculo migravit ad

Dominum.
Affuerunt eiiam hujus Iranslationis celebritati omnes,

qui lunc in calhedralibus ecclesiis istorum regnorum
prseiati erant, et alii complures cum multitudine cleri-

corum el religiosorum copiosa: et domini, el generosi

hujus palriae, civiíalumetiametmunitionura procuratores

extitere praesentes.

Fuil aulem venerandissime delatum Regium corpus

ejus ad istud monasierium trigésima die Novem-

i
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bris anno Domini supradicto, et in capelh maiori cum
fixcellentissima et tionestissima et chrislianissima Re-

gina Domina Philippa, ejus única uxore, pr^dictorum

Regis Eduardi, et Infantum, et Duciss96 illustrissima ge-

nitrice. Anno vero sequenti, die decima quarta mensis

Augusti fuere per Regem Eduardum, ei Infantes, et

Comités praelibala corpora praedictorum Regis et Re-

giD8e Pbilippíe cum honore mirífico ad hanecapellam de-

lata, quam aedificari pro sua sepultura impera vil. Huic de-

duciioni extitere praesentes altissima et excellentissima

Princeps Domina Leanor horum Regnorum Regina, et

Infans Domina Elisabeth Ducissa Collimbriae et Infans

Domina Elisabeth uxor Infantis Domini Joannis, et prae-

cipua et pars Dominorm, et generosorum istius terraa,

qui interfuerunt sepulturis praedictorum Dominorum Re-

gis et Reginge, quibus Deus sua miseraiione et pietate

largiri dignelur sine âne felicita-tem. Amen.
Estão mais esculpidos á cabeceira del-Rei 5 versos

latinos que são os seguintes:

Hoc tegitur tumulo faelix Rex ille Joannes,

Magnanimus, pius, et cunctorum gloria Regum,
Militseque decus, firmíssima regula legum:

Qui tumidum Regem parvo cum milite fregit

Castellse et Septam sibi magna classe subegit.

Epitaphio da Rainha D. Filippa

Sereníssima et excellentissima ac honestíssima et val-

de devota Regina Domina Pbilipa Serenissimi Eduardi

Angliae peroptimi Regis et Reginae consortis suaeextitit

claríssima neplis. Et ex utroque parente Henricí quartí

Anglorum serenissimi Regis illustrissima soror, et filia

domioi Henrici Lancastrie peroptimi ducis.
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Iste aulem dominas Johannes magnus Lancastrie dux
posl obilum dictae dominae Branche. .

.

Doraini Petri Castelle Serenissimi Regis matrimoniam,
ob quodi jus habens ad ipsum Castellae Regnum non mo-
dice pretendebat, et sub hoc titulo et régio nomine venit

cum potestale gentium domin... anglorum in navibus

et Portugalliae excellentissimi regis, et ingalleciam trans-

fretavit, ibique obtinuit municionem et villam de Gru-

Dba et alias municiones, quae illi tanquam suo legitimo

regi obedierunt.

Et veniens presediclus Lancastrie dux in Portugalliam

videre prefalum dominum Johannem regem inviclissi-

mum, eidem in mairimonium copulavit prelibatam domi-

nam Philippam suam prioremgeniiamillustrissimam, an-

no Domioi íM.CCC LXXXVII, erat nempe tempore dicte

desponsationis dictus Rex etalis XIX annorum, et dieta

autem domina Pbilippa etalis XXVI1I,°, et ipsi ambo
príncipes inlrarunt periter regnum Gaslelle, varias muni-

ciones subjiciendo, tam árdua qiiam magnifica opera pe-

regerunt, tanteque in dicto Castelle Regno perseverarunt,

quod altissimus etexcellenlissimus.

Dominus Johannes Castelle polentissimus Rex Iracta-

vit cum prefato Lancastrie duce quod infans Dominus
Henricus ejusdem Regis filius primogenitus uxoraret

cum domina Catarina dicli ducis filia, et domini Petri

Castelle Regis nepla. Deditque dictus dominus Johannes

Castelle Rex prelibato domino duci pro falis expensis

sexcentas mille dupras auri, et se obligavit singulis an-

nis vite dicli ducis quadraginta mille dupras eidem solu-

torum, et cum hoc traclalu redierunt prefati domini in

Portugaliam ibique per serenissimum dominum Johan-

nem islorum regnorum gloriosissiraum Regem extitit

dictus Lancastrie dux quamplurimum, honoratus et mui-

timode festivaliterjocundatus, et magnifica munerumdis-

i
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tributio per hunc Regem, et barones, et próceres, et

ceteros elargila, et donaria prout decebat regiam majes-

latem impensa, gratissime universos indeííectibiliter je-

cundarunl, et disposita per dictum Porlugalie Regem
potenti et tuia classe, regressus esl ad dominium anglie,

in eadem; dux prelibaius, manente domina Philipa ejus-

dem ducis filia cum Rege domino Johanne, istorum re-

gnorum gloriosa Regina.

Haec faeiicissima Regina a puellari aelate usque in sui

terminum viiae fuil Deo devotissima, et divinis oííiciaei

ecciesiastice consuetis tam diligenter intenta, quod, cle-

rici et devoti religiosi eranl per eandem sepius eru-

dili, in oratione autem erat tam continua quod, dem-
ptis temporibus gubernalioni vitae necessariis, con-

lemplationi, aut leclioni, seu devote orationi totum re-

siduum applicabat.

Plurimum vero et fidelissime dilexit proprium virum

et moralissime próprios filios castigando virtuosissime

doctrinavit: et bona temporalia circa ecciesiaset monaste-

ria dislribuendo, pauperibus plurima erogabat, generosis

domicellis maritandis manus liberalissimas porrigebat.

Erat enim integra populi amatrix, et pacis plena de-

sideratrix et efljcax adj'itrix ad pacem babendam cum
cbristicolis universis, et iibenter assenliens in devasta-

tionem iníidelinm pro Dei injuria vindicanda, et tantum

prona erat ad indulgentiam, quod nunquam accepit de

sibi errantibus, nec consensit vindictam fieri aliqualem.

Virtuosissima ista Domina exlitit faeminis marilatis

bene vivendi regulare exemplar, et domicellis directio,

et totius honestatis occasio, cunctisque suis subjectis

fuit curialis urbanitatis moderaiissima doctrix.

In bis autem et aliis qnam plurimis perseverando

virlutibus, quarum plurimitalem bujus lapidis brevi-

tas nequiret ullatenus prsesentarse, dietim et continue
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meliorando pervenit ad istius vivendas mortalis limitem

ordinatum, et sicut ejus vita fuit óptima ei valde sa^ra,

sic mors extitit, pretiosa in conspectu Domini, etnimium
gloriosa, et receptis laudabiliter omnibus ecclesiasticis

sacramentis, próprios filios benedixit, oommendans eis-

dem que inlendebat fore ad divinum obsequium, et bo-

Dorem, et profectum istorum regnorum. el qua3 in eis-

dem sperabat causatura cremenlum indubie: virluosum.

Taliterque hujns mundi labores finaliter íidimplevit,

quod presentes, et absentes, qui relata audieruot, fir-

mam sue salvationis spem retinent singularem.

Obiit autem decima octava die Julii anno Domini

xMCCCC XV et in monasterio de Odivellis ante chorum
monialium decima nona die mensis ejusdem extitit se-

pulta, et anno sequenli, mensis obtobris die. . . nona, fuit

preliosum corpus ejus desepullum, integrum inventum.et

suaviter odoriferum, et per victoriosissimum Regem
Dominum Jobannem ejus conjugem et per illustrissimos

infantes scilicet dominum Edduardum, suum primoge-

niium. et dominum Pttrum Collimbrie ducem, el domi-

num Henricum ducem Viseensem, et dominum Joban-

nem, et dominum Fernandum, et infanlem dominam
Elisabeth ipsorum gloriosissimi Regis, et felicissime

Regine filios, sociante prelatorum, et cleri, et religio-

rum copia numerosa, el dominis, et generosis domina-

bus etiam et domicellis quamplurimis comitantibus,

fuit corpus dicte Regine honorandissime Iranslatum ad

islud monasterium de Victoria. et lumulalum in capella

maiori, et principaliori, die mensis octobris decima

quinta, anno Domini MCCCC. XVP, et postea fuit Irans-

latum ad bane capellam, in hoc lumulo reconditum cum
corpore gloriosissimi Regis domini Johannis sui conju-

gis virtuosissimi, sub ilia forma, que in suo epitaphio

continetur.
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Horum aiilem personas Deus omnipolens gloriQcare

dignetur perpetua felicitate. Amen.»
Fr. Francisco de S. Luiz. Memoria Histórica sobre as

obras do Real Mosteiro de Santa Maria da Victoria,

chamado vulgarmente da Batalha. (No vol. X de iMe-

morias da Academia Real das Sciencias de Lisboa.)

*

# *

aTodos sabemos que no templo da Batalha, e nas di-

versas partes d'este edifício se encerram os restos mor-
taes dos príncipes da dynaslia de D. João 1, da dynas-

tia que deu a Portugal qualro monarchas successivos,

os maiores homens que de pais a filhos teem empunha-
do sem interrupção o mesmo sceptro; por quanto ainda

que as desventuras que acompanharam o curto reinado

de D. Duarte não permiliissem ao reino grande incre-

mento de felicidade, as memorias que nos restam deste

principe. e os seus próprios escriptos dão-lhe direito a

ser considerado como homem muito superior; e o gé-

nio guerreiro e audaz de AíTouso V, posto que desti-

tuído talvez do melhor aviso e prudência, não deixou de
concorrer para excitar e elevar os espíritos nacionaes,

não soffrendo que este monarcha se classifique entre os

príncipes vulgares.

Na capella porém, do fundador glorioso do Monumen-
to, ninguém ha que possa eximir-se ao respeito que ins-

piram as cinzas dos flihos jazendo ao lado do seu tumulo.

Encontra-se alli no infante D. Pedro o talento mais

subido e o homem de Estado o mais profundo, não só

da nossa pátria, mas talvez da Europa da sua época; e

considerando attenlamenle as acções e pensamentos que
nos restam deste tão íllustre quanto infeliz príncipe,

não é possível deixar de recoohecer-lhe uma daquellas
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iotelligencias superiores, a quem é dado preceder a ra-

são do século em que vive, e apresentar aos seus con-

temporâneos idèas de uma rectidão e clareza não só

desconhecidas, mas por vezes inintelligivel para elles.

Se o tbeatro, em que se desenvolveram os talentos e

concepção politica do infante D. Pedro tivesse sido mais

vasto e mais geralmente estudado e contiecido, occupa-

ria por certo este principe, um dos mais distinctos to-

gares enlre aquelles, que a historia indica como mais

eminentemente próprios para governar homens.

A memoria e as cinzas do infante D. Henrique, se

pela sua origem e seus serviços especiaes pertencem

particularmente á nossa terra, não pertencem menos á his-

toria geral do mundo e aos fastos da civilisaçãodo globo.

É innegavel, e por ninguém até agora contestado que
ao génio transcendente e emprehendedor deste princi-

pe, á sua perseverança, á constância e fortaleza da sua

alma, ao ardor incansável que communicou aos seus, á

direcção intelligente e atrevida que soube dar a meios

que parecem inteiramente fora de proporção com os re-

sultados, se deve a era posterior em que os portugue-

zes abriram ao mundo novos caminhos, e ligaram por

este meio ao universo já conhecido um novo universo.

«A capella sepulchral de D. João I e com ella o edi-

fício da Batalha podem com razão considerar-se não só

como um monumento portuguez, mas como um monu-
mento europeu, ou por dizer melhor um monumento
universal.

As cinzas veneráveis que ali repousam, se são nos-

sas mais particularmente, em geral pertencem também
ao género humano, porque foi delias que partio o im-

pulso, que se por ventura desvairado em alguma das

suas epochas, espalhou em regiões remotas o terror e a

desolação, terminou por ligar a humanidade inteira por
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vínculos de mutuas relações e reciprocos inieresees, do

que as edades anteriores não haviam concebido nem se-

quer a idéa.

cÉ sem duvida glorioso para uma nação pequena, e

que apenas acabava de conquistar inteiramente a super-

fície limitada do solo, e gerava em si directores taes e

por tal modo auxiliados, apresentar-se como a primeira

propagadora das luzes da civilisação e do commercio por

toda a redondeza do globo.

É sem duvida glorioso guardar em si o deposito de

tão augustas cinzas, e o monumento que as encerra é

um brazão de gloria, que ella não pode deixar de res-

peitar e adorar com um seniimento quasi desculpável de

idolatria.

«Dois grandes monumentos marcaram, por assim di-

zer, o começo e o termo do grande desenvolvimento

dos esforços nacionaes dos poriuguezes e da sua indis-

putável precedência na vereda do progresso.

Ambos sublimes, ambos magestosos, cada um em
seu género, ambos sellados com o cunho do génio; am-
bos inspirados por imaginações ardentes, excitados pelo

amor da gloria e da pátria; o edifício monumental da

Batalha, e os Luziadas de Camões.
Mais frágil que o segundo, carece o primeiro de con-

tinuas attenções e cuidados para que o tempo o não tire

de entre nós, e não é crivei que deixem de applicar-se

a estes disvelos.

Os Athenienses deixaram de ser Athenienses quando
cessaram de venerar os monumentos de Péricles. Cha-

teaubriand, podendo apenas descobrir os vestígios de

Sparta, nem sequer podia asseverar que eram a par des-

tas ruinas os actuaes descendentes dos Lacedemonios.

As construcções, tanto completas como incompletas,

cuja reunião conslitue a parte nobre e verdadeiramente
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monumental do edificio da Batalha, devem divjdir-se em
duas obras ou systemas de obras rigorosamente distin-

ctos entre si.

No primeiro systema, que podemos chamar primeira

edificação ou monumento primitivo, são comprehendidos

a egreja, a capella sepulchral do fundador, a sachristia e

o claust.o com a casa do capitulo e refeitório.

O segundo systema compõe-se das denominadas ca-

pellas imperfeitas, as quaes, como indica a denominação,

nunca foram acabadas.

Este systema fica situado nor traz da capella mór da

egreja, e das duas capellas adjacentes a ella.

Os dois systemas de obras acabados de mencionar

são rigorosamente independentes entre si; não fazem

parte do mesmo pensamento artístico: não são membros
do mesmo traçado ; antes no meo conceito a colliga-

ção que se lhe quiz dar, foi uma oITensa ás regras da

arte e uma aberração das leis do gosto.

Não tendo eu encontrado nos auctores que escreve-

ram sobre a Batalha, esta ideia que se apresentou ao

meu espirito, immediatamente que considerei com algu-

ma atienção o todo do momento, entrarei para justifi-

car a sua exactidão em algumas considerações.

Subindo á coberta superior da egreja da Batalha,

acha-se que ella representa a forma de uma cruz. O
tecto da nave principal forma o pé; o cruzeiro, os bra-

ços; e o da capella-mór, servindo de prolongamento ao

da nave, alem do cruzeiro, forma a cabeça ou remate da

mesma cruz.

O corpo do edificio assim coberto é a parle mais ele-

vada d'elle, acima da qual somente se exalçam os coru-

cheos ou pyramides de diversas grandezas, dos quaes

uns coroam escadas em bellice que sobem da base ao

cume do edificio, outros rematam os gigantes ou bata-
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reos, que apoiam lateralmente a fabrica da nave, cru-

zeiro e capella-mór, sobre os corpos do ediQcio adja-

cente, e finalmente um d'elles termina uma torre par-

ticular, cuja projecção horisontal fica fora da projecção

horisontal da cruz.

A parte cruciforme formada, como acabamos de vêr,

da nave principal do cruzeiro da capella-raor, eleva-se,

como fica dito, acima de todas as ouiras partes do edi-

fício: sendo por consequência banhada por todos os la-

dos pela luz plena até ao plano superior d'aquellas

partes.

Esta luz é recebida convenientemente no interior do

templo, e destinada a esclarecer o espaço superior do

mesmo.
A nave principal tem nas suas faces lateraes uma suc-

cessão de janellas sobre a cobertura das naves também
lateraes, e no seu topo, em frente da capella-mór, uma
formosa janella, situada por cima da porta principal.

O cruzeiro tem do mesmo modo janellas sobre a co-

bertura das naves lateraes, sobre os tectos das capellas

correspondentes a estas naves, e a sua illuminação é

completada por uma soberba janella sobre a poria tra-

vessa, e por outra de menor largura que lhe correspon-

de no extremo opposlo.

A parte superior da capella-mór é esclarecida late-

ralmente por janellas sobre o tecto das capellas adja-

centes, e no fundo por um systema de cinco janellas

quasi contíguas adaptadas á figura polygonal do mesmo
fundo, e cujos ângulos superiores correspondem aos

gomos da abobada, em que fenece o tecto da capella-

mór.
Todas estas janellas, simplices quando a sua largura

é pequena, subdivid.is em três vãos por pilastras, su-

portando uma bandeira de pedra lavrada e aberta, que
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occupa o angulo curvelineo (ngive) do arco, quando a

sua largura é maior, são vedadas e adornadas com vi-

dros corados e ligados com chumbo, que fazem de ca-

da janella de per si, e parlicularmente do systema de
jaoellas do fundo da capella mór, um dos mais vistosos

e ricos adornos do templo.

Este envidraçamento modifica e tempera ao mesmo
tempo a luz, conservando sempre no interior uma clari-

dade incompleta, e variada em tintas e por assim dizer

mysterioza, que tornando os objectos menos dislinclos,

affasta por assim nos explicarmos ao olho do observa-

dor os seus contornos, e engrandece, pelo eíTeito sobre

a imaginação, a vastidão do espaço intermédio e as di-

mensões apparentes dos objectos.

A elevação cruciforme, que acabamos de descrever,

é reforçada lateralmente e atè á altura das janellas su-

pramencionadas pelas duas naves lateraes, que desde a

frente principal do edifício se estendem parallelamenle

á grande nave, indo fenecer extensa e interiormente no

cruzeiro, e bem assim por dois prolongamentos das

mesmas naves além do cruzeiro, que formam as duas

capellas adjacentes á capellamór, mais baixas e mais

curtas, e communicando com ella por portas lateraes.

Aos lados destas capellas e abrindo como ellas sobre o

cruzeiro, ha outras duas eguaes e similhantes, commu-
nicando com as primeiras por portas eguaes e frontei-

ras ás da capella-mór.

Sobre estes corpos do edifício, lateraes e de inferior

altura, apoia-se a elevação cruciforme na parte exterior

por uma successão de gigantes ou botareos vazados e

abertos em quarto de circulo, symelricamente distri-

buídos sobre a cobertura das naves lateraes e das ca-

pellas que lhes servem de prolongamento, e corres-

pondendo verticalmente aos pilares e feixes das colum-
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nas, donde nascem os arcos, que dividem os gomos
das abobadas internas.

Para illuminar esta parte inferior da fabrica existem

nos lados das naves lateraes tantas janellas, quantas na

parle superior da nave principal, correspondendo aos

eotrepilares ou arcos, pelos quaes as naves communi-
cam entre si, e bem assim duas janellas nos topos das

mesmas naves abertas na fachada interior de templo.

As quatro capellas que abrem sobre o cruzeiro, não

tem janellas lateraes, e são somente allumiadas pelo

fundo, cada uma por um systema de três janellas dis-

pfislas como as superiores da capella mór, e correspon-

dendo como aquellas aos gomos da respectiva abobada.

Por ultimo a capella mór tem no fundo uma ordem in-

ferior de cinco janellas eguaesemnumero e laguraásda

ordem superior, e correspondendo exactamente com ellas.

Taes são em resumo os diversos membros de que se

compõe o templo da Batalha, e tal a trdenançao geral

do mesmo templo, que constitue, como se vê, um todo

syraetrico, e não só symetrica e regularmente disposto,

porém, o que cumpre notar, symetrica e regularmente

allumiado.

Ao templo se acham reunidas, e por assim dizer ap-

pensas, algumas construcções delle dependentes, e per-

tencentes ao mesmo género de architectura.

Do lado direito da entrada principal contigua á face

direita do templo, e communicando interiormente com
este, vê-se a capella do fundador occupando o vão de
três janellas da nave.

A projecção horisontal desta capella é quadrada.

Ao lado esquerdo da entrada, encostado também ao

templo, acha-se o claustro, occupando todo o cumpri-

mento da nave, e tendo egualmente um quadrado por

projecção horisontal.
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O edificio reclangalar do refeitório, e alguns espa-

ços cobertos da abobada, contoroam em parte o claus-

tro pelo lado da frente e na face opposta a egreja. Do
mesmo lado esquerdo do templo, e conliguas ao topo do
cruzeiro e á parede lateral da ultima capella do mes-

mo existem tanto a sacbristia como a construcção re-

ctangular, em que se apoia a principal pyramide ou co-

rucheo dos cumes.

A sacbristia da forma de um rectângulo communica
com a capella já mencionada e com a magnifica sala de-

nominada do Capitulo, onde se acham os túmulos pro-

visórios de El Rey D. Affunso V, e da rainha D. Isa-

bel, sua esposa, e os do príncipe D. Aífonso, íilho d'El

Rei D. João II.

Esta sala abre sobre o claustro por um pórtico de

um gosto e elegância em tudo dignos da magnificência

e pureza de estylo tanto da sala, como do claustro, que
entre si communicam.

A capella do fundador, claustro, sacbristia, sala do
Capitulo etc, bem que pertençam ao syslema das obras

a que chamamos monumento primitivo, e lhe pertençam

tão inteiramente que tem entre si paredes communs e

communicações necessárias, foram comtudo dispostos

e consiruidos por tal modo, que a sua existência, em
nada altera nem perturba a formosa symelria e belleza

da fabrica principal, isto é, do templo.

Estes edifícios accessorios sempre mais baixos que
a ordem inferior das janellas da egreja, não vedando,

nem mascarando algumas d'ellas com a única excepção

de tornar um pouco menos altas as da nave da direita

correspondentes á capella do fundador, poderiam exis-

tir ou deixar de existir, sem que variasse de modo al-

gum o aspecto interior e interior ordenança do tem-

plo.
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Na parte externa cobrem estas conslrucções accesso

rias até pouca altura somente as extensões do contorno

a que se acham applicadas sem offoscar o aspecto ge-

ral, sem dissimular, nem confundir a forma principal,

sem cortar de modo algum a perspectiva: contribuindo

pelo contrario para que o todo, encarado de pontos di-

versos, varie agradavelmente de aspecto sem perder o

caracter essencial; por isso que o templo, como devera

ser, domina considerabilissimamenle e subjuga, por as-

sim dizer, todas as mais partes secundarias do edifí-

cio.

Por esta resumida descripção se vè immediatamente
que o templo da Batalha forma um todo completo com
o seu desenho inteiro, e com tal unidade que lhe não

falta nem sobeja parte alguma para constituir um edifí-

cio acabado.

Vê-se egualmente que n'este todo existem todas as

parles necessárias para o seu completamento, mas que
não é possível juntar-lhe parte alguma nova sem alte-

rar a unidade do pensamento que presidiu á primeira

concepção e ao primitivo traçado.

Além de todas as outras considerações basta para co-

nhecer a verdade do que íica dito, reflectir que a luz é

introduzida e distribuída por tal maneira no interior do
templo que será impossível erigir em contacto cora el-

le obra alguma elevada sem perturbar todos os effeitos

do claro e escuro que o archltecto primitivo soube cal-

cular com tanto acerto, e de que tirou tanto partido

para o embellezamento do interior do edifício.

Entre os edifícios do género, a que geralmente cha-

mamos golhico, e ao qual fora talvez possível dar no-

me mais próprio, alteuta a sua origem e as suas for-

mas, dlstiogue-se o primeiro systema de obras da Ba-
talha, e particularmente o templo, pela sobriedade de

29
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ornatos minuciosos, com que vários edifícios do mes-

mo género são sobrecarregados.

O eslylo do templo é severo e tão simples, quanto

elegante.

Todas as partes são perfeitas e cuidadosamente aca-

badas : mas geralmente lisas, e por maneira alguma
brincadas com lavores e ornamentos supérfluos.

Não ha ali nichos nem peanhas que interrompam a

lisura do plano das muralhas, não ha feixes de columnas

que constituam os pilares, articulações, lavores, nem gri-

naldas interrompendo o seguimento uniforme da sua al-

tura, nem demorando ou embaraçando a outra, que per-

corre e avalia a delicadeza esbelta e ligeira dos fustes,

desde as molduras das vasas aié ao ornamento sóbrio

e delicado de seus ligeiros capiteis.

A partir dos capiteis reunidos, das columnas enfacha-

das que revestem os pilares, os arcos que dividem os

gomos das abobadas e formam as suas arestas salientes,

são lisos por toda a parte, e só torna a moslrar-se o

trabalho delicado do cinzel do esculptor nos remates ou
fechos, que marcam o concurso dos arcos no meio dos

espaços rectangulares comprehendidos entre cada qua-

tro pilares.

Apenas no arco, que serve de entrada á capella mór,
sobre o cruzeiro se permittio o archileclo em seu cur-

to desenho um adorno particular e leve, que lhe guar-

nece o intradorso, distinguindo-o dos arcos eguaes da

nave, e indicando por esta diíTerença a entrada do san-

ctuario.

Todo o interior do templo é revestido do mesmo cal-

careo branco de grão fino e homogéneo, que reveste o
exterior do edificio.

Não existe em toda a egreja um só mármore de còr

diversa polido ou lavrado, nem se vê que alli existisse
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no seu estar primitivo ornato algum de madeira ou me-
tal, destinado a enriquecel-a com explendor e brilho de
algum trabalho particular mais carregado.

Esta sobriedade de ornatos accessorios de trabalhos

de esculptura nas paredes, pilares e abobadas de um
editicio tão vasto como a egreja da Batalha, dar-lhe-iam

por ventura uma apparencia demudada e pobre, se o

arcbitecto não tivesse achado o logar próprio para fazer

sobresahir os promenores para embelezar o templo com
os mais ricos adornos, sem alterar a simplicidade subli-

me da ediScação.

Estes logares judiciosamente escolhidos para ornato

são as janellas.

Em primeiro lugar as bandeiras de pedra lavrada e

aberta, que ornam o angulo curvijineo dos arcos das

janellas, apresentam elegantes desenhos e primores de
corte: desenhos e cortes que se desenvolvem em maior
escala nas janellas maiores como a do topo da nave

principal e as duas dos extremos do cruzeiro, onde a

rede de flores de pedra cortada occupa a totalidade de
abertura.

Em segundo logar os vidros corados representando

figuras diversas, faziam de cada janella um painel admi-

rável pela vivesa das cores transparentes da pintura

exteriormente alumiada.

O fundo das capellas, e principalmente o da capella-

mór oceupado pelas dez janellas em duas ordens apre-

sentando painéis transparentes ornados das tintas as

mais vivas e divididos apenas por columnas delgadas,

deviam produzir quando o edifício se achava completo

e inalterado, mais maravilhoso effeito e terminar pelo

modo o mais próprio a sublime perspectiva da vasta e

altíssima nave principal, tomada de degraus interiores

da porta da entrada.
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Em todos os productos da imaginação é a unidade

de peosamento uma belleza, ou autes uma condição de

que não pode presciodir-se. Existe ella nos diversos

poemas, na epopeia, no drama, e até na poesia didáctica.

Existe para o pintor nos quadros históricos, na pai-

zagem e até nas representações de pura phanlasia.

Não são permittidas pelo gosto ao poeta nem ao pin-

tor addições que passem alem da acção completa, e os

ornamentos episódicos só são consentidos e até louva-

dos quando não desviam do pensamento principal, quan-

do não alteram o effeito completo d'este pensamento.

A architectura monumental está necessariamente sugei-

ta a esta regra geral das bellas artes e um monumento
uma vez completo exclue tudo o que sabe fora dos li-

mites da unidade, e muito mais ainda quando essas su-

perfetações tendessem a alterar a harmonia e condições

do edificio primitivo.

Tal é rigorosamente no edificio monumental da Ba-

talha a fabrica posterior á edificação primeira a qual se

acha ainda incompleta, e a que por isso se dá o nome
de capellas imperfeitas:

Consiste esta fabrica n'um edificio principal de pro-

jecção horisontal oclogona; ligado ao edificio primitivo

por um rectângulo, cujas faces lateraes são o prolonga-

mento das faces lateraes do corpo da egreja, e que fi-

ca situado por traz da capella-mór e das duas capellas

adjacentes.

Este edificio, quando completo, devia elevar-se a uma
allura pelo menos egual á da capella-mór.

De qualquer parte do interior do templo é e seria

sempre o edificio das capellas imperfeitas completamente

invisível, nem houvera meio de reconhecer d'ali a sua

existência, e ainda menos de avaliar-lbe a belleza parti-

cular.
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Contemplado por fora este ediScio altera inteiramente

a projecção craciforme do templo, juntando ao remate

da cruz um complemento extranho e fora de toda a

proporção, que não é possivel referir-lbe por maneira

alguma.

Finalmente este ediScio, quando acabado, estabeleceria

por traz da capella more das duas adjacentes um espaço

escuro em vez da área aberta e de claridade plena que

o arcbitecto primitivo ali deixara, fazendo desapparecer

por esta maneira o primoroso effeito de transparência

e de luz do fundo do templo, o qual, como já ponde-

ramos, constituia o mais rico adorno e o mais sublime

remate da sua prespecliva inteira.

tSe se examina com attenção o lugar e maneira em
que as suas paredes do espaço rectangular unem o

octogono das capellas imperfeitas do edifício primiti-

vo, vê-se immediatamente que este ultimo não era des-

tinado a similbante juncção, nem pela sua disposição

ou desenho, nem pelo arranjo mecânico n'aquellas par-

les. Com efíeito vem estas muralhas encontrar os rein-

trantes situados aos lados da capella-mór entre cada duas

capellas adjacentes, reintrantes que completavam a linha

regularmente sinuosa do fundo primitivo do templo,

constituindo uma fachada opposta á da entrada, e que
adornavam com seus primorosos lavores e a elegância

das suas formas, no meio, as dez janellas de duas or-

dens í.o fundo da capella-mór, formando uma espécie de

pavilhão central mais elevado, e nas duas alas as doze

janellas das quatro capellas lateraes, coroando superior-

mente o todo a gradaria de pedra do contorno dos te-

ctos, e dando o ultimo esplendor á perspectiva os dous

elegantes corucheos das hellices, que communicavam o

tecto da capella-mór com os terraços sobre as capellas

lateraes. As duas muralhas do rectângulo das capellas
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imperfeitas, cortando como disse os reiniraotes primiti-

vos, dão logar a dois recantos apertados e mesqoinhos,

um interno e outro externo, e cobrem e desfiguram to-

da a fachada posterior do templo, que o arcbiiecto pri-

mitivo configurara e embelezara, como fica dito, fazen-

do portanto a juncção das capellas imperfeitas desap-

pareçer n^esta parte todo o desenho primitivo.

«É conhecimento geral que, todas as vezes que so-

bre o revestimento de uma muralha deve incidir o to-

po de outra, deixam-se na construcção da primeira ca-

beças de pedra salientes, formando uma espécie de den-

tadura destinada a fazer com que as duas muralhas te-

nham entre si um engrazamento que as ligue, e forme

de ambas um todo sem solução de continuedade.

Os reintrantes, porém, onde vem applicar-se contra

o monumento primitivo as duas muralhas das capellas

imperfeitas, eram investidos de cantarias lisas, escuda-

das e lavradas como as do resto das frentes: seguiam

nellas os mesmos lavores na mesma correspondência

das partes adjacentes, eram por censeguinte extensões

de faces terminaes de modo nenhum destinadas a ser

cobertas por outras construcções.

A consideração, pois, da inserção ou juncção das ca-

pellas imperfeitas ao edifício primitivo acaba de pôr em
evidencia que aquella fabrica é completamente extranha

ao projecto inicial, e rigorosamente destituída de nexo

natural e de dependência artistica relativamente ao mes-

mo projecto.

O interior das capellas imperfeitas apresenta em pri-

meiro lugar um espaço octogono, que parece devia ser

coberto por uma abobada cujos arcos teem já as suas

origens nas partes que se achara feitas, e deviam reu-

nir-se por um fecho central no meio d'este espaço. Se-

te capellas communicam com este octogono por arcos

i
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ponteagudos correspondentes a sete das suas faces, a

oitava das quaes, que é aquella por cujo meio passa

produzida a linha niedia ou eixo da grande nave e ca-

pella mór da egreja, é occupada por uto pórtico, ou
antes arco policurvo, ornado de um lavor riquíssimo

pelo qual o octogono communica com o espaço rectan-

gular, que une, como disse, as capellas imperfeitas ao

templo primitivo.

A configuração d'este edificio, a disposição particular

das capellas. as divisas, emblemas e mais promenores

que as adornam, mostram claramente que o destino

das capellas imperfeitas era o de um grande monumen-
to sepulchral. Deviam receber os restos dos reis e prín-

cipes da dynastia do fundador, que se acham ainda em
túmulos provisórios de madeira, e como temporaria-

mente depositados no primeiro monumento, servir de
jazigo a el-rei D. Manuel, mesmo, e talvez succesiva-

mente a seus successores. O espaço rectangular situa-

do entre o grande arco do octogono e o fundo do pri-

meiro templo, não parece ter sido destinado a outro

uso mais que ligar ao antigo o novo edificio, franquear

a entrada a este ultimo pelas duas portas praticadas

nas suas faces laleraes e servir-lhe em certo modo de

vestíbulo.

Analysando com alguma attenção a estructura e de-

senho das capellas imperfeitas comparativamente com a

estructura e desenho do primeiro edificio, é fácil reco-

nhecer uma variação quasí completa no gosto e género

de archítectura adoptada pelos auctores de uma e outra

fabrica.

No antigo edificio, particularmente no templo, o ef-

feito não provein da variedade das formas, da multipli-

cidade dos ornatos, da variação dos pormenores. Tudo
ali é geralmente liso, tudo é singelo, tudo grandioso, e
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esbelto; o proporcionado das formas, a simplicidade

magestosa das columnas, das abobadas e dos arcos, a

distribujçãojudiciosa e calculada da luz modificada pelas

liotas do envidraçamenlo, são as origens da força altamen-

te impressiva e irresistivel do aspecto daquelle templo.

Na parte executada das capellas imperfeitas as formas
tem cessado de ser homogéneas e simplices. Os arcos

ponteagudos que servem de entrada ás capellas tem ali

uma elevação muito menor que no templo, proporcio-

nalmente á sua largura, o que Ibes dá menos ligeiresa

e muito menor elegância.

O arco principal, pela complicação de sua curvatura,

foge da simplicidade magestosa do traçado do primeiro

monumento, e a altençào do espectador, no presença d'el-

le, em vez de ser captivada pelo todo, é attrahida pela

execução na verdade primorosa dos variados lavores e

ornatos que o sobrecarregam.

Nas paredes do octogono, nas entradas das capellas.

Das abobadas e nas janellas destas ba uma prodigalida-

de de ornamentos, que contrasta singularmente com a

simplicidade casla e nobre do edificio primitivo.

Em summa nas capellas imperfeitas predomina o tra-

balho minucioso da mão do artista, emquanto na fabrica

primordial transcende o génio sublime do architecto.

Sendo, pois, como me parece haver demonstrado, as

capellas imperfeitas um addicionamento ao primeiro edi-

ficio da Batalha, alheio do projecto primitivo, sem con-

Dfixão rigorosa com elle, antes não podendo existir sem
alterar e destruir os efifeitos de luz habilmente calcula-

dos para o templo, pelo primeiro architecto, entendo

que o addicionamento das capellas imperfeitas ao tem-

plo primitivo da Batalha foi emprehendido contra as io-

duações da rasão, da arte, e do gosto, e que da con-

clusão desta fabrica extranba acabaria de resultar, como
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já resulta em parle do que se acha feilo, grande dimi-

nuição no completo e belleza do tempo primordial.

Não pretendo dizer com isto que não sejam dignas da

attenção e da estima dos amantes das artes as capellas

imperfeitas.

Se este monumento sepulchral fosse destinado a exis-

tir por si só, se se não houvesse ligado a um monu-
mento já completo em todas as suas partes, a um mo-
numenio que alem de completo não podia deixar de ser

desfigurado e deteriorado por este addicionamenlo, a

um monumento finalmente cujo género de archilectura

6 cujo gosto de constrocção e ornatos não é rigorosa-

mente o mesmo, as capellas imperfeitas formariam,

quando concluidas, um edificio rico e sumptuoso, esti-

mável talvez, por ventura admirável no seu género, ain-

da que no meu conceito inferior ao templo da Batalha.

Murphy, partindo do exame das partes já executadas

nas capellas imperfeitas, dos começos das abobadas e

das janellas superiores deste edificio, imaginou a ma-
ueira porque elle deveria ser acabado, e apresentou na

sua obra uma estampa conjectural do exterior das ca-

pellas imperfeitas, como elle as concebia completas.

Vê-se n'esta estampa que o abalisado architecto in-

glez conjecturou, que a abobada do octogono central se-

ria rematada e coberta por um tecto pyramidal octogono

de pedraria lisa, análogo até certo ponto ao que cobria

antigamente a elevação central oclogona da capella do
fundador, que hoje se acha substituido por uma plata-

forma de telhões de cantaria. Vê-se na estampa que esta

pyramide principal devia ser cercada de outras pyrami-

des lavradas e abertas servindo de remates aos massi-

ços correspondentes aos oito ângulos do octagono, fi-

cando sobre cada capella sepulchral uma plataforma.

Talvez o architecto inglez fosse levado a esta cooje-
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ctura, ou antes a este systema seu de complemento para

as capellas imperfeitas, por uma idéa menos exacta de

analogia entre a ordenança do edificio primordial e a da

fabrica destas capellas.

Talvez não reflectiu elle bastante na passagem evi-

dente que existe n'estes dois edifícios de um a outro

género de arcbitectura.

No interior do templo da Batalha não se encontram
vestígios de um só entablamento, não se acba cousa que
se assemelhe a uma architrave, nem a um friso.

Os arcos e as abobadas nascem, sem intermédio al-

gum, dos capiteis reunidos das coíumnas que revestem

os pilares, e os muros continuam lisos por toda a parte

até encontrar as curvas das abobadas, sem faixa, filete

ou moldura qualquer horisontal que os coroe e limite

na parte superior.

O mesmo se observa na capella sepulchral do funda-

dor na casa do Capitulo, em todo o claustro, no refei-

tório, e geralmente em todas as partes da edificação pri-

mitiva.

Nas capellas imperfeitas pelo contrario observa-se por

cima dos arcos uma maneira de entablamento geral, em
que se distingue particularmente um friso ornado de re-

levos muito análogos aos dos frisos da arcbitectura

grega. Por cima deste friso, e correspondendo ao gran-

de arco, vê-se uma janella, ou talvez tribuna em come-
ço, ornada de verdadeiros balaustres, guarda ou apoio

inteiramente desconhecido no puro goihico.

Estas differenças são em quanto a mim, sufiQcientes

para me induzirem a acreditar que o architecto ou ar-

chitectos das capellas imperfeitas se haviam já desviado

do typo de arcbitectura gothica aperfeiçoada, que é o

género perfeitamente caracterisado e desenvolvido na

maior perfeição no edificio primordial da Batalha.
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Por outro lado, comparando a forma da abobada ain-

da em parte existente do espaço que une as capellas

imperfeitas ao edifício primitivo, vê-se logo que a cons-

trucção desta abobada differe essencialmente da cons-

trucção das abobadas do anterior edifício.

A abobada do mencionado espaço é em extremo
chata e repartida por um numero considerabilissimo de

archetes. os quaes em vez de separarem gomos mages-

tosamente vastos e profundos, dividem a abobada em
espaços pequenos e apoucados, e sobrecarregam-na

com uma multiplicidade de fechos ; apartando-se assim

esta abobada da severidade e liberdade de traçado das

abobadas da primeira edifícação para o desenho mais

prezo e mais minucioso de que são typos, no reinado

<l'el rey D. Manoel, a abobada da egreja de Belém, e

algumas no convento da Ordem de Ghristo em Thomar.
As capellas imperfeitas apresentam-se á minha con-

sideração como exemplares de uma architectura de tran-

sição, captivada ainda até certo ponto pela presença do

modelo sublime, a que pretendiam ligal-as, e attrahida

já pelas novas idéas e impressões de imaginação, que
pouco depois produziram a fabrica de Belém e outras

análogas.

Nos edifícios do género muito particular de archi-

tectura, a que ousarei chamar Emanoelina, não se ob-

servam já as formas ponte-agudas, nem a tendência de-

cididamente pyramidal, que, segundo a judiciosissima

asserção de Murphy, caracierisa essencialmente a ar-

chitectura gothica.

Com esta tendência geral no todo se apaga, a cor-

respondente tendência das partes, desapparece do arco

o triangulo curvilineo (ogive), e é substituido pelo tra-

çado semi-circular ou polycurvo.

As columnas perdem a delgadeza extrema que as
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distingue no gothico aperfeiçoado, e que obriga a reu-

nil-as em feixes n'este género de arc.hiteclura para cons-

tituir pilares da precisa resistência, tomam maior robus-

tez e maior diâmetro ao ponto de que a columna iso-

lada é já suíBcienle para supportar por si só a aboba-

da nos edifícios Emanuelinos; como se vê no templo de

Belém, e em outros deste género.

Os feixes de columnas de gotbico, supportando as

suas abobadas ascendentes em gomos pontudos e exal-

çados, recordam á imaginação os multiplicados troncos

dos abetos e pinhos das nossas regiões boreaes, supor-

tando as suas ramagens sempre ascendentes, em quan-

to a columna isolada da arcbilectura Emannelina com
a sua abobada quasi plana e miudamente articulada re-

corda o tronco solitário da palmeira oriental com a sua

larga copa quasi parallela ao horisonte.

Estas considerações sobre a estructura das capellas

imperfeitas, e sobre a architeclura posterior para a qual,

ellas, no meu entender, manifestam já uma decedida

tendência, me levam a duvidar que o traçado completo

desta obra envolvesse os remates com os quaes Murphy
conjecturou que ellas iriam ser terminadas: antes me
inclino a acreditar que a existência do friso geral do in-

terior com os outros desvios já notados da ordenança

gothica pura, auctorisam a suppor, que este edifício se-

ria limitado superiormente por plataformas, ornadas nos

contornos com grades e remates, como effecti vãmente

são terminados todos os edifícios do reinado de el-rei

D. Manuel.

Quando o architecto inglez Murphy no anno de 1789

visitou o edifício Munumental da Batalha, achava-se elle

em muito melhor estado de conservação do que veio a

estar posteriormente, e em particular depois da invasão

de Massena em 1810, e depois do abandono quasi com-
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pleto em que jazeu desde a exlincção da Ordem religio-

sa dos Dominicanos em 1834.

Comtudo já n'aquella epocha havia no ediQcio ruinas

consideráveis, e sobretudo já a falta de gosto a mais
imperdoável se tinha atrevido a deturpar algumas parles

do monumento com o intuito de embelezal-o.

Murphy levado provavelmente por um sentimento ge-

neroso de deferência para com os religiosos que ali o

agasalharam, dissimulou o sentimento de indignação ar-

tistica que deviam necessariamente suscitar-lhe aquellas

deturpações, e não quiz, fazendo mensão delias, offen-

der nem levemente a cortezia para com os seus hospedes.

Desligado, porém, de similhantes considerações não

posso eu absler-me de lamentar o atrevimento com o

qual homens sem conhecimentos e sem gosto, se arro-

jaram a juntar o parto mesquinho e apoucado de suas

imaginações ás obras do talento e do génio, alterando com
ellas os primores da verdadeira arte.

Quando a mão do lempo e a acção invencível da na-

tureza alteram as obras dos homens, quando as ruinas

são o resultado inevitável do curso dos séculos, aquell^i

que os comtempla sente uma impressão de respeito, e

por ventura de saudade, que se alguma cousa tem de

melancólico, não disperta outro algum sentimento me-
nos contemplativo nem menos suave.

Os primores das artes assim alterados pela natureza,

conservam ainda mais ou menos vestígios da sua primi-

tiva belleza, e a hera silvestre enlaçando o fuste da co-

lumna ainda erecta, o acanto nativo cobrindo em parte

o acanto marmóreo do capitel derrocado, tem uma ex-

pressão, tem uma poesia própria, capaz de inspirar o

canto do poeta, e que reproduz com graça inimitável o

pincel do artista.

Um primor porém de elegância e de gosto menos-
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cabado e adulterado pela inserção de um ornato gros-

seiro, disparatado ou mesquinho, somente disperta a in-

dignação, e é contra o génio das artes uma flagrante

blasphemia.

No templo da Batalha não pôde vôr-se sem horror a

audácia presumpçosa com que os possuidores d'este mo-
numento mutilaram o fundo da capella mór até á altura

das janellas da segunda ordem, para substituir ás ja-

nellas e quadros transparentes que as adornavam, um
tabernáculo de madeira da mais vulgar estruciura, co-

berto de ligeiras e insignificantes douraduras sobre um
fundo dealbado, contrastando pela exiguidade e mesqui-

nhez de seus ornatos com a grandeza e simplicidade do

templo, destruindo a forma e caracter primitivo da archi-

tectura n"aquella parte, e cortando nas cantarias das so-

berbas janellas do fundo quanto foi necessário para esta-

belecer esta universal fabrica.

Não pode deixar de vêr-se com igual indignação a

mutilação das columnas dos lados da mesma capella pa-

ra o estabelecimento de espaldares de madeira pintados

e dourados de duas ordens de cadeiras de couro, nem
as anteparas de madeira que convertem em arcos semi-

circulares apoucados, as aberturas esbeltas e ponteagu-

das da capella mór com as capellas lateraes.

As duas capellas adjacentes á capella mór foram igual-

mente escurecidas, desfiguradas e obstruidas no seu

fundo, privadas do seu envidraçamento e luz própria

pela applicação de dois grandes retábulos de pau, do

mais ordinário gosto.

A ultima janella da nave esquerda, distincta das ou-

tras pelo desenho particular de seus ornatos foi pelos

dominicanos coberta interiormente com a pesadíssima

construcção, de um órgão e do respectivo coreto, que

interrompia a perspectiva da nave, e mutilado exterior-
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mente para estabelecer no terraço sobre o claustro um
miserável tilheiro para serviço do órgão.

Pelo que respeita ás ruinas das diíferentes partes do
ediflcio, seria injustiça attribuil-ás inteiramente ao esta-

do de abandono, em que jazeu desde a extincção da

ordem dos Dominicanos até ao anno de 1840, por quan-

to ainda que este periodo de total desleixo e abandono
contributo poderosamente para o augmento das mesmas
ruinas, estas, e o que é mais ainda, as devastações do
monumento datam de épocas muito anteriores.

Havia muitos annos que os religiosos possuidores do
mosteiro não empregavam meios nem cuidados conve-

nientes e convenientemente dirigidos para a sua conser-

vação, e até contribuiam por vezes elles mesmos para

a degradação mais prompta das suas diversas partes.

Assim, por exemplo, consentiam que dos quadros

transparentes das janellas se destacassem e levassem al-

gumas partes, e particularmente cabeças, com que che-

garam a brindar elles próprios alguns viajantes.

A maior parte dos ornatos externos superiores do
monumento foram pouco a pouco mutilados com o an-

dar dos tempos, e alguns com os abalos do solo, como
a pyramide ou corucheo, que cobria a parte central da

capella sepulchral do fundador, cuja base octogona se

acha hoje limitada superiormente por uma simples pla-

taforma de telhões de cantaria.

As rendas ou grades de pedra que guarneciam os te-

ctos e as ílôres de liz do mais bello desenho e apurado

corte que superiormente as ornavam, foram-se damni-

ficando, cabindo gradualmente, e desappareceram quasi

de todo, especialmeníe no contorno da cobertura do cor-

po cruciforme mais elevado.

Os corucheos menores, que serviam de remates aos

gigantes e aos botareos das faces, desappareceram.
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Tiveram a mesma sorte as grandes pyramides, que
coroavam as escadas em hélices, que dão accésso aos

cumes; flnalmente a máxima pyramide contigua ao cru-

zeiro, obra de um desenho tão atrevido quanto delicado

e elegante, depois de permanecer por alguns annos des-

viada da vertical, precipilou-se, e desappareceu até a al-

tura da torre que lhe servia de base.

A cobertura do espaço cruciforme, consistindo em ta-

lhões de cantaria do mesmo caicareo branco de que é

construido todo o ediflcio, veiu achar-se grandemente
damnificada, por isso que os religiosos em vez de sub-

stituirem por peças novas de cantaria as que se partiam

por causas accidentaes, ou se corroiam pela acção das

geadas, conlenlavam-se de vedar as fendas com arga-

massa de cal e areia, e por vezes de cobrir os estragos

com telhas communs de barro, que contrastavam atroz-

mente com a nitidez geral da cobertura.

O desleixo na extirpação da vegetação que natural-

mente tende a estabelecer-se nas juncções da cantaria,

deixou vingar por toda a parte não só plantas annuaes

e herbaes. mas até troncos vivaces e arbustos, princi-

palmente grande copia de silvas e Agueiras bravas. O
engrossamento successivo das raizes d'estes vegetaes

foi deslocando as pedras e abrindo por toda a parte

grande numero de interstícios, pelos quaes as aguas

pluviaes penetravam no corpo das abobadas e no mas-
siço dos botareos e dos muros, surdindo no interior

ao ponto de haver extenções de pavimento perma-
nentemente alagadas e cubertas de agua estagnada em
todo o inverno, como por exemplo a nave direita da

egreja na capella do fundador e nas arcadas do claus-

tro.

As janellas achavam-se privadas pela maior parte dos

painéis transparentes que as guarneciam, as relíquias
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d'estes painéis achavam-se quasi todas mutiladas, e as

figuras, pela maior parte, privadas de cabeças.

Os frades tinham remendado grosseiramente as aber-

turas com caixilhos de vidros ordinários de todas as

formas e grandezas, chegando ao ponto de cobrir exte-

riormente as bandeiras abertas dos ângulos curvilíneos

de algumas janellas com uma argamassa geral de cal e

areia, como ainda se vê nas janellas laleraes da capella

mór.

Em outras janellas a acção inevitável e constante do
tempo, e talvez abalos do solo. aluiram, e desviaram da

vertical as pilastras compridas e delgadas qiie dividiam

os seus vãos, e supportavam a pedraria aberta das ban-

deiras, umas das quaes se arruinaram em parte, e al-

gumas precipitaram-se de todo,

Infelizmente nos últimos aonos foi o monumento por

lai forma abandonado que era permitlido penetrar em
todas as suas partes sem guarda nem vigilância, o que
por certo contribuiu poderosamente para o augmento
das ruinas, tanto geraes, como parciaes.

fEm quanto ás capellas imperfeitas, o seu abandono
parece datar da epocha em que n'ellas se suspenderam
08 trabalhos da edificação.

Com effeito não apparece vestígio algum de con-

strucção provisória destinada a preservar das injurias

do tempo as partes concluídas com tanto esmero n'aquel-

le editicio.

Não somente o octogono central ficou completamente

aberto, mas do mesmo modo as abobadas das capellas

que o circumdam, os topos dos massiços que as sepa-

ram, e a abobada do espaço que une o todo á egreja

primitiva, nau parecem ler sido jamais defendidos por

uma cobertura superior, ou pelo menos não ba meoio-

ria de semilbanle preservação.

30
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D'aqui provem acharem-se as capellas imperfeitas co-

bertas de uma vegetação poderosíssima; cujo efifeito

chegou ao ponto de precipitar, tanlo pelo peso, como
pela disjuncção das partes, uma porção considerável da

abobada do espaço rectangular intermédio.

É muito para lemenlar que fracturas e mutilações

expressa e determinadamente feitas tenham ajudado a

deteriorar o que existe d'esta obra, particularmente no

arco principal, onde se acham quebradas a martelo al-

gumas rendas partidas violentamente, roubados alguns

remates e desapparecidas duas estatuas de S. João Ba-

ptista e S. Domingos.
N'este estado se achava o monumento da Batalha

quando El-Rey D. Fernando visitou o dito monumento
em 4836.

S. Magestade percorreu com a maior attenção todas

as partes do edifício, desde os pavimentos inferiores

até á cobertura, e penetrado das bellezas da fabrica,

empenhou-se no seu regresso á capital, era fazer com
que o governo curasse da sua reparação.

Decretou-se, passado algum tempo, uma somma an-

nual para este eííeito, e o cuidado do edifício foi com-
mettido á direcção das obras publicas na divisão do

centro, de que tomei conta no anno de 1840, passando

depois a ficar a cargo da inspecção geral das obras pu-

blicas do reino, de que estive encarregado aié aos fins

do anno de 1843.

«A primeira cousa que me cumpria fazer ira remo-
ver, quanto antes as causas principaes da ruina do edi-

fício, isto é, vedar a entrada das aguas no interior e

extirpar a vegetação em toda a superfície externa: dei-

me portanto immediatamente a estes dois trabalhos.

Pelo que respeita á extirpação das hervas, era ella

geralmente facii, e na maior parte dos casos bastava
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raspar ligeiramente as juntas para a conseguir: não

acontecia porém assim quanto aos arbustos, porque cor-

tadas até á face das cantarias as suas partes aerias, fi-

cavam ainda as raizes que me não era possivel seguir

por entre os ornatos sem os damnificar. As raizes, con-

tinuando vivas, haviam de roproduzir novos ramos, e

ainda que cortando estes apenas produzidos acabariam

ellas por morrer, este processo seria moroso, e os cor-

tes e reproducções repetidas de ramos não podiam dei-

xar de arruinar mais ou menos o estado das juntas.

Lembrei me por isto injectar algumas raizes com acido

sulphurico diluido, e desorganisal-as por este modo.
Consegui eíTectivamente por elle malar e até mesmo

extrair meio carbonísadas algumas raizes fortes; em ou-

tros casos porem fui obrigado a desmontar os massi-

ços até ás juntas, onde os arbustos vegetavam, e a re-

consluil-os depois da extirpação d'estes.

As radiculas das plantas herbáceas eram em algumas
partes tão multiplicadas que formavam por baixo das

íages de cobertura uma espécie de tecido ou estofo con-

tinuo, que me obrigou a levantar as lages em muitas

partes para extrahir este corpo elástico e premeavel á

agua, e a refazer os massames que por elles se acha-

vão substituídos.

Substitui as lages fendidas, renovei as argamassas,

onde foi mister, e vedei as juntas com o cimento vul-

garmente chamado de Roma.
Consegui por este modo obstar á infiltração pelas

abobadas do claustro, mas nem por isso dei por con-

cluída a obra da sua cobertura, porque a cornija que
remata o terraço sobre o jardim se achava quebrada e

mordida em toda a sua extensão, dando lugar a grande

numero de goteiras irregulares, por onde a agua desce

encostada ás faces com grande damno das bandeiras de
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pedras levantadas e abertas, que aformoseiam os arcos

do claustro.

As peças que formam a cornija carecem de ser sub-

stituídas por peças novas. «Luiz da Silva Mousinho de

Albuquerque: Memoria inedicta acerca do Edifício Mo-
numenlai da Batalha. Lisboa, 1867.



D. AffoDSO VI em 2d de juobo de 1662 dirigio-se

para o palácio d'ÂlcaDtara, e, apenas ali chegado, maD-
dou expedir cartas a toda a nobreza, iribunaes e pre-

lados para lhe assistirem ao acto de tomar posse do
governo do reino. A rainha entregou os sellos a seu fi-

lho concordando com este que o acto da posse ficasse

adiado para o dia 23.

Na capella do mesmo palácio d'Alcantara celebrou-se

em 2 d'abril de 1668 o consorcio do principe D. Pe-

dro, então regente, com D. Maria Francisca Isabel de

Saboya.

Neste palácio falleceu D. Pedro II em 9 de dezem-
bro de 1706.

Em 1693 serviu por algum tempo de residência á

rainha d'Inglaterra, viuva, D. Catharina de Bragança.

Ficou muito arruinado com o terremoto de 1753;

mais tarde foi dado a Francisco José Dias com a con-

dição d'estabelecer n'elle uma fabrica de chitas. Não
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cumprindo esta clausula, voltou esta propriedade para

a coroa. Em lempo de D. Maria II flzeram-se n'elle va-

rias obras, e depois serviu, por munificência regia, pa-

ra aposento de fidalgas viuvas e de vários servidores

da Casa Real.

D'elle apenas ha vestígios, que dentro em pouco teem
de desapparecer completamente. Pois, como já se dis-

se, todos aquelles terrenos foram destinados para um
bairro novo, e ainda as obras eslão longe de completas

n'esie anno de 1888.

III Cocheiras reaes. Antes de chegar, indo de Alcân-

tara, a este palácio, ha um largo, e o'elle estavam as

cocheiras reaes, onde se guardavam os coches ricos da

casa real. Estes coches passaram para Ajuda. As co-

cheiras foram convertidas em lojas destinadas para vá-

rios misteres. E o andar passou para Fabrica de Taba-

cos Vasco da Gama.
IV Convento do Calvário e Escola Normal. Palie-

mos primeiramente, pois a chronologia assim o pede,

do Convento.

Este mosteiro com certeza não pertence ao numero
dos mais antigos, pois sua fundação data do anno de

1617. * Foi ella, no dizer do chronista, inspirada por

Deus a duas nobilissimas damas— D. Violante de Noro-

nha e D. Maria Telles de Menezes, sua filha. A mãe tinha

perdido seu marido na batalha d'Alcacer Quibir e d'elle

lhe tinha ficado uma filha. Resolvera-se, pois, entrar

para um convento onde de vez dissesse adeus ás cou-

sas do mundo, e onde só tratasse da educação da sua

filha. Escolheu, pois, o convento da Esperança em Lis-

boa, o qual tinha sido fundado por uma sua avó. Po-

i Fr. Fernando di Soledade: Historia Seráfica Clironologica,

tom. V. Lisboa, 1720, pag. 335.
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rém mais tarde, quando a filha já era crescida, e já ti-

nha desprezado casamentos vantajosos, só com o fim de

ser freira, resolveram ambas fundar um convento, e es-

colheram para tal fim sitio em Alcântara. E o chronis-

ta accrescenta: «burgo occidental da Cidade, visitado

pela parte do meio dia com as ondas do fermoso e fa-

moso Tejo; e ungido pela do norte (ficando uma rua

em meio) com a galaria das casas e quintas aonde cos-

tumam vir recrear-se as magestades. He sítio muyto
alegre, fresco e desafogado: e tendo por todas as ban-

das patente o Céo, logra pela sobredita a corrente das

aguas, declarando com a sua continua flexibilidade qual

he a da gloria do mundo, e por esse caminho convi-

dando as almas á contemplação de Deus, onde se achão

os bens perduráveis e eternos. Paragem verdadeiramen-

te digna de se empregar em morada de gente religio-

sa. N'este pozeram o filo as fundadoras. Era então uma
quinta chamada do Porto, porque junto a ella se abri-

gavam os barcos nas maiores tormentas, e estavam

contiguas humas tercenas, onde com muita commodi-
dade se desembarcavam e recolhiam as mercadorias.

Na mesma quinta havia sido agasalhado em outro lem-

do um embaixador da Pérsia. Morou também ali um
judeu chamado Milão, que foi apanhado e castigado pe-

la Inquisição.

As freiras flamengas ao principio pozeram suas du-

vidas, porque não queriam convento tão próximo, mas
depois annuiram. Removidos ainda outros embaraços,

chegou licença de Roma n'um breve datado de 12 de
dezembro de 1617 * sendo destinado para uma commu-
nidade de 14 religiosas com uma abbadeça.

^ Fr. Apollinario da Conceição. Claustro Franciscano. Lis-

boa, 1740 pag. 139.
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Era 12 d'agosto de i618, dia de madre Santa Cla-

ra, já havia commodo bastante para n'elle se recolhe-

rena as primeiras religiosas, e uma egreja. que se fize-

ra para servir, emquanlo se não edificava outra. A 2 de

maio de 1619 se lançou a primeira pedra ao dormitó-

rio principal. Em 16-jO cahiu por terra este dormitório,

e fez-se depois outro de novo.

Tinha D. Violante particular correspondência com a

madre soror Margarida da Cruz, filha do imperador Ma-

ximiliano II, e religiosa professa no mosteiro das des-

calças de Madrid, a qual fazia muita conta da padroeira

por sua qualidade e virtude, e lhe mandou muitas re-

líquias para collocar n'esta casa. Entre ellas lhe enviou

uma cabeça da virgem e mariyr Santa Helena, uma das

onze mil virgens, e outra de um santo martyr de Agre-

da abonada por milagrosa.

Também lhe remelteu uma cruz guarnecida de simi-

Ihantes preciosidades, e entre ellas uma particula da

toalha em que Christo comeo, a qual cruz entregou no
sobredito mosteiro ao P. fr. Bernardino de Sena, sen-

do ministro geral, com um instrumento de serem ver-

dadeiras as suas relíquias, firmado pela mão da mes-

ma infanta.

As duas cabeças estavam depositadas em duas cai-

xas de prata, de obra muito curiosa, por industria da

madre soror Miria Magdalena, que nestas e n'outras

peças, quiz transformar a prata que ficou por morte de
sua mãe D. Violante de Noronha.

E para iodas as suas relíquias fez santuários de cus-

to no Coro de baixo, accrescentando-lhe a formusura,

e ás religiosas com a sua continua visla a frequente

lembrança dos santos exemplos, que deixaram no mun-
do os bemaventurados, de quem foram despojos.

Aqui estavam uma vera eíTigie do P. S. Francisco, e
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outra de Santa Clara. Ires caixões de ossos de diversos

martyres, e uma Cruz de cristal com as mesmas pren-

das.

No altar ds Menino Jesus, obra da M. Soror Maria

do Calvário, junto á porta, que do mesmo coro sai pa-

ra o claustro, também se achavam estes penhores, e

alguns eram do insigne Itispo S. Braz, aos quaes acom-
panhava o seu retraio, e lhe dava muito esplendor o

Santo Lenho, que no próprio logar se venera.

Porém a esta copia de reliquias excediam sem com-
paração as que se guardavam em uma capella de suffi-

cienle grandesa. que no antecôro erigiram os padroei-

ros com o titulo de Visitação, e mais tarde de Nossa
Senhora da Graça.

Porque tomando por sua conta o ornato delia a M.
soror Clara Maria da Ascensão, a poz em estado que
parecia uma vera effigie da gloria.

Tudo era ouro, e tudo preciosidades, ricos orna-

mentos, e tanta a multidão de brincos e reliquias sa-

gradas, por todo o âmbito delia, que seria necessário

muito papel para referil-as.

O pontífice Innocencio XI concedeo indulgência ple-

nária a todas as religiosas que a visitassem das pri-

meiras vésperas até o pôr sol nos dias da Visitação, do
nome de Maria SS. e em outros dois que a impetrante

elegesse, a qual nomeou a festa de Nossa Senhora do

Carmo, e a dos Prazeres.

Também assignou o mesmo Vigário de Chrislo cem
dias d'indulgencia a todas as que assistissem nella á

ladainha da Mãe de Deus, e os próprios cem dias nas

outras soiemnid.ides da mesma Senhora.

Com similhante liberalidade enriqueceram muitos pon-

tifices a este mosteiro, e em particular Urbano VIII. In-

nocencio X e Alexandre VII, este dando privilegio ao
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altar mór, e indulgência plenária a todas as que com a

preparação devida visitassem um aliar dentro da clau-

sura nos dias da Exaltação da Cruz, de Santo António,

da Conceição da Mãe de Deus, e assistissem na sua la-

dainha que aos sabbados se cantava.

lonocencio X fez similhante mercê a todos os fieis

que visitassem a egreja deste mosteiro na festa de San-

ta Clara, e essa mesma tinham elles por concepção an-

tiga assim n'esles dias como de outros Santos princi-

paes da Ordem Franciscana.

mesmo papa consignou a própria indulgência ás

que a visitarem no dia de S. Joseph, e Urbano VIII

nos das onze mil virgens, natividade da Virgem Maria,

e da festa das chagas de S. Francisco: e para as reli-

giosas e mais assistentes no mosteiro, as qne se ganham
visitando sete altares na basílica do príncipe dos apóstolos.

No tempo em que so escrevia a Chronica Seraphica

havia neste mosteiro 128 educandas, e 7 recolhidas,

além das serventes. *

Apesar, porém, de tantas maravilhas e de tantas vir-

tudes que floresceram neste convento, foi elle a terra

por occasião do terremoto de 1753.

Ficou totalmente arruinado, perecendo nas suas ruí-

nas 24 religiosas, 4 recolhidas, e 6 serventes.

Segundo nos diz João Baptista de Castro, das pou-

cas, que escaparam, foram algumas para o mosteiro das

Flamengas, e outras para as casas de seus parentes. *

Foi, porém, o edifício restaurado, e, pelo fallecimen-

to da ultima freira nelle se installaram:

1 Recolhimento do Calvário para educação de crean-

ças orphãs de pai. Ensinam-lhes instrucção primaria.

1 Vol. V. pag. 372.
2 Mappa de Poriugal, vol. II. pag. 212.
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piano e canto. Entram para o estabelecinaenlo desde os

7 até aos 11, e saem aos 16.

II Escola normal para professoras. Podem ter 40 pen-

sionistas.

Entram dos 16 até aos ito annos.

III No rez do chão: Escola pralica annexa á normal.

É para as alumnas.

Convento das Flamengas

Quasi defronte do Calvário fica o convento das Fla-

mengas, que ao escrevermos estas linhas, já não tem
nenhuma freira.

O lilulo do mosteiro é de Nossa Senhora da Quietação.

Pertencia a religiosas descalças de Sania Clara, cha-

madas vulgarmente Flamengas, porque as fundadoras

fugindo da perseguição dos Calvinistas dos Paizes Bai-

xos de Allemanha, vieram refugiar-se neste reino pelos

annos de 1582, no lempo em que governava El-Rei Fi-

iippe II, o qual maodando-as recolher primeiramente

no mosteiro da Madre de Deus, e depois na ermida de

Nossa Senhora da Gloria, passaram ultimamente para

este mosteiro d' Alcântara no anno de 1386.

A Historia da fundação d'este convento é uma rarida-

de Bibliographica, se bem que este mosteiro pouca no-

tabilidade tem, comparado com tantos outros que hou-

ve em Portugal. Todavia residiu nelle uma dama da pri-

meira nobreza, e foi soror Maria da Cruz * filha de D.

Gaspar, duque de Medina Sidónia.

Professou a iQ de junho de 164 i, e celebrou-se este

acto com grande pompa e magestade.

1 Fr. Francisco de S\nta Maria .* Aqqo Histórico, voi. I. pag,

25. Lisboa, 1744.
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Assistiram todas as pessoas reaes, toda a nobreza, e

o P. António Vieira.

Falleceo em 1676. tendo três dias antes ido mostrar
ás religiosas o sitio, em que queria ser enterrada.

O templo é dedicado a N. Senhora da Quietação, e
nelle ainda (1886) celebram uma bonita festividade no
dia 15 d'agosto. *

E o pavimento da egreja tem bastantes epitapbios so-

bre as campas.

Conta esta egreja ires altares, e as paredes estam re-

vestidas de bonitos azulejos até um terço d'altura.

Agora ouvi alguma cousa d'entre o muito que os es-

trangeiros dizem acerca do mosteiro dos Jeronymos :
^

t() convento de Belém foi feito no gosto magnifico

da architectura gothica. e é um monumento digno

d'uma empreza tão memorável.» Balbi: Essai Statisti-

que. vol. II, pag. 180.

Martin a pag. 161 da obra Descripcion geográfica,

fisica. politica de Portugal, repete as palavras de Balbi

ao fallar do mosteiro da Jeronymos em Belém. Ma-
drid, 1833. vol. I. pag. Í6I.

«O templo de Belém, em esiylo gothico, mas mages-
toso, (Tia uma agradável impressão.» Kinsey: Portugal

illuslrated, pag. 477.

' Já morreo a ultima freira. Será também deitado por terra?

* Mosteiro de Belém

É uma das maravillias de Portugal: ella apregoa bem alto:

Noções do Universo a nós os Portuguezes é devida quer directa

quer indirectamente a descoberta de dois terços do globo ! Era
mister que nossos antepassados reconhecidos, erguessem um
padrão condigno ao Deus das Viclorias. Ide até Belém, mas
curvai-vos ante a estatua do infantj D. Henrique, e depois en-
Irae no templo.
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«Belém continha outr'ora 150 frades, e hoje tem tão

somente 40, e gosa d'um rendimento de 40 mil cruzados.

Por occasião do grande tremor de terra apenas algu-

mas partes do coro vieram a terra, e a nave ficou intacta.

Duc DE Chatelet: Voyage en Portugal, vol. I. pag. 127.

«Aquelle mímumento é admirável. Ali encontramos

confundidos com uma arte infinita o gothico, o bysan-

tino e o mourisco e a renascf^nça.» Oliviek Merson :

Guide du Voyageur a Lisbonne. Paris, pag. 40.

«S. Jeronymo. o antigo mosteiro, cuja architectura

se inspirou dos typos árabes, estende sobre torren-

tes desempachadas. sua fachada, repleta á moda sar-

racena, seu vasto portal, suas janellas estreitas, cingi-

das por laçarias artisticamente lavradas.» Andalousie et

le Portugal, pag. 387.

«... alli se encontra o convento de S. Jeronymo, glo-

riosissirao monumento levantado em honra da Egreja Ca-

tholica, e eterno tesiimunho do esforço d'um navegante

illustre Vasco da Gama.» Modesto Fernandez y Gonzalez.

Portugal Contemporâneo. Madrid, 1874, pag. 189.

E a pag. 201 accrescenla

:

«... aquella egreja e aquelle claustro são um mara-

vilhoso monumento da arte por sua valentia, sua rique-

za e felicidade d'execuçãn.

São jóias com que justamente se orgulha o povo lusita-

no, e que honram sobre maneira a cidade que as possue.»

«As columnas da nave, o claustro e o pórtico espe-

cialmente, são obras magislraes. fontes de admiração.

Fora prolixo enumerar tantas bellezas d'architectura

como contém uma tão afamada basílica.» D. José d'Al-

dama Ayala: Compendio Geográfico Estatístico de Por-

tugal. Madrid, 1855, pag. 344.

«O claustro dos Jeronymos de Belém é magnifico,

e sua architectura um mixto de mouro-bysantico com
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o gotbico normando.» Charles Vogel: Le Portugal et

SBvS colonies. Paris, 1860, pag. 477.

«Aqui o estylo já não apresenta a pureza que se

observou na Batalha: tradições germânicas e normandas
misturam-se com as tradições mouriscas; porém estes

edificios são cada vez mais interessantes no ponto de
vista histórico por encerrarem para Portugal o terceiro

elo, da transição da arte primitiva chrisiã para a arte

da renascença.» Emile Bégin; Voyage Pittoresque eo

Espagne et Poruigal. Paris, pag. 542.
fll a fil balir le Temple de Belém qui passe pour un

des plus superbes qui soil en Europe,» Lequien deNeuf
ville. Histoire gánérale de Portugal, vol.. II, pag. 607.

aMariae Virgini ejus navigationis praesidi exslructam

olim ab Henrico Príncipe aediculam in ipso aditu por-

tus Olisiponensis, miram in amplitudinem extulil au-

xitque.» Mafejus: Hisloriarum Indicarum liber. Ber-

gomi, 1747, pag. 39.

Belém. On y remarque une tour carrée, aux fenêtres

gracieusemenl sculptées, qui est d'un beau style árabe, et

un ancien couvení, magnifique construction du seizième

siècle.» Rocktand Pepper. Le Portugal. Paris 1879,

pag. 35.

«Fué construído en la decadência dei estilo ojival y an-

tes que se fíjava en dei renacimiento, y participa por tanto

de las formas generales '^el primero e de los detalles dei

segundo, careciendo de pureza e unidad perfecta, bacien-

do alarde de la originalidad forzada que produyo el estilo

plateresco, de que es muestra el claustro interior.

Consta la iglesia de três naves; la central de una anchu-

ra extraordinária relativamente á las dos laterales, sepa-

radas por pilares tan legeros y esbeltos que cuesta con-

vencerse de que sobre ellos pueda descansar solidamente

la masa enorme de bovedas de silleria: aquellas columnas
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de las quales parte el maravilloso par de nervios que
sujelan las bovedas. imprimen á la construccion arqui-

tectónica un sello de tal grandeza y atrevimento que
dificilnaente se encuentra afecto seniejanle en ningun
otro monumenfo.

Es notable la vasta perspectiva de las escadas que
constituyen los quatro lados dei pátio en su dos pisos;

forma conraste aquella obra con la construccion dei

templo, de cuyo estilo ogival aunque regenerado se se-

para todavia mas ; hay cierla pesader inmalivada en

aquel palio que no pasa de ser un estimable ejemplo

de estilo plaleresco; no obstante las pretenciones de ori-

ginalidad y de escuela que los portugueses han llegado

à baulisar con el titulo de Manuelina, el maestro Buta-

ca desapareció sin dejar discipulos dotados de su ima-

ginacion y aptos para perpetuar sus bellos extravios.

La fabrica de Belém es, pues, una mezcia de las for-

mas degeneradas dei estilo ogival, con los cinzelados

clássicos de la ornamentacion pagana restabelecida por
el renacimiento; asy y todo. templo e pátio, son mara-
vilioso monumento, que por su valentia, su riqueza y
la facilidad de su ejecucion constituyen, preciosas joyas

con que justamente se enorgullece el pueblo lusitano y
la ciudad que las posee.» UnaSemanaen Lisboa, pag. 14.

Antier, dia de Sant Juan (de 1581) nos embarca-

mos á la manhana y fuymos á Belen, una buena légua

de aqui, de la oira parte dei rio. mas abaxo de Lis-

boa, y ali oymos missa cantada y comimos, y des-

pues oymos visperas en el coro, y nos fuymos á em-
barcar em un barco, y entramos y vimos la torre de

Belen, qu'está dentro dei rio y tiene mucha artilheria.»

Gachard. Lettres de Philippe II a ses filies les Infants

Isabelle et Catherine écrites pendant son voyage en

Portugal fl581 a 1583) Paris, 1884, pag. 95.
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tCest de son regne que dateot le couvent de Be-

lém, le monastère de Thomar, Ihopital de la Mise-

ricorde, la cattiedrale dElvas, Noire Darae de la Con-

ceplion el lant d'oulres monumenls religieux et civils,

ou Ton reconnait rinfluence du geoie italien iransplanlé

de rilalie dans tout roccident.»

AuGUSTE Bouchot: Hisloire du Portugal. Paris, 1854
pag. 148.

II fut inhumé au superbe monastère de Belém, une
de ses ouvres encore.» Histoire du Portugal. Gette,

1861, pag. 50.

«Entering at lhe western door of the church.you flod

yourself under a series of low, broad arcbes, beauliful-

ly groined, supported by claustered piliars covered

with an exquisile design of leaves and flowers.

These arcbes serve as a basement to a screened lofl

containing two organs, one on eilher band, which iipon

great occasions are used alternately for pelilion and res-

ponse wiib considerable effect.

Tbe sudden transition from the brillianl sunligbt wi-

tbout, to the cloistered gloom witbin is solemn and ef-

flective, and well prepares the eye to apreciale the lofty

and gracefui proportions of the body of the church

which seems, as you emerge from lhe gloomy arcbes

to rise to an immense beight.

Tbe roof is supported by four raarbie piliars, of sin

gularly grace full proportions and rich ornamenlation

and two. which divide the eastern end from tbe centra

porlion. support eacb an elaboralely carved marbie pui

pit. . . HuGH Owen: Here and ibere m Portugal. L(in

don, 1856, pag. 35.

«Subi os grandes lanços d'escadas construídos a ex-

pensas da infanta D. Catharma, rainha viuva de Car-

los II, e tendo percorrido os claustros de D. Manuel
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examinei a livraria, que está longe cl'achar-se oa melbor
ordem e aceio.

Os espaçosos e altos claustros apresentam uma no-

tável extensão de arcadas, que, posto que não sejam do
mais puro estylo, atrahem a vista pelos seus ornatos

d'arabescos delicadamente lavrados, e pela phantaslica

cor arruivada da pedra.

O dormitório, para o qual tem serventia uma linha

quasi interminável de celias, mede em comprimento
500 pés folgados. Cada janella tem seu commodo des-

canso, onde os monges se encostam á vontade, e des-

fructam a vista do rio.

N'um3 pequena e escura casa de thesouro, que por

uma escada de caracol communica com a parte do edi-

fício que a tradição designa como habitação do rei D.

Manuel, quando em certas épocas religiosas do anno se

retirava a este recinto, mostraram-me â luz de velas

algumas alfaias extremamente curiosas, e em especial

uma custodia feita em 1506 do mais puro ouro de Qui-

loa.

Não ha cousa mais bella como expecimen do bem
trabalhado lavor gothico de que esta complicada peça

esmaltada, e com mui leves esteios e pináculos cinzela-

dos, tendo os doze apóstolos em seus nichos debaixo

de pavilhões, formados por milhares de voltas e rami-

ficações.

«D'este sombrio recanto fui conduzido á egreja uma
das maiores de Portugal, vasta, magestosa e phantasti-

ca, como o interior do templo de Jerusalém, segundo o

lenho visto representado n'algumas antigas biblias alle-

mães.

Comtudo pouco havia nos altares, ou nos monumen-
tos digno da minha atleoção. Lord Beckford, Carta em
12 de junho de 1787.

31
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tCoDCurremment avec des Flamands, des arlistes-

franrais èmigraient eu Portugal. L'un d'eux Nico-

las, architecte, était chargé de 1'exéculioD du poriail

priocipal de l'église do Belém, vers 1517. II evaií êlé

appelé de France par le roi D. Manuel, avec irois au-

tres de ses compatriotes, vraisemblablement de Rouen,

pour reconslruire l'église de SaolaCruz, à Coimbre.

Cet architecte pourrait bieo êlre aussi le scuipteur du

même nom, qui a execute Tautel de la Pena, prés de

Cintra.» R. Fkancisque Michel: Les Portugais eo Fran-

ce, pag. iOO. Paris, 188á.

«Quando os antigos mareantes, depois de terem

conquistado mundos, entravam no seu paiz. desem-

barcavam em frente do átrio do mosteiro de Belém:

em a porta pela qual deviam entrar todos os triumphos

de Portugal, segundo o dizer de João Baaros.

«Corri para este sitio, único sobre a terra, e alli vi

um monumento d'uma sublimidade tão nova, tão origi-

nal que todo o pensar do povo portuguez me pareceu

alli encerrado.

Não tivesse o terremoto deixado substituir nenhumas
outras ruínas, este monumento faltaria só, a alma ma-
ritima de Portugal viviria em cada pedra.

«No sitio do Tejo em que Vasco da Gama embarcou
para procurar o continente das índias, n'esta praia das

lagrimas, como lhe chamava João de Barros, que vio

tantas sensações de receio, de esperança e de dôr, tan-

tas partidas, abraços e adeuses que se julgavam eter-

nas, e regressos triumphantes, o rei D. Manoel mandou
erigir um templo.

Sua architectura é gothica: mas o caracteristico do

génio é ter alli misturado lodos os caracteres da vida

do mar: cabos de pedra que ligam os pilares gothi-

cos uns aos outros, altos mastros de meseoa que sus-
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tentam as ogivas, os florões, as abobadas, em quanto

a vela da humanidade se enfuna, no século XVI, sob a

viração do Ceo.

«E' ainda a casa de Deus da edade media, mas ap-

parelbada como um navio sahindo a foz. Se entrardes

no interior no claustro já as fructas e as plantas dos

continentes recentemente revelados, os cocos e os ana-

nazes são colhidos e suspensos nos baixos relevos. O
espirito de aventuras, perigos, sciencia e descobrimen-

tos, respira naquellas paredes mais do que em nenhu-

mas outras. E' a impressão desse momento inexprimí-

vel de enlhusiasmo. em que Cbristovão Colombo, Vas-

co da Gama, Magalhães e João de Castro, emtoam de

joelhos o Gloria in excelsis amainando as velas diante

das terras desconhecidas.

Aqui as sereias gothicas nadam n'um mar d'alabas-

tro: acolá macacos trepadores do Ganges se balanceiam

nos cabos da nave da egreja de S. Pedro. Os piriquitos

do Brazil esvoaçam em torno da cruz do Golgolha. La-

grimas correm sobre os brazões. Ajuntai mappas mundi
de mármore, astrolábios, esquadros unidos aos crucifi-

xos, machados de abordagem, escudos, escadas, maça-
mes, nós de calabres enrolados que amarram as colum-

nas e os pilares, vos conhecereis na mais pequena miu-
deza, uma egreja maritima, a barca empavezada do
Christo hespaohol e porluguez, que no meio das angus-

tias do homem, cingra pacificamente, ficando os ventos

para traz, sobre Oceanos ainda não visitados.

Elephantes de mármore sustentam triumphantemente a

urna fúnebre do rei D. Manoel, que presidio á descober-

ta da índia. Outros mortos, jazem perlo daquella urna.

Direis vos serem os pilotos adormecidos debaixo da

abobada abatida entre as duas partes.»

Edgar Quinei: Mes Vacances en Espange.
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Bklem: No altar mór veem-se assumptos sagrados

de Campello. O estyloé grave e bistorico. As roupagens

largai^, sem comludo serem de um desenho muito puro.

Por cima do escadorio vemos um Chrislo cahindo

sobre o peso da cruz. pintado por Gaspar Dias. E' duro,

as tiííuras são monótonas.

Um Christo coroado de espinhos. E' melhor que o pre-

cedente, e reina alli certa elevação de eslylo. Em todos

os quadros Dias é mmto superior a Campello.

Gs bancos de coro de madeira, são suherbos.

Na sala de desenho ha uma Armunciação que não

dei.xa de ter certa elevação de pensamento.

Dos retractos nas salas dos reis nenhum me pareceu

bom.
Os retractos de D. João III e de D. Catharina, por

António Moor, são insignificantes.

A vida de S. Jorge na sachristia por José de Aveliar

Rebello, não è grande cousa.

Os quadros do refeitório todos são maus.

Claustros, magniíicos.

O lodo do edifício magesloso.» Raczynski: Les arts

em Portugal. Paris, 1846.

Tavior. *

1 Voyage Piitoresque eo Espagne, en Portugal, et sur ia cote

d'AfriqQe, A^ Tanger a Téiouan. Paris, 1826. ó vol. in folio. Obra
monumental vol I. pag 200.

O mo!*t^iro de Belém serviu já para o romance. Miss Pardoe
na sua obra Traits and iradiíious of Portugal faIU nos de dois

irmãd.s (vol. I. pag. 72) com os nomes de Pedro e de Joaquim,
que estavam apaixonados por extremo d'uma rapariga, e não a
queriam ceder um ao outro

Pedro não pôde ceder á força do amor, e mata seu irmão.

A rapariga que tivera jà amores, sem que Juaíiuun o soubes.se,

atira-se ao no e morre afogada. E Joaquim entra para frade no
convento dos Jeronymos. pag. 80.
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«O mosteiro de Belém, fundado por el-rei D. Ma-

nuel em cumprimento d'uma promessa feita na occasião

da expedição cantada por Camões é um d'esses edifí-

cios em prol dos quaes foram esgoladas ioda: as for-

mulas d'admiração. A' primeira vista comprehendemos
que uma lai admiração nada tmha d'exâgerado, O por-

tal lateral que se desenvolve ao longo do rio, brilha com
bellezas de primeira ordem: algumas estatuas d'ura es-

tylo vasto, d'uma execução perfeita, verdadeiros mode-
los n'este género, são acompanhadas d'alguns ornamen-

tos d'uma delicadeza verdadeiramente de fadas, e os ef-

fluvios do Tejo. o qual banha sua base, lhe deram uma
côr esbranquiçada similhante á de jaspe e da agatha. O
interior da egreja realisa tudo o que a imaginação mais

rica pôde evocar.

Três naves a compõem. A do centro é sustentada por

quatro pilares de cada lado que aguentam uma abobe-

da sobre a qual as nervuras mais caprichosas se enro-

lam em mil vollas. Cada um d'esles pillares, modelo pa-

ra o adornador, está revestido d'esculpluras as mais en-

genhosas e as mais variadas. Cada janella é uma obra

primorosa. Podemos outro tanto dizer dos aliares, con-

tidos em as naves lateraes. e este bello monuroenlo dei-

xou em nossa memoria uma lembrança immorredoura.

O claustro e a sachristia devem ser visitadas com o

mesmo interesse, ali encontramos a mesma riqueza nos

pormenores, a mesma abundância d'ornamentos, e ali,

assim como no Escoriai, começamos a lamentar a falta

dos frades, cujos trajos amplos e pittorescos, pareciam

um acompanhamento obrigatório para taes logares.

A torre de Belém, ediQcada a pouca distancia sobre

um pequeno cabo que entra pelo rio, é contemporânea

do mosteiro, e no seu género, também notável.

O edifício mais notável de Lisboa (Príncipe de Lich-
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nowsky: Portugal. Recordações do anno de 184á, pag.

98, é sem duvida o mosteiro de Belém. É edificado em
um estyln meio mourisco, e meio normando-gotbico. É
uma confusa mistura da qual surge aqui e ali com pri-

mitiva pureza, uma peça de qualquer das mencionadas

architecturas, como triumphando completamente do con-

tagio da liga estranha. O material, de que se formou o

ediflcio, é o bello calcareo branco primitivo, que, cora

tanto acerto se empregou no Coração de Jesus, na Pe-

na, em Mafra e na Batalha.

No mosteiro de Belém encontram-se os mais formo-

sos lavores, delicadamente arrendados, e feitos com to-

da a fecundidade da mais caprichosa fantasia. O claus-

tro particularmente é magestoso, coberto de elegantís-

simas esculpiuras, que hão-de parecer inimitáveis a

quem não tiver visto a Batalha. O coro, guarnecido em
cadeiras d'espaldar, e situado na parte pesterior da egre-

ja, junto ao órgão, é feito de bella madeira roxa (pali-

xander), e ornado com delicadas laçarias e arabescos.

Geralmente em todo o Portugal, não só nas egrejas,

mas até em casas particulares de remotas provincias,

encontram-se os mais bellos lavores, talhados n'aquella

espécie de madeira que excedem muito na invenção e

no acabado dos pormenores a todas as obras de escul-

ptura moderna, e que poderiam abastecer por muitos

annos os bazares de Paris e de Londres, onde se reú-

nem todas as curiosidades da epocha do renascimento,

pag. 101.

«Uma cumprida galeria, metade da qual é occupada

pelas repartições da Casa Pia, contem os retratos de

quasi todos os reis de Portugal. São mal executados,

porém, despertam o interesse pela circumstancia de te-

rem sido pintados durante a vida d'aquelles monar-

cbas.
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Link: «Belém belle Eglise. » Voyage en Portugal.

Paris, 1805. vol. 1, pag. 214.

Gomte de Hoffmanseg: «Ce couvent et Teglise furenl

construils en commémoration des événements les plus re-

marquables de rHistoire da Portugal, el ce temple go-

thique est un monument digne de la grandeur du sujei.

Voyage en Portugal, Paris, 1805, pag. 171

Charles Lucas: L'Arcbiteclure en Portugal: tU a

fondé pour sa sépulture et pour celle de sa femme et

de ses flls, le monastére sous Tinvocation de Notre Da-
me de Belém sur le bord de la mer à une lieu de Lis-

bonoe, el il y a établi des moines de lOrdre de Saiot-

Jérome. Nulle auire oeuvre en Europe ne Temporte sur

celle ci, ui en grandeur, ni en magnificence,^ pag. 34.

Antes, porem, d'ir visitar o grandioso mosteiro de

Belém, ou á sabida, pode o leitor, querendo, entrar no

templo das Salesias, aonde lord Beckford, quando no fim

do século passado, esteve n'este paiz, não se esqueceu

d'ir, e onde o P. Theodoro d' Almeida Ibe disse: «Po-

bres creaturas! (fallando das educandas!) Fazemos
quanto em nos cabe para aperfeiçoar seus tenros enten-

dimentos e suas castas lioguas nos idiomas estrangei-

ros. *»

«Soror Thereza tem regular pericia para ensinar ari-

thraelica. a nossa venerável madre é bastante profunda

em grammatica, e soror Francisca Salesía. que eu tive

1 Boiíaca eslava gaotiando diariamente 100 réis. Os outros ga-
nliavam a 40, 50 e tíO réis.

Em 1517, porém, adoptou-se um outro systema, e João Canti-

lho fez um contracto pelo qual ficou sendo mestre e empresário
de diversas obras, obrigaodo-se a ler n'ellas cem artistas.

Recebia em virtude d'e3le coniraclo mensalratínie 140á000 rs.

o que termo médio perfazia a quantia de 50 réiá dianos para ca-

da artista.
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a dila de trazer de Lyon, não só é muito persuasiva

moralista, como também geralmente reconhecida por

uma das imminentes mestras de costura de toda a Chris-

landade. Estamos soffrivelmente emguanio a bordados.

Em musica não ha grandes proficiências: não permilli-

mos modinhas nem árias de opera: e o que neste ramo
podeis esperar é o canto singelo. Em summa não esta-

mos bem preparados para receber tão distinctos hospe-

des, e nada possuimos do que o mundo chama interes-

sante que nos recommende; mas, em compensação, eu,

seo indigno confessor, devo declarar que tanta docili-

dade e tão puras consciências, como tenho achado neste

asylo, são thesouros muito acima de quantos as índias

nos possam fornecer.»

Isto dizia o F. Theodoro d'Almeida ha quasi um sé-

culo, e lord Beckford também vae para ura século nas

suas Viagens nos deixou escripto que elle era hypocrita

— fallando de braços crusados sobre o peito, e com os

olhos em alvo para o tecto.

Depois foi o padre mostrar as educandas ao lurd in-

glez:

tDahi a pouco correo uma cortina tendo a condes-

ceíidencia de admiltir-nos num espaçoso locutório deli-

ciosamente fresco, perfumado de jasmins, e povoado de

pombinhas brasileiras, papagaios e canários, arrulhos e

chilros taes nunca se ouviram em maior auge de perfei-

Um mestre Nicolau foi encarregado da porta principal, e um
Fiiippe Henriques duma ouira parte.

Domingos Guerra, João Gonçalves e Rodrigues Affonso foram

empresários ou arrematantes de capellas.

Leonardo Vaz encarregou-se do refeitório Fernando Formo-
sa, da sactirisiia: Franci^-co de Benavente das i'olumnas, e Ro-

drigo de Ponterilha, do portal da salia do capitulo e do da

egreja.
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ção. excepto no paraíso de Mafoma: nem faltavam as

huris, por quanto num esconderijo, que se dilatava para

dentro da clausura, detraz duma rotula soffrivelmente

larji^a, estava sentada uma fileira das mais amáveis don-

zellas, que eu lenho visto: seus olhos de feiticeira mei-

guice parecia adquirirem nova fascinação naquella mys-
leriosa espécie de crepúsculo, luzindo alravez ião dupli-

cado ralo d'arame.

De quando em quando os pássaros, de nenhum modo
intimidados pelos predatórios relances d'olhos do padre

Theodoro, violavam o sanluario, e pousavam nos collos

alabastrinos, sendo recebidos com milhares de caricias

pelos anjos deste pequeno e retirado Éden, que tão re-

frigerante parecia, e que pelo seo religioso socego for-

mava notável contraste com o turbulento mundo cá fo-

ra, e sua rutilante athmosphera de maneira que não pu-

de reprimir-me e exclamei: Oh quem me dera azas co-

mo a pomba que voasse atravez dessas grades, e lá re-

pousasse para sempre».

Desnecessário é referir que passamos meia hora deli-

ciosa faltando de musica, flores e devoção com as me-
ninas; quasi nos ia esquecendo a promessa de ouvir can-

tar Scarlalí, cujo pae d'origem ilaliana, antigo capitão

de cavallaria, reside não mui longe do convento da Vi-

sitação.

Lord Beckford esteve em Belém no dia 42 de junho

de 1787.

Diz nos o conde de Rackzynski que o quadro do re-

feitório é de grande merecimento, e que os quadros de

Campello no altar mór lêem estylo grave e histórico,

mas que a vida de S. George na Sacristia não è grande

cousa.»

El-rei D. Manuel vendo como o assento e sitio de

Santa Maria de Belém, assim por ser na praia, e perto
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da cidade, como porque ao logar viobam aportar e an-

corar muitos navios, assim de estrang'.iros, como de na-

cionaes, e por isso era local apto para nelle se erigir um
mosteiro, em que podessem eslar alguns religiosos, que

devotamente ministrassem, fizessem o officio e culto di-

vino, e agasalhassem os pobres estrangeiros, coofessan-

do-os e dando-lhes os outros sacramentos, resolveu de
haver a si uma ermida fundada n'aquella praia pelo

grande infante D. Henrique para oííerlar aos mareantes

os soccorros espirituaes, e doada pelo infante á Ordem de

Christo, dando por escambo a eúâ ordem uma casa

mayor que fora synagoga dos judeus, situada onde tinha

sido n'outro lempo a Judiaria Grande, que então chama-

vam Villa Nova, correspondente ao logar. onde se ergue

hoje a egreja da Conceição Velha. E aos í2:2 de dezembro

de 1498 fez doação á ordem de S. Jeronyrao do referi-

do logar ^ de Belém com seu pomar, cercado de muro.e
casas coojunctas, que estavam começadas a edificar, e

bem assim d'uma morada, que ficava próxima do chafa-

riz visinho. declarando fazer a mencionada doação com
todas as entradas, sabidas, logradouros, aguas e perten-

ças com que eram possuídas pela Ordem de Christo. Tu-

do com intenção de abi fundar um mosteiro d'aquella

Ordem, cujos religiosos seriam obrigados para todo

sempre a uma missa diária por alma do infante D.

Henrique, fundador do dito logar, e assim pela de el-

rei e seus successores, com clausula expressa de que

«quando o sacerdote fosse ao Lavabo, se vcltasse para

os fieis dizendo em alta voz: Rogai a Deus por alma do

infante D. Henrique, primeiro fundador d'esta casa, e

^ Panorama, vol. VI pag. Anoo de Í8i2.

A9 obras de Belém começaram a 6 de jaoeiro de 1500, V. Ra-

ckzynski, I. pag. 230.
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por a de el-rei D. Manuel, que a doou á nossa or-

dem.»
Além disto impoz a todos os religiosos a obrigação

de dizerem para sempre no íim de matinas e completas a

oração

—

Deus qui de Beatae Marice Virginis útero, ele,

commemorando expressamente o doador ao archangelo

S. Miguel e ao doutor máximo S. Jenonymo. O que sen-

do acceite pelos religiosos da Ordem, lhes foi dada a

posse dentro da capella do sobredito mosteiro, come-
çado a ál d'abril de 1500. Fez também a favor do mos-
teiro cedência da vintena do dinheiro das partes da Mi-

na, e das mercadorias e cousas que vinham da índia.

Eis porque passou em 12 de novembro de l511 um al-

vará mandando para as suas obras entregar a Louren-

ço Fernandes, cavalleiro da Casa Real, cincoenta quin-

taes de pimenta.

A 16 de dezembro do anno seguinte um outro recom-

mendando o pagamento da vintena, que lhe pertencia

cobrar na casa da índia; e de 9 de maio de 1513 orde-

nando que para as ditas obras se dessem da mesma ca-

sa quinhentos quiotaes da mencionada especiaria, que
então obtinha em Flandres subido preço.

No seu testamento deixou o rei encommendado que,

em quanto o mosteiro se não concluísse, não se flzesse

cessar esta renda, e que antes, pelo contrario, se aug-

mentasse, sendo preciso.

El-rei D. João III, por alvará de 23 de maio de 1529,

fez ao convento a esmolla de 25 moios de trigo.

Foi o editicio progredindo, e cada vez com maior
perfeição na escuiptura, pois no debuxo e mão d'obra vê-

se no claustro mais primor do que no corpo da egre-

ja. Não coube, porém, ao fundador o ter a satisfação de
o ver findo. Deixou o dormitório apenas em começo com
a recommendação de que se concluísse com o esmero
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Gorrespondente. Egualmente incumbio aos desvelos do

seu successor a abobeda do cruzeiro, cuja fabrica foi da-

da ao mesire João de Castilho, que era já o architecto

d'el-rei D. Manuel, e de\ia naturalmente ter lido grande

parte na direcção das obras, se é que não fora d'ellas o

principal engenheiro. ^

Em 1553, porém apparece já o nome de Gaspar Dias,

a quem el-rei manda pagar despezas.

Quasi toda a fronlaria do mo-leiro voltada ao sul é

de pedra calcarea rija (lioz).

Apresenta ella essa côr sombria dos séculos (pag. 74)

essa fronte tisnada, de que iMurphy, com tanta razão exal-

ta a belleza do mosteiro da Batalha, como n'este de Be-

lém e torre de S. Vicente, visinha e contemporânea cer-

to tisnado na côr tirante a vermelha, procedente da in-

crustação que toma a pedra, quando em contacto com ar

almospherico.

^ João de Castilho, sectário do renascimento, e depois neophy-
to da restauração elassii-a, foi em Portugal o architecto ambu-
lante. Mandado por el-rei D. Manoel a AlCdbaça para arranjos

do andar superior do claustro de D. Dmiz, da sachristia e da ca-

sa para os livrus, ahi se ach.iva no anno áe 1520. No anno de
1530 dirigia as obras da Balalha. No de 1540 estava em Ma-
zagão. Em 1550 achava-se em Thomar, onde parece que era fal-

lecido em 1560. Também esteve em Coimbra, pois sem duvida,

de seu tempo e suas são as portas excrescenles de pedra d'Ançã
da Sé Velha. Os bustos em medalhões, os arabescos ao divino,

os nichos de concha, os balaustres, os vasos, as pilastras estria-

das, a par de um arremedo das renascentes ordens dórica e co-

rinthia, como ahi se vé, não podem deixar de ser obra de Cas-

tilho, já meio convertido a seita dos restauradores. Em 4 de ju-

lho de 1527 foi nomeado para o logar de mestre das obras da Ba-
talha, vago por morte de Matheus Fernandes, tilho. Tratava-sede

proseguir nos trabalhos das eapellas imperfeitas destinadas ao
jazigo d'el-rei D. Duarte, D. AfTonso V e D. João II, ete. Io. id.

pag. 60.

Â
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De cinco partes distinctas se pôde reputar constante

esta fronlaria meridional: a saber—primeiro da caixa da

capella-mór, de architectura moderna: segunda, da do

cruzeiro: terceira do lanço mais nobre e melhor lavra-

do, correspondente ás naves e torre: quarta, do vestibu-

lo moderno, ou excrescência informe: quinta da extensa

habitação sobre arcaria, sustentada a curtos espaços por

botareus.

A parle exterior da capella mór mostra bem o que

ella será por dentro.

A simplicidade clássica acompanha as paredes exte-

riores, cuja união com as do cruzeiro nem ao menos se

fez bem.

Não ha um gigante, não ha um ornato sequer que
faça ao menos este pedaço condizer com o ediâcio.

Uma balaustrada simples sustentada por meio de ca-

xorros guarnece exteriormente o telhado, sobre o qual

em correspondência do presbyterio, ficam dois cupu-

lins, a modo de guaritas, aos quaes do interior se che-

ga por escadas de caracol.

Toda esta obra foi, sem duvida feita por Diogo de

Torralva, que em lòal, em que ella se acabou, era o

architecto do convento.

N'esta epocha foram para alli trasladados os ossos

d'el-rei D. Manoel e de sua segunda esposa.

A caixa do cruzeiro não desdiz do gosto da architectura.

Superiormente é cercada de uma cimalha caxorrada,

e a meia altura partida por uma faxa de arabescos, que

continua para os lados.

Por cima d'esta se fez modernamente um rasgamen-

to circular tapado até ao meio, e nada em harmonia

por falta dornatos.

Este rasgamento não chega a ser um remendo, é

um buraco.
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O exterior das naves e torre é o pedaço da fronta-

ria do edifício mais digno d'admiração, e nauito espe-

cialmente o que diz respeito ao nobre e magestoso por-

tal.

Fica este entre dois soberbos botareus, cuja forma

desapparece com os lavores e nichos, coíumnas e es-

tatuas de que são ornados.

Apezar de que a arte e o esmero de conslruccão

empregado n'este porial lhe dê o primeiro logar, com
tudo não pôde >er a poria principal. *

Dentro do espaço que comprehende um grande arco

de volta inteira, todo bem cinzelado e com boas escul-

pturas de meio relevo (algumas das quaes parecem es-

tar embutidas) se abrem dois vãos de volta muito acha-

tada, lendo entre si um pilar acompanhado de columna,

cujo capitel serve de peanha á estatua, que representa

a eífigie do infante D. Henrique, em corpo inteiro ves-

tido d'arneiro, grevas, e de cotas d'armas.

Aos lados, e no mesmo nivel veem-se em nichos os

doze apóstolos, lambem de pedra e do mesmo tama-

nho.

Por cima do remale da guarnição exterior do arco

maior acha-se uma grande imagem da Senhora dos Reis,

cuja é a invocação d'esta egreja.

Eslá á sombra d'um magestoso baldaquim, que guar-

nece superiormente uma fresta ou janella que íica so-

bre a porta, com seu pequeno nicho habitado em cada

hombreiral.

Aos lados d'eslas janellas se vêem outras doze esta-

tuas de santos menores de que as debaixo, mas tam-

bém como estas em nichos coroadas de baidaquins.

> A porta principal foi eocoDlrada posteriormeDte.
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Segue-se na parede, e no fim do bolareu, um como
retábulo ou caixilho alio e esguio, que envolve duas

frestas, das quaes a superior, pelo vão que não está

tapado a pedra e cal, dá luz para o coro, e a inferior

para a parle da egreja que fica por baixo d'este.

Vem depois a torre do relógio, que, como está, de-

via servir de base a um coruchéu, com dois freslões

como os precedentes, dos quaes o debaixo dá luz para

uma capella, e o de cima para a casa do relógio.

Os dois ângulos da lorre rematam em pinnaculos,

por detraz dos quaes fica a grinalda de pedraria, que

guarnece toda a extensão das naves, tendo espaçados

nove acrolerios, dos quaes só dois eslão arrematados;

um d'elles — o segundo começando da torre, com uma
esphera armillar..

A posição da dita grinalda próxima ao cruzeiro é mais

elevada, e tem em cima lizes, d'essas chamadas metas

por fr. Luiz de Sousa, e que alguns inglezes denominam
flores de Tudor. *

«Grande numero de probabilidades (diz uma recente

publicação lilteraria) andam apostadas em demonstrar

que quem deu o plano para a construcção do edificio foi

mestre Boutaca, artista distinclissimo, apreciado e lido por

um grande engenho tão luminoso, de uma imaginação tão

alevantada e de um critério tão subtil, que el-rei D. Manuel

lhe mandou abonar uma tença de Sj^OOO réis annuaes,

como recompensa de seus méritos e serviços em alvará

de 1498: exactamente a epocha em que adquirio os ter-

renos para a erecção do monumento que já trazia na

mente.
a Se estes argumentos não bastassem ha um que valen-

* É mister derribar a eapella mór do templo dos JeroDymos,

e erigir uma outra em liarmonia com o corpo da Egreja.
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temente o corrobora, e é o baver-se descoberto um me-
dalhão com o busto do mestre Boutaca, na face interna

do lado do Evangelho, á entrada do cruzeiro, no sitio

onde existe o moderno púlpito (púlpito que desappareceu

felizmente).

Um dos degraus da escada, que a elle conduzia, en-

cobria o precioso retraio, hoje felizmente visível, graças

á disvellada sollicilude do archeologo o sr, Possidonio,

que apertadamente instou para que o deixassem remo-

ver a escaleira, a úm de poder tirar a feição do busto,

obrigandose a mandar collocar depois os degraus no

logar próprio. D'ahi por diante ficou o busto patente.

E appareceu elle estampado no \ol. Ill do Occidente,

pag. 40.

Na cimeira fira em egual correspondência de balaus-

trada do telhado o archanjo S. Miguel.

Para os lados veem-se dois fesiões ou janellas altis-

simas e com egnaes bomhreiras de lavor entresachado,

tendo a cada lado em meio relevo dois fustes, como de

supporte, findando em agulha.

Ao mestre Bouiaca succedeu o engenheiro Diogo

Terralva, que em 1551 era o architecto do convento,

dirigindo as conslrucções até 1553 ou 1554.

A elle se deve a terminação do claustro e do cruzei-

ro, faltando apenas fechar-lhe a aboboda. Esta é ainda

mais digna d'admiração que a da casa do capitulo da

Batalha.

É a segunda menos abatida, e tem uma superfície do
348 melros quadraílos, emquanto que a primeira me-
de uma área de 17CS metros quadrados, sem que a

sustente uma só coluinna.

Na collecção das obras portuguezas do sábio bispo

de Miranda e de Leiria L). António Pinheiro, pregador

del-Rey D. João III, feita por Bento José de Souza Fa-
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rinha, impressa em dois volumes no anno de 1784, en-

contra o leitor muita cousa relativa a Belém.

Tem em primeiro iogar o Summario da pregação fú-

nebre na trasladação dos ossos dei Rei D. Manuel e da

Rainha D Maria e de seus filhos e netos.

Tem depois a trasladação dos ossos d'el-rei D. Ma-
noel e da rainha D. Maria: pregação na egreja de Be-

lém em 15 de julho de 1574 na occasião de se benzer

a bandeira que levou o senhor D. António, quando par-

tiu para Tanger.

Nunca este convento, porém, pertenceu ao numero
d'aquelles que se tornavam notáveis pelo beaterio.

D'isto houve por lá muito pouco, em todos os tem-

pos.

E até mesmo a respeito d'este mosteiro dos Jerony-

mos se encontra uma passagem bem notável na obra

intitulada Memoires du comte de Forbin, vol. I. pag.

54, Marseille, 1781.»

«Durante a residência que fizemos em Lisboa, visita-

mos a famosa abbadia de Belém, e n'ella admiramos a

magnificência dos túmulos dos reis de Portugal, varias

obras em mármore de mui grande valor, os vastos apo-

sentos que formam o mosteiro, e os jardins que são os

mais bellos do reino.

O prior fez-nos mil caricias depois de lhe havermos
gabado a belleza d'esta residência, nos lhe falíamos

acerca dos religiosos que n'ella habitavam.

Ai de mim! senhores, exclamou elle suspirando. Este

mosteiro está bem decahido do seu antigo esplendor, e

está bem longe de ser o mesmo que eu vi n'oulro

tempo!

Quando eu era n'elle religioso ainda novo estava es-

tabelecido, e a isto nunca se faltava, que uns trinta dos

nossos sa .issem todas as noites armados com um pu-

32
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nbal e uma espada com o fim d'irmos á cata d'aveDtu-

ras; agora este fervor religioso tem afrouxado muito, e

a tal ponto que apenas se encontram uns dez ou doze
que não tenham degenerado, e que trilhem as pegadas
de seus antepassados.

A um tal discurso olhávamos uns para os outros, não
sabendo se elle fallava seriamente, ou se queria rir.

Conduziram-nos para uma sala magnifica, onde acha-

mos uma mesa mui bem servida.

Assentamo-nos a ella com aquelles bons padres, que
foram a seu turno regalados com uma excellente sym-
phonia, que trouxéramos comnosco, e que não cessou

de tocar durante toda a refeição.

Siguensa refere que a rainha D. Catharina mandara
fazer a capella mór, como hoje a vemos, porque a pri-

meira era pequena e pobre, e differenles memorias di-

zem que o risco foi de João de Castilho: * um manus-
criplo do convento aíBrma que a dila capella foi obra

de João de Castilho e de António de Real.

Mui acanhada devia ser a primeira capella, porque a

que se fez de novo, é ainda pequena.

Emquanto a ser pobre a primeira pnrece que, se o

cruzeiro foi obra de João de Castilho, deveria seguir o

mesmo estylo na capella-môr.

Em 1522 fazia elle a abobada e os pilares do cru-

zeiro: mas seria apenas empreiteiro obrigado a um ris-

co determinado, ou seria o risco seu? O documento a

que allude Varnhagem diz que— se lhe davam mil cru-

sados por conta da empreitada novamente ajustada so-

bre o fazimenlo das abobadas e pilares do cruzeiro:

> Ribeiro Guimarães: Summario de Varia Historia, vol. III,

pag. 25.
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Dão será, pois, arriscado suppôr que João de Cadilho

se incumbiria de executar o risco do outro.

O que parece é que o estado aproveitou se dâ ar-

cadas, e desde 1703 nunca mais pagou aqueila renda,

ou apenas pagaria alguns annos por muitas sollicilações

dos frades.

Ainda nos últimos annos os armazéns eram arrenda-

dos a particulares.

A custodia de ouro, feita do primeiro oiro da índia,

e dada aos frades por el-rei D. Manoel, está no throno

da casa real.

A magnifica Bibiia guarda-se na Torre de Tombo.
A cruz grande de prata, admirável typo de esculpiu-

ra dos últimos annos de século xv, ou dos primeiros

do século XVI, dada ao convento por el-rei D. Manuel,

existia na casa da moeda.

O cofre para deposito da quinta feira maior, de bronze

com preciosos baixos relevos de prata, dadiva da rai-

nba D. Catharina, mulher d'el-rei D. João III, também
estava na casa da moeda.

Os livros de coro, segundo se diz, illuminados por

Francisco de Hollanda e que eram escriplos em per-

gaminho, avaliados em deseseis contos, foram destribui-

dos pelos alumnos da Casa Pia, e por todos quantos

quizeram aproveitar-lhes as primeiras folhas. Eisto pou-

co depois da extiucção dos conventos.

O sacrário, chapeado de laminas de prata ricamente

lavrada, ainda permanece no seu altar mór, mas foi

roubado nos primeiros annos depois da extincção das

ordens regulares, achando-se por isso incompleto, posto

que em mui pequena parle.

Lá está ainda a formosíssima imagem de S. Jerony-

mo, feita de porcellana, e que, conforme consta, foi

feita em Florença, em lempo (i'el-rei D. Manuel.
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Níio se pôde ver cabeça mais bella, nem mais expres-

siva, e quanto mais se fitam os olhos nella, maior é a

illusão; fascina verdadeiramente.

O paramento vermeltio, dado ao convento pela rainha

D. Catharina. e por ella, segundo a iradicção, bordado

na maior parte ainda está na sachristia.

E' de riquíssimo brocado, como hoje se não fabri-

ca. A capa magna tem uma orla formada de varias figu-

ras á maneira dos pannos de raz, porém com muita

maior delicadeza. No seu género, é talvez, uma das

cousas mais notáveis que se conhecem.

Só um frontal mandado fazer pela communidade im-

portou n'um conto e duzentos mil réis.

Ha um bello frontal para o altar da Senhora de Be-

lém, feito em Í8I6. magnificamente bordado, e com de-

senhos do melhor gosto.

Em quanto á capella mór, livre de quaesquer peias,

poderia então entregar-se completamente ao novo eslylo

que ia vencendo e subjugando o gothico. A transicção

é rápida do cruzeiro para a capella mór.

E' certo que era uma innovação, que naturalmente

arrastaria após si, até os espiritos mais cultos pela in-

fluencia da moda.
Mas, para quem queria substituir a pequena e pobre

capella-mór que primeiro se fizera, não foi feliz no

traço novo, por ser acanhada para tão amplo templo, e

pobrissima na invenção.

Desde longa data costumava a communidade do mos-

teiro de Helem arrendar os armazéns da arcada por

baixo do dormitório.

Já em 1684 ali houvera um incêndio, occasionado

pelo fogo que pegou nos brins e linhos que o assentis-

ta ou fornecedor Domingos Gomes d'Abreu arrecadava

em alguns d'aquelles armazéns.
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O mosteiro arrendava então a parte da arcada, de

que não carecia, para as suas oíDcinas, não só a for-

necedores das armadas, mas até a outros particu-

lares.

Foi em 1722 que a tanoaria real se eslaheleceo na

arcada de Belém, occupando um terço d'ella, pelo que

pagava 144:060 réis de renda, e que sempre pagou até

1763. Em 1756. também a alfandega occupou uma
parte da arcada, e d'ella pagava renda ao mosteiro.

Ali estavam também os armazéns de Guiné e índia.

Em 1814 representou a communidade ao governo,

que a real junta da marinha lhe era devedora da quan-

tia de 8:0o0í$000, porque desde 1763 com diíTiculdade se

tinham feito alguns pagamentos das rendas, e accres-

cenlava a communidade que muito carecia d'aquella

somma, porque linha de mandar reparar os estragos

que as tropas inglezas haviam feito em todo o mosteiro,

quando nelle estiveram aquarteladas, e nos cinco annos

em que do mesmo modo esteve o hospital britan-

nico, estragos que foram avaliados em dez contos de

réis.

A communidade mais tarde cedeu da divida prove-

niente da renda dos armazéns, e pediu que dahi em
diante se lhe pagasse regularmente, o que não acon-

teceu.

E' evidente que as arcadas estavam fechadas já de

ha muito, porquanto, se em 1681 arrendavam os ar-

mazéns, é de crer que os rendeiros os quizessem fechados

para guarda dos objectos armazenados, e estes arren-

damentos deviam ter começado muito antes d'aquelle

tempo.

Ha também uma custodia de prata sobre dourada

com excellentes lavores, e que deve ser obra do sécu-

lo XVI.
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O órgão do lado do Evangelho foi feito e acabado em
1781 por Manoel Machado Teixeira de Miranda; e o do
lado da Epistola pelo mesmo organeiro, á custa de D.

fr. Diogo de Jesus Jordão, bispo de Pernambuco, o qual

era frade d'aquelle mesmo convento, e foi acabado em
1789.

Tem, pois, o órgão do lado do Evangelho, 4:010 ca-

nudos, 37 registros de cada lado, ao todo 74, 12 re-

gistros de pè para os cheios. Tem 7 folies, e uma es-

cadaria dentro da fabrica que sobe até á abobada, atimde
com facilidade se poder affinar e limpar. A sua fabrica

occupa todo o espaço até á sala dos reis, tendo portan-

to todo o fundo do coro.

Manuel Machado Teixeira de Miranda fez um livro

volumoso em que deixou explicadas todas as combina-

ções que se podiam executar com os 74 registos; mas
esse livro, que andava junto com os do coro, foi do mes-
mo modo rasgado e itiutilisado.

Como se vê. o órgão grande de Belém é uma fabrica

mageslosa, e afSrmam as pessoas que o ouviram que ti-

nha muitas e excellentes vozes, e especialmente os sons

graves eram assombrosos, enchiam a amplidão d'aquel-

le templo. Frequentemente os frades o tocavam a qua-

tro mãos, e então era de admirável effeito, e nos cheios

não linha rival, nem mesmo o de S. Vicente ou de
Mafra. *

O órgão que veio dlnglaterra para a exposição do
Porto tinha 50 registros, e 2:840 canudos, devia, por

tanto, ter muito menos poder e grandeza instrumental

que o órgão grande de Belém.

^ Ribeiro Guimarães: Summario de varia Historia, Parte III,

pag< 83.
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Ha na egreja de Belém duas curiosidades arlisticas

que provocam certo interesse, pela extravagância do
pensamento do artista, ou canteiro que as obrou.

Muitas pessoas costumam excitar a curiosidade de

outros dizendo-lhes que na egreja de Belém ha, entre

os ornatos dos pilares e columnas, um peixe e uma fi-

gura humana: não poucas teem perdido muilo tempo á

procura do peixe, e debalde, porque o peixinho está

n'um recanto escuro e difficil de encontrar ! A figura

do homem mais facilmente se descobre, porque está

bem á vista, mas deixa de se encontrar, por não se es-

perar no sitio onde está.

Vamos indicar aos curiosos como poderão descobrir

o peixinho.

O coro é sustentado por três arcos, correspondentes

ás três naves, e na direcção dos pilares d'estas, dois

arcos transversaes ajudam a sustentar o coro, passando

o arco central, quem entra pela porta que olha para o

sul, na primeira columna do arco transversal da esquer-

da, e no recanto que forma com a pilastra, e próximo,

e por baixo do cordão, que divide a columna, acha o

peixinho mui bem esculpido.

Já houve alguém que mascarrou a pilastra junto ao

logar onde está o peixinho, naturalmente para não per-

der a lembrança d'elle.

Conhece-se que tem sido muito apalpado pelos cu-

riosos, porque alli não ha sufiiciente luz por estar po-

lido e com uma certa côr suja.

Os pescadores, quando vão á egreja, não deixam de

ir vêr o peixinho; e conta-se que n'outro tempo, iam
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de propósito com certa devoção, a bem de suas pesca-

rias.

Realmente foi uma excentricidade do canteiro pôr em
similliante logar um peixe, que não lem analogia algu-

ma com os ornatos das columnas; é por isso uma cu-

riosidade.

A figura do homem descobre-se facilmente; entra-se

pelo arco que sustenta o coro, correspondente à nave

do lado da epistola, e á direita, na columna que vem a

formar o arco, por cima do cordão que a devide, lá es-

tá mesmo em face do cruzeiro, uma figura de bomem
nua, e como que deitada n'uma espécie de canelara,

que é ornada com florões.

Todas as columnas dos arcos do coro são torsas ; e

teem como umas estrias ou cordões, ou como melhor
se lhes deva chamar, ornadas com florões; em uma
d'essas estrias, é que bem se descobre aquella figura.

Pura extravagância mesclar com os florões, e á simi-

Ihanca de ornato, uma figura humana.

*

* *

O refeitório é uma bella sala no estylo primitivo do
edificio.

No topo vô-se uma moldura de pedra de lavor ma-
nuelino, e dentro d'ella um quadro que representa o

Nascimento.

Produz um efl"eito magnifico, o quadro; e dá grande
relevo ao aspecto da sala que foi construida ainda em
tempo de D. Manoel.

Com o quadro do Nascimento praticara se um grande

vandalismo.

Mandaram entaipar o quadro, e substituilo pelo que
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representa S. Jeronymo, e é obra de José de Avellar

Ribeiro; até a moldura de pedra estava occulta.

E só isto se descobriu quando o provedor José Ma-
ria Eugénio d'Alnaeida mandara proceder á limpeza do
refeitório.

Foi tirado o quadro, e viu-se que a parede não era

ahi revestida de cantaria, como toda a casa, e no seu

logar havia um revestimento d'argamassa, a qual appa-

receu dentro de uma moldura de pedra.

Mandou-se arrancar a argamassa, e por detraz se en-

contraram umas tábuas, e, arrancadas estas, achou-se um
quadro pintado a óleo com estuque, porém muito de-

teriorado.

O quadro representa a Adoração dos Pastores.

#

* *

Doação da Casa de Belém aos Religiosos de S. Jero-

nymo, e escambo com a Ordem de Cbristo, pela Ju-

diaria grande. *

Dom Manoel per graça de Deus Rey de Portugal e

dos Algarves daquem e dalém mar em Africa, Senhor

de Guiné. A quantos esta nossa Carta de doaçam e per-

petua firmidoem virem Fazemos saber que concirando

nos como antre os outros Sacramentos sacriQcio e cul-

to divino be de maior excellencia e santidade e mais

acepto ante nosso Senhor que nenhum outro e dese-

jando nos de em nosso lempo o dito culto divino ser

ampliado, acrecentado e honrado com quanta nossa

possibilidade fôr segundo todo bom Princepe e Rei Ca-

1 D. António Caetano de Sousa: Provas da Historia Genealó-

gica da Ca?a Real Porlugueza, vol. II. pag. 255.
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tholico está em rezão que faça. E veodo nos como o

assento e sítio de Santa Maria de Bailem que está buma
legue apar desta nossa Cidade de Lisboa assy por ser

na praya do mar e a cerqua da dita Cidade como por

ser lugar a que vem aportar e ancorar muitas naus e

navios e gente assy de estrangeiros como naturaes be

logar apto e pertencente para nelle se fazer um mos-
teiro e casa honesta em que possam estar relligiosos

que devotamente menislrem e façam o oficio e culto di-

vino, e agazalhem os pobres estrangeiros confessando-os

e dando-lhes os outros Sacramentos quando lhes mes-

ter fezerem, e por quanto nos hora houvemos per via

descambo o dito lugar de Beilem da Ordem de Cbris-

tus, cujo o dito assento era pella casa grande que foi

esnoga dos judeus no logar a que hora chamão Villa

Nova que foi pollo passado Juilaria grande, com sin-

coenta mil reis de renda per os foros de casas situa-

das dentro no dito lugar de Villa nova, o que todo assy

demos á dita Ordem de Christus pello dito logar de Be-

lém que hora da dita Ordem liouvemos, a qual casa e

renda dos ditos sincoenta mil réis vai muito mais á di-

ta Ordem do que valia e rendia o diio logar de Belém,

segundo se mais largamente poderá ver pela escriptura

do escambo que antre nos e a dita Ordem sobre o

dito lugar de Belém se ha de fazer bonde nos movido
com zelo de bem fazer de nosso próprio moto poder

absoluto e certa sciencia, damos e fazemos esmola

antre vivo», valedoura doje para todo sempre ao pro-

vincial, frades e irmilaes do.Bemaventurado S. Jerony-

mo, cujo devoto somos viventes sobre a regra de Santo

Agostinho, e aos que depoz delles vierem que sob a

dita regra viverem do diio nosso lugar de Belém, con-

vém a saber do oratório e irmida de Nossa Senhora

Santa Maria de Belém com seu pumar assi como hora
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6Slà cerrado de muro, e com cazas que estam comjun-

las ao dito pomar que estam comessadas de fazer, e

bem assy huma casa de morada que eslá acerca do cha-

fariz, na qual casa se hora faz veuda, o qual assento

DOS assy damos com todallas entradas, sahidas, logra-

doiros, agoas e pertenças com que o nos houvemos da

dita Ordem de Ghristus e per aquellas confrontaçoens

com que de direito devem partir, e ao dito logar per-

tencem, e melhor se o elles melhor poderem haver pa-

ra que no dito lugar se haja de fazer hum Moesteiro

que seja da dita Ordem em que se possa perfeitamente

admenistrar e devotamente fazer os oíBcios divinos e

darem outros quaesquer Sacramentos, e comprirem to-

do o mais que á dita Ordem pertence, a qual doação

que lhe nos assy fazemos do dito logar de Belém é com
tal entendimento e condição que os religiosos que pelo

tempo estiverem na dita caza e Moesteiro sejão obriga-

dos de em cada um dia para todo sempre dizerem huma
missa na dita Igreja pela alma do infante D. Henrique,

que Deos haja, fundador que foi do dito logar, e assi

pela nossa e por nossos successores, segundo todo esto

mais largamente se contem na Bulia que o nosso muy
Santo Padre Papa Alexandre acerca dello nos hora ou-

torgou, e porque concedeo de na dita igreja de Belém
se alevantar mosteiro que fosse da dita Ordem de São

Jeronymo com tanio que em cada hum dia os Relligio-

sos que na dita caza estivessem dissessem para sempre
a dita Missa como assima dito é, e quando se assy dis-

ser ao lavar das mãos o Sacerdote que a disser se vol-

verá para a gente, e dirá em alta voz: Rogai a Deus
pela alma do iffante D. Henrique primeiro fundador

desta casa, e por a de El Rey Dom Manoel, que a do-

tou a nossa Ordem.
Item serão mais obrigados os ditos frades de dizer em
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fim de todallas matinas e completas a oração de Nossa

vSenhora que diz Deus qui de Beatae Mariae Virginis

útero verbum tuum Angelo nunliante carnem suscipere

voluisti, presta siiplicihus tuis ut qui vere eam gene-

tricem dei credimus ejus apud te intercessionibus adju-

vemur, e por mais farão em fim de todallas matinas e

completas comemoração especial per nos a Sam Miguel

e San Jeronymo por bem da qual doação nos hora a

largamos e demitimos de nos toda propriedade, posse,

direito, e útil sentiorio, que nos no dito logar de Be-

lém tinhamos, e queremos, e nos praz que todo doje

por deante seja trespassado e trespasse na dita Ordem
e frades delia, e por esta nossa Carta damos logar e li-

cença á dita Ordem, Provincial e Religiosos delia, que

por si e por sua própria aulhoridade possam tomar e

tomem a posse auloal Real do dito logar e assento pela

maneira que aqui é declarado sem para ello llie ser ne-

cessário outra mais nossa licença nem de nossos offi-

ciaes e justiças, por quanto queremos e havemos por

bem e serviço de Deus e nosso que assi se faça, e o

Provincial da dita Ordem e frades delia persentirem que
a dita doação redundava em muito serviço de Deos e

honra da dita sua Ordem o aceptaram com as condições

assima ditas, e se obrigaram per si e pellos bens da

dita sua Ordem comprirem todo como acima é conteú-

do, e por meltior memoria desta cousa mandamos dello

fazer três cartas todas três de um theor das quaes qul-

zemos e houvemos por bem que bnma fosse posta na

nos>a Torre do Tombo, e outra tivessem os frades de

S. Jeronymo e outra estivesse no Cartório da Ordem de

Christus em Thomar pelo que a dita Ordem loca. Dada

em a nossa cidade de Lisboa a 22 de dezembro. Antó-

nio Carneiro a fez. Anno de Nosso Senhor Jesu Christo

de 1498.— El Rey.
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Tresladn da posse que se deu do Mosteiro de Belém
aos Religiosos de S. Jeronymo por bulia Apostólica.

Id nomine Domini. Saibão quantos este publico eslro-

menlo de publicassão e de posse virem que no anno do
nacimento de nosso Senhor Jesus Cbnsto de mil e qui-

nhentos, aos 21 do mez de abril dentro da capella do so-

bredito mosteiro de Santa Maria de Belém conteúdo em
este sobredito processo, estando hi o dilo seíihor Pêro

Gonçalves Provisor do dito Reverendissimo Senhor Car-

deal, depois de sua mercê ter aceitado o dito rescripto

apostólico no sobredito processo inserto, e depois de assi

ter a requerimento dos dilos padres e frades deseroido o

dilo processo segundo em sima faz menção, logo hi era sua

presença, e em presença de mi notário e testimunhas ao

diante nomeados pareserão os devotos padres, convém
a saber— os sobreditos trei Pedro da Guarda, que hi

estava per prior do dito mosteiro de Santa Maria de Be-

lém que assi fora erguido de novo, e frei Martinho per

vigário, e frei Jeronymo, e ir. João da Sertam. e fr. Bar-

tolomeu de Possas, fr. AíTonso e fr. Gonçalo e fr. Álvaro

Sãochristão, todos frades da dita Ordem de S. Jeronymo
dos Eremitas sob a regra ds Santo Agostinho, e logo per

elles todos em seus nomes e de toda a diia sua Ordem
foi requerido ao dito senhor provisor e juiz apostólico,

que, pois elle já tinha eregido e tornado o dito eremité-

rio de Santa Maria de Belém, em mosteiro da dita sua

Ordem, segundo lhe per nosso Senhor o Santo Padre

era mandado, e segundo no sobredito seu processo por

elle dtísernido continha, que elles lhe requerião da par-

te do Santo Padre que em cumprimento dos ditos man-
dados apostólicos que elle pela dita autoridade Apostó-

lica os meltesse logo pois o nosso Senhor hi trouxera,

de posse do dito mosteiro, segundo per elle e seu pro-

cesso era mandado, e visto pelo dito Senhor seu re-
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querimento com o dito processo, logo por elle os ditos

padres e frades foram metidos de posse do dito mos-
teiro per esta guisa que se adiante segue.

Primeiramente elle dito senhor provisor tomou, e o dito

fr. Pedro, prior pela mão, e os outros frades todos com
eile, e todos levou á Igreja, e lhe deo delia hi a dita

posse, e deshi os levoo ao dormitório e ao refeitório e

á cosinha, e deshi ao pomar que está serrado das por-

tas adentro, dando-lhe em cada um dos ditos logares

posse delles, e per este auto disse tanto que assi o aca-

bou de fazer que elle dava, e havia per dada, como de

feito logo deo. e concedeo auctoritate apostólica aos

sobre ditos frades e padres, e á dita sua Ordem em
pessoa d'elles a posse do dito mosteiro de Nossa Se-

nhora de Bellem, Real, autuai e corporal, com todos

seus dormitórios, refeitórios, campanário, e campam,
e hortas, e com todas suas pertenças e direitos e ren-

das e cousas que ao dito eremitorio e mosteiro era ere-

gido, de direito pertencião, e de direito deviam e de-

vem pertencer, assi do que ora no dito mosteiro ora es-

lava feito como de todo o mais, que se nelle edificas-

se, fizesse e ampliasse, e esto todo. assi e da maneira e

com os encargos e limitações pelo dito nosso Senhor e

S. Padre e sua letra apostólica a elles e a sua Ordem
concedidos, e dados e assinados e outorgados, e per elle

dito Senhor Provisor e seu supra próximo processo, de-

clarado, emendado, e de outra guisa não, e logo pelos

ditos padres e frades foi dito que elles pelo sobredito

modo, e com as ditas limitações e encargos se avião

assi, e a dita sua Ordem por metidos e envestidos na di-

ta posse do dito mosteiro deste dia para todo sempre,

e pediam ao dito Senhor que, assi lhe mandasse de lo-

do, e hum e quantos instromentos de posse lhe compris-

sem, e o dito Senhor Provisor lhes mandou dar, e eu no-
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lario lhe dei esias testemunhas que a lodo foram pre-

sentes os sobreditos, e João Rodrigues e James da Fon-

seca, moradores na dita cidade de Lisboa. E eu Joan-

nes Fernandes, beneficiado na dita Sé de Lisboa e no-

tário apostólico autoritate apostólica, que a tudo com
as ditas testemunhas juntas fui, e este pubrico estro-

mento per minha mão escrevi o qual o dito Senhor

executor apostólico do dito caso aqui neste pergaminho
ao pé do diio processo mandou assi fazer per tudo ir

debaixo de seu sello que elle aqui mandou pôr.

cGaspar Galletti, publico notário apostólico, e abbre-

viador da legacia de Portugal, certifico que a posse acy-

ma e alraz escripta. foi bem e fielmente tresladada de

verbo ad verbum do próprio original, a que me repor-

to, que ficou em poder dos religiosos do Real Mostei-

ro de Nossa Senhora de Belém da Ordem de S. Jerony-

mo, com o qual o dito treslado concorda: em fé do que
fiz e assinei este com meu sinal publico em Lisboa, aos

43 dias do mez de fevereiro de 1626 annos. Rogatus et

requisitus. q q

El-rei D. Manoel escolheu para sua sepultura o mos-
teiro de Belém, da Ordem de S. Jeronymo, e por isso

ordenou em seu teslamenlo que enterrassem seu corpo

na referida egreja quando estivesse acabada, o que as-

sim se cumprio. Assim como também el-rei D. JoãalII

da Madre de Deus, onde estiveram em deposito, mandou
para Belém os restos mortaes da rainha D. Maria, sen-

do esta trasladação dirigida pelo secretario Pêro d'AI-

caçova Carneiro.

A porta travessa é bipartida * com uma columna de

^ Abbade Castro: Descripção do Real Mosteiro de Belém. Lis-

boa. 1840. 2.» edição, pag. 17.
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muitos lavores com delicado pedestal e capitel, sobre o

qual se vê a eslaiua do infante D. Henrique, vestido

com arnez e grevas, e em cima do arnez uma dalma-

tica, onde se vêem três escudos reaes sobre a cruz

dAviz, accompanhados do banco de pinchar, tendo na

extremidade da dalmatica vários emblemas, como as

armas da cidade de Vizeu, de que era duque, espberas

armillares ele, na mão direita empunha a espada e cora

a esquerda aponta para as armas da cidade do Porto,

onde nasceo: e junto ao pé esquerdo tem o elmo com
viseira e coronel; formando este pórtico um grupo o

mais bello não só pelos seus differentes desenhos, co-

mo pela architectuia, bom gosto e symetria que nelles

se observa.

No frontão da portaria principal estão gravados os

seguintes dislicos, compostos no reinado d'el rei D.

João III pelo mestre André de Resende:

Vasta mole sacrtim Divinae in lilore Matri

Rex posuit Regum maximus Emmanuel
Auxii opus heres Regni et pietatis uterque

Strucíura ceríant, relligione pares.

Entrando esta portaria se dá com um veslibulo on-

de, do lado direito, fica a porta principal da egreja, que
é d'um só arco, em círcumferencia do qual se observa

uma bella escuiptura na cantaria que o forma, repre-

sentando o nascimento de Christo, a Annunciação de

N. Senhora, e a adoração dos Reis Magos, com outras

figuras, como a de S. Jeronymo.

Do lado esquerdo esiá uma estaiua representando, de

joelhos, el-rei D. Manoel, e do direito, outra da raioha

D. Maria, xasielhana, sua segunda mulher.

Fica-lhe fronteira a capella de N. Senhora do Vencimen-
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to onde tinham seu jazigo os irmãos dos Passos d'esla

egreja ; e na frente da entrada eslà a porta do mostei-

ro, pela qual se sobe por dois degraus, e no frontão da

mesma se acham esculpidos os seguintes versos latinos

:

Extitit Alcydes gentis dominator iberae

Froenaiit Caesar gallica regna jugo,

Rec pi.°^ Eminaniiel lictor superemmet junges,

Solis adusq, ortum qui lolit imperium.

E aos lados das hombreiras, sobre umas pequenas
janellas, ha dois bustos; um de Hercules, e outro de

Júlio Gesar, lendo por baixo pintados os seguintes dis-

ticos

:

Debaixo do busto de Hercules

Hoc lapide ante fores, depicto Alcydis imago,

Regalis firmum denotai aedis opus.

Do DE JuLio César

Caesaris, incisco praesens in mármore vulteis,

Induat augustae limina fausta domus.

Tem a egreja desde a poria principal, que abre para

o poente, segundo a postura das egrejas amigas, até ao

primeiro degrau do cruzeiro 2:^5 palmos, e d'alli até ao

primeiro degrau da capella mór 88 : d'este ao do altar

mór 70, os quaes juntos dão um cumprimento ao tem-

plo de 338 palmos.

A Egreja è de três naves, em forma de Cruz Latina,

com 8 columnas de grande altura, que correm em duas
ordens pelo centro da mesma, revestidas de differentes

lavrados, com festonadas de flores, insectos, aves, con-

33
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chás, peixes, ele, tudo de muita delicadeza (imitando

os arabescos de Miguel Sanzio d'UrbÍDo;) e como es-

tam circumscriptos em logares idênticos á columna

fronteira, vistos obliquamente formam por sua varieda-

de a mais agradável e curiosa perspectiva.

Cada nave tem sua abobada: as abobadas, columnas

e paredes são de cantaria, tão bem assente, e com tal

cuidado, que diíficullosamente se divisa nellas vestígio

de betume ou cal.

A qualidade da pedra é lioz. O corpo da egreja tem

H janellas entre grandes e pequenas: debaixo do coro

estão duas capellas fechadas por balaustradas, uma de

S. Leonardo, cuja imagem de porcelana foi presente do

papa Júlio II pelos annos de I50Í2, assim como ainda

outras duas ; e os quadros com reliquias que lhe ador-

nam as paredes, os duou ao mosteiro el-rei D. Sebas-

tião, os quaes foram da sua capella. *

Defronte d'esta está a do Senhor dos Passos, a qual

é toda de talha dourada, com seus nichos apainela-

dos, e emblemas da paixão de Christo.

Detraz da capella de S. Leonardo, está um sarco-

phago, mandado fazer por D. Pedro II. com destino

para D. Afifonso VI, o qual se não chegou a acabar;

1 «As reliquias que andão em minha capella, porque não estão

com a reverencia e decência devida, meus testamenteiros as porão
no mosteiro de Bellem em logar conveniente que para isso com
o prior 6 padres do mesmo mosteiro, ordenarão onde estarão,

para que os Reys meus descendentes e suecessores, as quaes é

minha vontade que nunca as tirem de si e do mosteiro, e as man-
darão levar quando lhe parecer que convém irazel-as comsigo,
ou estarem em outra parte.»

Verba do Testamento d'el-rei D. bebastião, feito em Lisboa a

13 de Junho de 1578, que afiBrraa o abbade Castro, estava na li-

vraria manuscnpta da Casa de Cadaval, no liv. XIII dos Copia-
dores, pag. 141.
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e junto ao degrau que sobe para o cruzeiro foi sepul-

tado o patriarcha de Lisboa D. Fraocisco de Salda-

nha.

O cruzeiro é mui espaçoso, e tem cinco janellas gran-

des no alto das paredes laleraes, e sua abobada è surpr e

hendente, a ponto de haver quem diga que Filippe II de
Castella, o primeiro de Portugal, apenas levantou os olhos

para a abobada d'este cruzeiro, parecendo-lhe impossivel

que uma tal massa se podesse sustentar em suas colum-

nas, apesar da prevenção que o dominava a favor do
edifício de S. Lourenço do Escurial, (fundação d'este

mesmo rei, em cumprimento d'uma promessa feita an-

tes da famosa batalha de S. Quintin, onde os francezes fo-

ram derrotados pelos hespanhoes em 10d'agosio de I5õ7)

voltando-se para Cbristovão de Moura exclamou: no he-

mos hecho nada en el Escurial!

Quando os antigos mareantes (diz Edgard Quinei na

sua notável obra Mes Vacances en Espagne, Paris, 1847)

depois de terem conquistado mundos, entravam no seu

paiz, desembarcavam em frente do átrio do mosteiro de

Belém, e era esta a porta pela qual deviam entrar to-

dos os triumphos de Portugal, segundo a linguagem

de João de Barros.

Corri para este sitio, uníco sobre a terra, e ali vi um
monumento d'uma sublimidade tão nova, tão original,

que todo o pensar do povo portuguez me pareceu ali

encerrado.

Não tivesse o terremoto deixado subsistir nenhumas
outras ruinas, este novamente fatiaria só, a alma marí-

tima de Portugal viveria em cada pedra.

No sitio do Tejo. em que Vasco da Gama embarcou
para procurar o continente das índias, n'esta praia das

lagrimas, como lhe chama João de Barros, que viu tan-

tas sensações de receio, de esperança e de dôr, tantas
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partidas, abraços e adeuses mie se julgavam eternos,

e regressos iriumphantes, o rei D. Manuel mandou eri-

gir um templo:

Sua archilectura è gothica; mas o caracteristico do

génio é ler ali misturado todos os caracteres da vida do

mar—cabos de pedra, que ligam os pilares goibicos uns

aos outros, altos mastros de mesena que sustentam as

ogivas, os florões, as abobadas, em quanto a vela da

humanidade se enfuna, no século xvi, debaixo da vira-

ção do Céu.

E' ainda a casa de Deus da edade media, mas apa-

relbada como um navio sahindo a barra.

Se entrardes no interior do claustro, já os fruclos e

as plantas dos continentes recentemente revelados, os

cocos, e os ananazes, são coibidos e suspensos nos bai-

xos relevos.

O espirito d'aventuras, de perigos, sciencia e desco-

brimentos, respira n'aquellas paredes mais que em ne-

nbumas outras.

E' a impresssão d'esse momento inexprimivel de en-

thusiasmo em que Christovão Colombo, Vasco da Ga-

ma, Magalhães e João de Castro entoam de ]oelhos a

Gloria in excelsis Deo, amainando as velas em frente das

terras desconhecidas.

Aqui sereias gothicas nadam n'um mar d'alabastro

;

acolá macacos trepadores do Ganges se baloiçam nos

cabos da nave da egreja de S. Pedro.

Os periquitos do Brazil esvoaçam em torno da cruz

do Golgotha.

Lagrimas correm sobre os brazões.

Ajuntai mappas mundi de mármore, astrolábios, es-

quadros unidos aos cruciflxos, machados dabordagem,
escudos, escadas, maçames, nós de cordas enroladas

em volta das columnas e dos pilares, e vos conhece-
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reis no mais insigniOcante pormenor, uma egreja ma-
rítima, a barca empavezada do Chrislo hespanhol e por-

tuguez, que no meio das angustias do homem, cingra pa-

cificamente, ficando os ventos para iraz, sobre oceanos

ainda não visitados.

Elephanles de mármore sustentam triumphalmente a

urna fúnebre do rei D. Manuel, que presidiu á desco-

berta d'esta índia : outros mortos jazem perto d'aquella

urna.

Direis-vos serem os pilotos adormecidos debaixo da

abobada abatida entre as duas pontes.»

Continuemos, porém, a descripção do mosteiro de

Belém.

Ha no cruzeiro seis altares dourados e estufados * a

saber: um de S. Jeronymo, o qual tem uma imagem
d'esle Santo, que é feita de porcelana, e de primorosa

escuiptura, cuja cabeça parece natural, imagem que foi

dadiva do papa Júlio III a el-rei D. Manuel; e os outros

—de Santa Paula, de Nossa Senhora de Belém; ou me-
lhor—Nossa Senhora dos Reis:—de Nossa Senhora da

Estrella, também de porcelana, e presente do referido

papa ao mesmo rei:— de Santa Eustachia, virgem, filha

de Santa Paula: e a de Santo António das Barbas, to-

dos da mesmo ordem.
Nos lados d'este cruzeiro estão duas capellas. A que

fica do lado do Evangelho é dedicada a Nossa Senhora

do Rastello, e a outra da parte da Epistola a Nossa Se-

nhora das Estrellas.

Cada uma d'estas capellas parece uma egreja, porque
dentro de si contém cada uma outras nove capellas,

quatro com altares e cinco com sepulturas. Teem ba-

1 Abbade Castro: Deseripçáo do Real Mosteiro de Belém. Lis-

boa, 1840, pag. 22. Ha outra edição estampada em 1837.
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laustradas de bronze na entrada, assentes em um de-

grao de pedra que faz subida para o seu pavimento,

o qual é de vários mármores quarleados. A largura do
cruzeiro è de 2:20 palmos de altar a altar collaleral, e

na capella do lado do Evangelho estão os túmulos dos
filbos d'el-rei D. Manuel.

O primeiro, que fica na frente, é o do cardeal rei D.

Henrique, o Casto, com o seguinte epilaphio:

Hicjacet Henricm gemino diademate clarus,

Quod pátrio sceplro purpura juncta fuit,

Conditur, et Regnum pariter cum Rege sepultum,

Ul foret imperii vitaque, morsgue sui.

E aos lados delle estam dois altares com seus fron-

taes de pedra lavrada, representando dois quadros da
vida de S. Jeronymo, havendo ali outros dois altares,

que ficam nos vãos dos quatro túmulos, sendo um o do
infante D. Luiz e de seu irmão D. Carlos, como se lô

00 epilaphio seguinte:

Magnus consiliis Infans Ludovicus, et armis,

Hoc silet augusto, morte jubente, loco,

Frater et liic Carolus, Caroli spes altera magni,

Ah nisi marceret fios ubi parturiit. *

Outro o de D. Fernando, e com este lambem seu ir-

mão D. António, o que se patenteia pelo epilaphio se-

guinte:

* Destes epitaphios fcram uns compostos pelo bactiarel Jero»

nyrao Cardoso; outros pelo P. Manuel Pimenta, da Compantiia
de Jesus, fallecido no Collegio d'Evora em 1603: e o do cardeal

rei D. Henrique, pelo 2.» conde da Ericeira, D. Fernando de Me-
nezes.
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Hic necis império Fernandus subjacel Infans,

Mcecenas doctis, proesidiumque viris.

Ventris ab egressu dormitque Antonius InfanSy

Ut pede, quam terram, tangerei astro prius.

No de D. Affonso, cardeal, sexto filho d'el-rei D. Ma-
noel, lemos o seguinte:

Heu quot in Alphonso viduantur honore Tiarael

Plorat UlHsipo, Roma, rubensque Toga,

Visenses pueri, qiios ipse fide erudiebat,

Solaque congaudent aethera Cive suo.

Outro do infame D, Duarte, e com elle no mesmo
tuuiuio a infanta D. Maria sua irmãa:

Claudit in hoc Infans Oduardus membra fepulchro^

Carptaque primaevo lacte Maria soror.

Jure Brigantinae Domui regnum, ille poposcit;

Joannes quartus ccelitus obtinuit.

Na outra capella, do lado da Epistola, estam os tú-

mulos dos infantes, filhos d'el-rei D. João III—em um
o príncipe D. Affonso, e com elle seu irmão, que foi

jurado priocepe herdeiro do reino, pela morte de seus

irmãos.

O epitaphio é do iheor seguinte:

Cernitur hoc duplici lacrymari Principe marmor,
Durior heu teneris mármore Parca tiàit.

Ah! Puer Alfonsus latet hic sociante Philippo,

Proh Regum soboles, quam attenuata jaces!

Na mesma sepultura a infanta D. Isabel e sua irmã

D. Brites, com o seguinte epitaphio

:
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Hic Isabella jacent, et Regia Virgo Beatrix,

Quas mors a teneris siistulit unguiculis.

Heu niillo una solei discrimine volvere nomm,
Audet, et heu verna, perdere turbo rosas.

Em outra D. Diniz e com elle também seu irmão D.
Aotooio, com o seguinte epilaphio:

Immatura Antonius et Dionysius Infans,

Morte sub hoc pressi mármore membra tenent.

At veluti Empyreum florum exornanlia dono.
Graius uterque suo vivit odore Deo.

Em outro o Princepe D. João, pae d'el-rei D. Sebas-
tião, com seu irmão o princepe D. Manoel, como diz o
epitaphio seguinte:

Hic palitur lelhi Joannes vulnera Princeps,

Et puer, et Princeps prob dolori Emmanuel.
Juannes uno muitos bíRrede reliquit,

Udus pro mullis namque Sebastus erat,

Em 1682 mandou fazer n'esta capella o princepe re-

gente D. Pedro um mausoleo para el rei D. Sebastião,

para o qual foram transferidos os ossos que diziam ser

daquelle desditoso monarca.

Fez-se isto ás portas fechadas e somente com assis-

tência dos conselheiros de Estado, dos oíDciaes da Ca-
sa, e dos monges do mosteiro.

Aberto o caixão que do Algarve fora trazido por or-

dem de Filippe II de Castella e 1.° de Portugal, se

acharam os ossos daquelle rei em um sacco de panno
de linho atado com uma fita negra: e collocados com
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ioda a decência em oulro pelos conselheiros d'Estado,

foi posto no mausoléu que o provedor das obras Hen-

rique de Carvalho e Sousa, senhor da Azambugeira,

mandou cerrar.

O secretarie de Estado D. fr. Manuel Pereira fez um
termo da forma como se acharam os restos mortaes de

D. Sebastião, o qual assignaram os ministros d'Estado

que estiveram presentes; e sobre o tumulo se lhe gra-

vou o seguinte epitaphio, que tanto agradou aos sebas-

tianistas:

Conditur hoc tumulo, si vera est fama, Sebastas,

Quem tulit in Libycis mors properata plagis.

Nec dicas falli Regem qui vivere credit,

Pro lege exlincto mors quasi vita fuit.

E no pavimento desta capella, um pouco mais ao

lado direito, está uma sepultura quasi rasa, onde jaz

D. Duarte, que foi arcebispo de Braga, filho illegitimo

d'el-rei D. João III e de D. Isabel Moniz, moça da ca-

mará da rainha D. Leonor, terceira mulher d'el rei D.

Manoel.

N'esta sepultura lemos o seguinte epitaphio

:

Regia tanlillo proles Eduardus humalur,

Nec Juveni voluit parcere Parca, loco.

Primatem, Dominumque electum Brachara deflet,

Quem virtus poterat reddere legitimum.

Tem mais duas capellas com seus altares, e nos res-

pectivos frontaes, que são de pedra, estam representa-

dos em lavor outros dois passos da vida de S. Jero-

Dymo; e em um d'estes altares se acha depositada a
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rainha D. Catbarina, viuva de Carlos II, da Grã Breta-

Dba.

Teve este cruzeiro, na frente, uma balaustrada de

bronze, que lhe servia de teia, como ainda alli indicam

no pavimento os curvos do mesmo metal, sobre que
corriam as rodeiras das meias portas.

D. João III cuidou logo em 1522 de mandar edificar

a capella mór para desempenhar as recommendações de

seu pai, sendo João de Castilho o archilecto da mesma
capella, a qual é de bellos mármores brancos d'Eslre-

moz. Em torno a circunda interiormente um composto
e proporcionado pedestal.

Tem quatro arcos com deseseis columnas grupadas

e interpostas, com suas bases atticas e capiteis jóni-

cos, suportando o seu competente entablamenlo. Sobre

este assentam outras tantas columnas da ordem corin-

thia na prumada das debaixo, entre as quaes ha quatro

janellas correspondentes á mesma archilectura, e nestas

columnas descança o ultimo entablamento donde nasce

a aboboda, a qual é de pedraria de varias cores e apai-

nelada.

O pavimento da capella é de pedras brancas e pretas

em xadrez tendo uma balaustrada de mármore branco

que a divide do cruzeiro.

O altar mór, para o qual se sobe por três degraus,

é de diíTerentes pedras imbutidas. Os painéis do retá-

bulo são 5: 3 da Paixão de Christo e 2 da adoração

—

obra do pintor Gregório Lopes.

Detraz do altar mór está o Sacrário, que é de ma-
deira chapeado de folha de prata, mui bem lavrada ao

cinzel; representa na Porta Coeli em meio relevo a ado-

ração dos magos, e aos lados tem columnas de vários

lavores imitando folhagem, e sob a porta se lê esta ins-

cripçào: O Príncipe D. Pedro, que Deus guarde, deo
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este Sacrário a este Real Mosteiro de Belém no anno
1667 *.

Dentro dos quatro arcos que decoram a capella mór-
e que ficam enlre as columnas, estam quatro sumptuo-
sos túmulos, cujas urnas são de pedra de cores lustra-

das, e por dístincção descançam cada uma sobre as cos-

tas de dois elephantes de pedra cinzenta, e teem estas

urnas no topo almofadas, e sobre ellas coroas reaes

abertas de metal dourado.

Esta capella mór foi fundada no anno de 1551, no
qual para ella se trasladaram os ossos d'el-rei D. Ma-
nuel e da rainha D. Maria.— Castelhana, sua segunda

mulher, em 18 d'outubro: os daquelle da egreja an-

tiga do mesmo mosteiro, e os desta do das religiosas

franciscanas da Madre de Deos, onde se achavam depo;

sitadas.

No primeiro arco que fica junto do prosbyterio, da

parte do Evangelho, está o tumulo do dito rei, com o

seguinte epilaphio:

Littore ab occiduo qui primi ad lumina Solis

Exlendit cultum, notiliamque Dei.

Tot Reges domili, cui submisere thiaras,

Conditur hoc tumulo Maximus Emmanuel,

O licenciado André de Resende foi o author dos epi-

taphios dos tumultos d'el-rei D. Manuel e de sua mu-
lher D. Maria, a Castelhana.

Está em o seguinte arco, junto a este tumulo, o da

rainha D. Maria, com o seguinte epitaphio:

^ Aquella legenda é mentirosa. Sabe-se com certeza que o mo-
oareha que fez offerta daquelle sacrário foi D. Affonso VI.
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Maria Fernandi Catholici Gast. Regis F. D.

Emmanuelis Lusil Regis P. F. invicti Con-
jux mira in Denm pietale iDvSignis, ac

bene de Repub sempre merila.

H. S. E.

Da parte da epistola, em o arco que corresponde ao

do tumulo d'el-rei D. Manoel, está a d'el-rei D. João III

e tem o epitaphio seguinte:

Pace domi, belloque foris moderamine miro

Auxit Joannes Terlius imperium.
Divino excoluil Regno importavii Athenas,

Hic tandem situs esi Re^i Palriae Parens,

E logo no outro arco, junto a este, se acha o da
Rainha D. Gatharina, sua mulher, com o seguinte epi-

taphio:

Catharina Philippi I Cast. Reg. F. Joannis III

Lusit. Regis P. F. Invicii conjux, magni animi

et incomparabilis exempli Regina.

H. S. E. *

Debaixo do primeiro degrau que dá subida para esta

capella mór jaz o architecto João Patassi, para onde o

mandou trasladar Filippe II no anno de 158i, de pavi-

mento da porta travessa sob que estava sepultado.

A sachrislia é de figura rectangular com duas janel-

las grandes, e uma formosa columna ao meio, a qual

1 O epitaphio de D. João III e o de sua mulher D. Catharioa

são obra do jezuila Manoel Pimenta.
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por todos os lados que se observe, parece-nos que está

um pouco inclinada para a parte opposta.

Era torno da sua base ha uma espécie de credencia:

o tecto é de laçaria de pedra de boa architectur^.

Tem um altar na frente e bons caixões piotaaos de

preto com frisos dourados, onde ainda se conservam
muitos ornamentos de varias sedas, telas e brocados de
toda a qualidade que o rei fundador ali amontoou, as-

sim como um paramento para pontifical, mandado fazer

por el-rei D. João III, que depois doou ao mosteiro, e

serviu na primeira missa das exéquias 'i'el-rei D. Ma-
nuel e da rainha D. Maria, sua segunda mulher, que é

de tela rouxa com o savrasto de velludo preto, bordado
de ouro, e alcachofrado de prata, mui rico de lavor e

custoso: como também uma grande colcha encarnada de
tela de ouro com muitos bordados, que serviu de co-

brir uma tarimba que se collocou no meio do cruzeiro

d'este lemplo, onde descançavam os caixões com os ossos

d'el-rei D. Manuel, da rainha D. Maria e dos Infantes

D. Affonso, cardeal, e D. Duarte, seus filhos, antes de

descerem aos túmulos em que jazem, e a mesma colcha

mandou el-rei D. João III que ficasse para o mosteiro.

Não é menos digno d'apreço um paramento de velludo

carmezi, tecido com ouro, com o savastro bordado a

matiz pela rainha D. Catharina, viuva de D. João III, e

pela sua camareira mór D. Philippa de Alhayde, doado

também pela mesma rainha ao mosteiro no anno de 1570.

As paredes da sachristia estavam revestidas de qua-

dros dos passos da vida de S. Jeronymo, e muitos d'el-

les são obra de José de Avellar Rebello, artista que
viveu no reinado d'el-rei D. João IV. E era tal a fre-

guezia que tinha que chegou a ler uma rua de casas cha-

mada Rua direila do Rebello, e hoje travessa do Pintor,

na freguezia de S. Sebastião da Pedreira.
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Ao lado esquerdo vê-se uma escada que leva para o

claustro de cima, e em frente do altar uma outra que
deita para o claustro de baixo, o qual é coberto com
desafogadas e alegre varandas que se estribam sobre

24 arcos de pedraria, altos e espaçosos, todos de la-

çaria de muita axcellencia.

Tem este claustro quatro lanços, onde em cada um
havia nm painel, e em Ires dos ditos lanços um aliar

em cada um. Os painéis da Annunciação e da Assump-
ção de N. Senhora foram feitos por Fernão Gomes: o de

S. Jeronymo é obra de Manoel Campello, e o do Senhor

no Horto, de Gaspar Dias.

Logo que se entra no claustro do lado esquerdo, es-

tão quatro bustos em meio relevo dentro d'uns meda-

lhões, no meio das columnas que formam os arcos,

que são os de Vasco da Gama, Nicolau Coelho, e Pe-

dro Alvares Cabral, e sobre as portas, arcos e colum-

nas se observam cruzes da Ordem de Christo, esphe-

ras armillares, escudos reaes, etc, e a letra inicial del-

rei D. Manuel, em caracter monacal.

N'este claustro estão as portas dos conSssionarios,

metlidas na grossura da parede que o divide da egreja,

assim como a escada que sobe para o coro.

No centro ha um tanque de figura circular, com seu

repuxo á maneira de chapeo de pedra sobre uma co-

lumna, e em torno d'elle assentos e alegretes, cercado

tudo por um grande lago, servindo-lhe de communica-
ção quatro pequenas pontes de lagedo.

A um canto corre da boca de um leão, uma bacia

de agua, a qual cae n'um pequeno tanque lavrado, e

deixando-o cheio, some-se, e vae por baixo da terra ao

lago.

Acha-se ali bem a propósito esta fonte, porque fron-

teira lhe fica, a um canto do corredor do claustro, a
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porta do refeitório, o qual toma todo o cumprimento
do terceiro lanço, onde está a dita poria.

O refeitório é azulejado, com cinco frestas grandes e

17 mezas, a sua abobada é de laçaria de pedra, e so-

bre a mesa travessa da parte superior se acha introdu-

zido na parede um quadro grande que representa o

nascimento de Chrislo, pintado por Amaro do Valle,

que floresceu pelos annos de 1616.

No mencionado claustro, junto á porta da sachrislia,

ha mais dois arcos, por onde se deveria entrar para a

Casa do Capitulo, a qual se não chegou a acabar, e de

que só existem as paredes.

Seu fundador havia destinado esle local para as se-

pulturas dos reis, princepes e infantes.

O claustro de cima é egual em tamanho ao de baixo

e n'elle, em o segundo lanço, existe a porta da Livra-

ria que flca sobre a sachrislia, tendo aquella uma co-

lumna ao meio e quatro janellas no alto da parede, das

quaes duas grandes para o oriente, e duas pequenas

para o occidente, e na frente da entrada se acha collo-

cado um painel de S. Jeronymo, obra de José de Avel-

lar Rebello.

Esta casa serve de aula de desenho.

N'este mesmo claustro havia antigamente Hospeda-

rias sobre o Refeitório com sete aposentos e uma gran-

de salla para onde ia D. João III com os fldalgo» com
o flm de recreio, e alli se alojaram o priocipe de Me-
quinéz, no reinado d'el-rei D. Manoel, os filhos do rei

do Congo e muitos mancebos nobres que com elles vie-

ram com o fim de aprenderem a lingua e costumes dos

portuguezes, um arménio, por nome Matheus, embai-

xador do principe, mancebo chamado David, o qual

trouxe a el-rei como presentes algumas medalhas e um
caixilho d'ouro com um pedaço do Santo Lenho.
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Veiu lambem pelos annos de 1502 um embaixador
de Veneza trazendo de presente ao rei de Portugal um
lampadário de christal, o primeiro que veio a este paiz

e vindo com o fim de pedir ajuda contra os Turcos,

que lhe tinham tomado Modon, e se preparavam para lhes

fazer guerra,

No reinado d'el-rei D. João III veiu também da Abys-
sinia um embaixador enviado por aquelle a quem cha-

mavam o imperador David e os nossos lhe davam o

nome de Grão Negus.

No reinado de D. João IV hospedaram-se em Belém
os princepes palatinos Roberto, duque de Cumberland,

e seu irmão Maurício, filhos de Frederico V, conde

eleitor palatino, quando a este leiuo vieram para se li-

vrarem do almirante Blake que os perseguia com uma
armada de Cromwell.

E ainda no reinado de D. João V certos embaixado-

res de um potentado na Ilha de S. Lourenço, os quaes

vieram a Portugal com o fim d'offerecerem ao rei pon-

tos do seu reino para n'elle mandar erigir fortalezas.

Sobre este segundo claustro está um eirado com ale-

gre e dilatada vista, d'onde de uma parle se descobre

a barra e as apraziveis margens do Tejo: e da outra a

cerca com seus pomares, capellas, officinas e terras. O
corpo do mosteiro tem só vm dormitório, com 72 cel-

las. Remata o dormitório com uma varanda sobrancei-

ra a um pomar, e cuja cúpula è sustentada por oito co-

lumnas da ordem de rica ari-hilectura, sendo o desenho

do architecto João de Castilho, e alli se vê uma bella

fonte de jaspe, feita no reinado de D. João III, sahindo as

aguas de golphinhos.

Todo o pavimento do dormitório é de lagedo de Hol-

landa, e o tecto de bordo abaulado, e pela parte de

fora teve, sobre o entablamento, uma guarnição de

I
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renda, cruzes da ordím de Christo, e diversas figuras

nos bolareos.

Na outra extremidade do referido dormitório fica a

grande sala dos Reis, assim chamada por ser guarne-

cida com os retratos dos reis de Portugal, com o tecto

de talha almofadado e pinhas no centro.

O coro é bastante espaçoso, e contem 80 cadeiras de

espaldar de excellente bordo muito bem entalhadas em
figuras e ornatos, dando os vãos da porta superior lo-

gar a doze quadros que representam os apóstolos, e

mais dois sendo um de Santo Agostinho e o ouiro de

S. Jeronymo (pinturas medíocres), e dois órgãos gran-

des, um delles com I(5i2 vozes, e a frente que deita

para a egreja é uma balaustrada de mármore branco.

Sobre este coro fica a casa do relógio e a torre dos

sinns.

No primeiro de novembro de 1735 resislio com fir-

meza este templo ao terremoto, mas ficando abalado,

passados treze mezes cahio a abobeda do corpo da egre-

ja, próxima ao coro, e se arruinaram alguns lanços, o

que se deixava ver nas columnas que o sustentavam

pelas segundas pilastras que se lhes collocaram juntas

para as fortalecer, fazendose ainda mais alguns coo-

certos para o tornarem seguro.

A porta do coro fica em direitura ao dormitório, em
posição tal que, em certos dias, estando aberta a porta

deste, e a que sae da casa dos reis, entra o sol pela

varanda, e vai dar na porta do Sacrário. Segue-se á sa-

la dos reis outra mais pequena com duas janellas, onde

se vê um quadro grande feito pelo nosso artista Braz

do Âvellar, que floresceo pelos annos de 1510, que re-

presenta a Coroação d'espinhos a Christo, da qual sa-

la se vai para a escada da portaria principal que cons-

ta de dois lanços de 18 degraus cada um, e terminam

34
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em um patamareo, em cuja parede se acha um quadro
grande do Senhor com a cruz ás costas, obra do men-
cionado Gaspar Dias, onde se lê o seu próprio nome:
d'ali se desce outra escada de 19 degraos, que termi-

na na portaria: nas extremidades dos parapeitos d'esca-

da estam 4 leões, lymbre de S. Jeronymo de pedra,

assentados, e cuja portaria é uma casa azulejada com
o tecto de brutesco. *

O P. João Baptista de Castro diz-nos no seu Mappa
de Portugal que a ordem moderna de S. Jeronymo se

renovou em Portugal em ISoS pelo venerável P. Fr.

Vasco Martins da Cunha, de illustre ascendência, que
havia feita vido monástica eremitica na Itália em com-

1 Durante a resideBcia que fizemos em Lisboa, visitamos a fa-

mosa abbadia de Belém, e n'e!la admiramos a magnifii-eocia dos

túmulos dos Reis de Portugal, algumas obras de mármore, de
grande valor, os vastos aposentos gue formara o mosteiro, e os

jardins que são os mais bellos do Reino. O prior fez-nos mil ob-

séquios, depois de lhe havermos gabado a belleza d'esta residên-

cia, fallamos-lhe dos religiosos que a habitavam.

Ai de mim, Senhores! exclamou suspirando, este mosteiro es-

tá bem decaído de seu antigo esplendor, e está bem longe de ser

o mesmo que eu vi outr'ora. Quando eu n'elle amda era frade

novo, estava aqui estabelecido, sem que a isso jamais se faltasse,

que uns trinta dos nossos sahissem todas as noites armados d'ura

punhal e d'uma espada para irmos à cata d'avenluras: agora es-

te fervor guerreiro afrouxou de tal modo que apenas existem uns
dez ou doze que não tenham degenerado, e que sigam as pegadas
de seus antepassados. A um íal discurso olhávamos todos uns
para os outros, não sabendo o que havíamos de responder, e não
lendo a certeza de estar elle a fallar com seriedade ou de querer
galhofar. Assentamo-nos com aquelles boos frades a uma mesa
mniio bem servida n'uma sala magnifica. Os frades também por
sua vez foram regallados com umaexcellente symphonia que tí-

nhamos levado comnosco, e que não cessou de toi'ar durante a

refeição.» Memoires du Comte de Forbin, chef d'escadre. Nou-
velle édition. Marseille, 1781, vol. 1.°, pag. 54 e 55.
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panhia dos monges do Santo Sepulchro, os quaes, vin

do da Palestina no século x, e sendo derivados da Re-

ligião que o doutor máximo instituirá em Belém da Pa-

lestina tinbam fundado diversos mosteiros por toda a

Itália.

Por morte de seu mestre passaram alguns monges
para Hespanha e enlre elles o venerável fr. Vasco, to-

dos com o pensamento de resuscitarem a Ordem de S.

Jeronymo.

O P. Fr, Vasco no anno de 1355 veio para a serra

de Cintra, e no sitio em que estava o convento de Pe-

nbalonga, fabricando cellasjuntoa uma ermida de Nos-

sa Senbora da Piedade, ali existente, viveo santamente

com vários discípulos que se Ibe aggregaram.

No anno de 1390 el-rei D. João l lhes comprou o si-

tio de Penha Longa, e lhes ediGcou o primeiro conven-

to que tiveram no reino. Mandando porém o fundador

a Roma o seu companheiro chamado Fernandianes para

confirmação da Ordem, o papa Bonifácio IX, a appro-

vou em abril de 1400, e deste anno se começa a con-

tar a fundação dos conventos da forma seguinte:

S. Jeronymo, em Penha Longa, 1400.

S. Jeronymo, do Mato, termo d'Alemquer, 1400.

S. Marco, termo de Coimbra, 1451.

Nossa Senhora do Espinheiro, em Évora, 1452.

Nossa Senhora de Belém, 1497.

a O infante D. Henrique, como catholico cbristão, em
todos os portos d'onde ordinariamente as naus partiam,

edificou casas d'oração, * em que tinha capellães pêra

administrarem os Sacramentos da Igreja áquelles que

1 Damião de Góes: ChroDíea d"el-Rey D. Manuel, Parte í,

cap. 53.
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andavam n'estas viagens. Entre estas casas uma era da

advocação de Betbelem no surgidouro de Rastello, uma
légua da cidade de Lisboa, na qual, por ser legar d'on-

de mais naus partiram a fazer eslas viagens, e torna-

vam, tinha certos freires sacerdotes, da Ordem da ca-

valleria de Christn, de que elle era governador e admi-

nistrador. Desta casa tinha feita doação á mesma Or-

dem, com algumas heranças de pomares, fontes e terras

que comprara para se manterem os freires, com encar-

go de todos os sabbados dizerem uma missa por sua al-

ma, o que sempre se fez, e faz depois que esta capella

se converteo no sumptuoso mosteiro, que no mesmo lo-

gar fundou el-rei D. Manoel depois que Vasco da Ga-

ma tornou (la índia, mandou abrir os alicerces ao re-

dor desta capella, sobre os quaes se fez um dos gran-

des e magnihcos edifícios de toda a Europa, de que an-

tes que falecesse deixou acabada uma grande parte.

As causas que moveram el-rei D. Manoel a fazer ta-

manha despeza, foi uma a grande devoção que tinha

em Nossa Senhora, a cujo nome dedicou toda esta ma-
quina, pondo-lhe o mesmo sobrenome que tinha de Be-

ihlem: a outra por o logar em que edificava e'^te mos-

teiro ser um dos frequentados de todo o mundo, de

naus que nelle cada dia entrara de diversas partes, pa-

ra os que viessem, acharem nos religiosos consolação

para suas almas e consciências, recebendo n"elle os sa-

cramentos da Egreja, e ouvindo os officios divinos que
se n*elle fazem com muita solemnidade.

A terceira causa foi para no mesmo mosteiro fazer o

jazigo e sepultura de sua real pessoa e da rainha D.

Maria, sua mulher e filhos, posto que n'aqnelle tempo
ainda não tivesse nenhum. A egreja d'este mosteiro tem
duas portas, das quaes a da travessa que está contra a

praia é a mor e mais sumptuosa, na qual mandou pôr
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em pé na columna do meio da porta, a imagem do in-

fante Dom Henrique, primeiro author destss navega-

ções, talhada de vulto em pedra, armado com cota d'ar-

mas, e a espada nua na mão, alevanlada para riba, co

qual modo se afiguram todos os reis e prmcepes que

em pessoa se acharam em feitos de guerra, e n'elles fo-

ram vencedores.

A outra porta è a principal, posto que não seja ta-

manha como a da porta travessa por o causar uma for-

mosa e comprida varanda de pedra talhada, que de so-

bre ella sae de longo caminho publico, até o cabo de

todos os jardins e edifício d'este mosteiro. Sobre ella

está o dormitório dos frades. N'esta mandou el-rei pôr

a sua imagem de uma parte, sobre os joelhos, em um
setial, coberto de vestidos roçagantes: e da outra ban-

da, também de joelhos a rainha D. Maria, sua mulher.

Estas duas imagens são talhadas de vulto em pedra lioz,

e os rostos ambos tirados sam bem ao natural.

Defronte d'este edifício mandou el-rei fazer a torre de

S. Vicente, que se chama de Bethiem, fundada dentro

na agua, para guarda d'esle mosteiro e do porto de Lis-

boa, edifício que ainda que em si não seja grande, em
quantidade, com tudo a instructura d'elle è magnifica.

Na qual torre se vela de noite e de dia, de modo que

nenhuma vela pôde passar sem ser vista e obedecer ãs

salvas que d'ella fazem, com artilheria. nem foi menos
liberal el-rei D. Manuel na grandeza d'estes edifícios,

que no serviço do culto divino, porque aos freires que

tinham a cargo esta capella de Belém; que d"ali man-

dou por licença do papa, á egreja de Nossa Senhora

da Conceição em Lisboa, que fora Synagoga dos Judeus,

deu rendas de que vivem abastadamente, e na mesma
casa fundou uma commenda, e esta de Bethleem, pela

muita devoção que tinha a S. Jeronymo, deo aos frades
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da sua Ordem, dos quaes ao presente é provada com
muita observância e exemplo de bom viver: para sus-

teotamento dos quaes deo o direito da vintena que se

paga oa casa da índia das mercadorias de partes que a

ella vem, e por acrecenlar a instituição da missa, que

o infante D. Henrique fundara n'aquelle iogar, ordenou

que estes frades dissessem outra, na qual ao lavar das

mãos o sacerdote dissesse ao povo que rogasse a Deus

pela alma do infante D. Henrique, primeiro fundador

d''aquella casa, e assim pela d'el-rei e de todos seus suc-

cessores.

Faleceo D. Manuel nos paços da Ribeira aos 13 de

dezembro de 1521, com 52 annos d'edade. Levaram o

corpo para Belém duas horas antes da manhã. E poro

corpo da egreja não ser ainda acabado, o lançaram na

egreja velha em uma sepultura raza, por assim o man-

dar, d'onde el-rei D. João Hl, seu filho, fez trasladar

os ossos para a nova.

El-rei D. João Hl procedeu e fez uma grande parte

do mosteiro, sem ainda o deixar acabado (Id. id.) IV

Parle, cap. 85.

Já se vê que o mosteiro de Belém não è dos

mais antigos, mas é um dos mais magestosos e ri-

cos, e onde se faziam as celebres festas de S. Je-

ronymo no dia próprio no mez de Setembro, dia em
que ao jantar appareciam as mais famosas melancias de

Portugal, e que eram o assombao dos estrangeiros que

n'aquelle dia tinham a felicidade de ser convidados para

o jantar que os Jeronymos davam em honra do seu

Santo, assim como também afamado era o arroz doce

que os frades de Mafra distribuiam pelo povo em dia

de S. Francisco, arroz doce que sahia do convento em
caldeirões. Quem apparecia, fosse quem fosse, tinha ar-

roz doce I
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Todavia não foram com certeza os frades de Belém
que mais se distinguiram no cheiro de santidade, e até

mesmo por occasião de acabarem as ordens monásticas

em Portugal as finanças do conventos estavam na má-
xima atrapalhação, e no Diário do Governo alguma cou-

cousa vem desagradável para a reputação d'esies fra-

des.

Em 1834, quando a Casa Pia passou do Desterro

para Belém, eslava este mosteiro alcançado na quantia

de 40.8025^(456 réis, divida principiada em 1796, e

proveniente em parte de fraudulentíssimas administra-

ções. *

tQue S. M. I. o duque de Bragança, regente em no-

me da rainha, movido unicamente pelos seus puros sen-

timentos, verdadeiramente palernaes de sua grande al-

ma á vista dos meninos órfãos da Casa Pia, existentes

no mosteiro do Desterro d'esta cidade, dos monges de S.

Bernardo, onde soffriam graves moléstias tanto pela es-

treiteza do edifício, como pela ruina d'elle, e local me-
nos são, ordenara á junta por portaria da Secretaria de
Estado dos Negócios Ecciesiasticos e da Justiça de 28
de novembro de 1833, e oíBcio do Ministério do Reino

do mesmo mez e anno que fizesse desembaraçar o mos-
teiro de Nossa Senhora de Belém para que immediata-

mente fossem para elle mudados os órfãos da Casa Pia

a fim de cessarem os graves males e inconvenientes que
a orphandade commetiida aos disvellos e cuidados do
governo soâ'ria no local em que se achava.

Dos mesmos autos a foi. 56. consta que a junta con-

sultara a 3 de dezembro do mesmo anno sobre as me-
didas que a tal respeito, e em tão legitima e tão urgen-

1 Pag. 343. Procederam ás competentes indagações Dr. Ma-
nuel Vaz Eugénio Gomes, e João Gualberto da Silva, escrivão.
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le Decessidede o governo de S. M. I. em nome da rai-

nha podia idDQar a beneficio da humanidade, e para

ulilidade publica da Nação.

Vista a imperial resolução do mesmo augusto Senhor

de dez de dezembro do mesmo anno, portaria da Se-

cretaria d'Estado dos Negócios Ecciesiasticos e da Jus-

tiça de 14 do mesmo mez, e bem assim o Imperial de-

creto de Í8 do mesmo mez e anno, e mais ordens con-

cernentes a este importante objecto, que decorrem de

fl. 47 a íl. 57 dos mesmos Autos:

Vista a Portaria de 17 de dezembro passado, que
manda entregar a egreja do Mosteiro a fr. Joaquim Jo-

sé Pereira dos Santos, que fora Prelado d'esla mesma
casa Religiosa com todos os vasos sagrados e utensílios

do Culto:

Vistos os Autos de declaração, investigação do estado

do Mosteiro, tanto acerca do numero de monges, como
de suas qualidades, dos serviços ou desserviços feitos

á Religião e ao Estado, utilidades ou vantagens, que

ao Estado e á Religião provinham da conservação do

mesmo mosteiro com o depoimento das testemunhas, o

que tudo é manifesto de fl. 7 a fl. 15 dos mesmos Au-

tos :

Vista a informação do Juiz documentada e compro-

vada tanto quanto era possivel e podia desejar-se. e

escripta com toda a verdade e intelligencia, a qual de-

corre de fl. 24 a fl. 41 dos mesmos autos, de todo o

referido se diz

:

1." Que o mosteiro de Nossa Senhora de Belém, par-

te por causas viciosas e fraudulentas administrações,

que datam do anno de 170G. e continuaram até ao an-

no de 1833: parte por effeito de calamidades geraes se

achava alcançado na enorme quantia de 48.02i^S506

réis como se vê a fl. 36: motivo porque os monges
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Dão podiam subsistir se não por novo empréstimo, e

lesivos contractos, donde resultaria em pequeno e cuito

periodo acabarem de tudo os bens naciunaes que for-

mavam a dotação do mosteiro e morrerem d'^ fome os

referidas monges.
2.° Que esta Casa fora começada pela fundação de

uma capella, mandada edificar pelo infante D. Henrique,

filho do senfior rei D. João 1, e juntamente uma casa,

que deu aos freires da Ordem de (^hrisio, de que era oi-

tavo grão-mesire, e alli o estabeleceu para dizerem mis-

sa, e administrarem os sacramentos da conlissão e com-
munhão aos navegantes, que iam nas naus do Estado ao

descobrimento das costas d'Africa e índia, que este In-

fante com tanta gloria emprehendeu, dotando a Capella

e Casa com muitos bens de raiz para sustentação dos

freires e cavaleiros da ()rdem.

3." Que o Senhor Rei D. Manuel decretou fundar o

mosteiro, e começou esta grande obra á roda da capel-

le e casa dos freires de Christo, e no anno de 1499 fez

doação do mosteiro, capella e casa dos freires aos mon-
ges de S. Jeronymo. dandolties todos os bens que o

Idfanie D. Henrique havia doado aos sobreditos freires,

aos quaes d^n a casa da Synagoga dos Judeus, que de-

dicou á Immaculada Conceição, (hoje Conceição Velhaj,

e na qual estabeleceu os preditos freires.

4." Que afora muitos bens da coroa, com que o se-

nior Rei D. Manuel dotou o mosteiro de Rclem, Felip-

pe 1 lhe doou muitos bens e direitos da Meza Abba-

cial de Pombeiro, a maior parte delles em Margaride,

no concelho de Felgueiras, e bem assim muitos padrões

que rendiam a esta Casa grossas sommas: pelo que é

e^idenle que quasi todos os bens do mosteiro de Be-

lém são bens nacionaes, doados primeiro á Ordem de

Christo e aos monges da Congregação de S. Bento, tira-
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dos a estes, e doados pelo supremo Poder Temporal
aos monges de S. Jeronymo, e que pela mesma manei-

ra o Supremo Poder Temporal os pode lirar aos mon-
ges de Belém, encorporal-os nos bens nacionaes, ou
doal-os á Casa Pia, como melbor convier á Sociedade.

5." Que as 37 capellas. estabelecidas neste Mosteiro,

são fundadas com bens egualmenle nacionaes, e som-
mas postas no tbesouro pelos seobores Reis de Portu-

gal, e que só quatorze foram fundadas por particulares,

cujos bens ou se perderam inteiramente por insignifi-

cantes, ou se involveram na massa do Mosteiro, e que
por isso conservado o Templo para capella dos órfãos

e parochia do bairro de Belém, segundo o disposto do
artigo 4.° do imperial decreto de 28 de dezembro pas-

sado devem todos os bens ser libertados dos encargos

e commutados em um numero certo de missas ditas no
mesmo templo pelo parocho e capellães do estabeleci-

mento applicadas pro benefactoribus in genere.

6.° Que pela decadência da disciplina monástica e pelo

alcance do mosteiro os povos não achavam alli aquel-

les soccorros espirituaes e temporaes, que dantes acha-

vam, e que aquelles, que recebiam podem ser supera-

bundanlemente substituídos pelo estabelecimento da Pa-

rochia com parocho e capellães, e quanto ao temporal

pela verdadeiramente evangélica e pbilantropica creação,

sustentação, e educação dada no sobredito edifício aos

alumnos da Casa Pia, no que lucra muito a Santa Reli-

gião, honra-se a humanidade, e interessa geralmente a

nação.

7.° Que os monges da referida Communidade são di-

gnos de toda a consideração, não sendo elles culpados

dos alcances causados por amigas administrações, e por-

que a maior parte da Communidade ò addida ao Go-

verno Constitucional de Sua Magestade Imperial o du-
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que de Bragança, Regente em nome da Rainha, tendo

sido alguns delles, como se vê do Auto de declaração,

foi. 7 e II, presos, feridos e até condemnados á morte

e exilio, de que escaparam ou pela fuga, ou a peso de

ouro dado aos venaes juizes das alçadas, e outros fi-

nalmente foram deportados do referido mosteiro para

terras ainda esmagadas pelo tyrannico jugo do intruso

6 illegitimo governo do imperador.
8." Que este mosteiro, sendo inteiramente segregado

dos outros da Congregação, e não tendo o de Penha

Longa, no termo de Cintra, nem o de Vai Bemfeito, no

termo de Óbidos, nem o de Nossa Senhora do Matto,

no termo d'Alemquer, bens sufiQcienles para sustentar

aquelles, que a elles se recolheram, lorna-se indispen-

sável dar immediatamente pelo thesouro uma prestação

mensal a todos os monges constantes da relação f. 7 até

que sejam providos nos logares de parocho, ihesoureiro

e capellães da parochia de Nossa Senhora de Belém, e

mestres do estabelecimento da Casa Pia, como é expres-

so no artigo 5.° do supracitado decreto de S. M. Impe-
rial.

9.° Que havendo o Eminentissimo Cardeal Patriarca

por suas letras pastoraes de 23 do corrente mez e an-

no, desmembrado da Jurisdicção do Parocho da Paro-

chia de Nossa Senhora d'Ajuda os fieis que habitavam o

Dislricto de Belém, e que formavam o Curato do mes-

mo titulo annexo e sugeito ao referido parocho, como
se vê do Appenso f.—concorrendo com a Jurisdicção

Espiritual, que lhe pertence para esta obra da alta pie-

dade de S. M. Imperial da mesma forma que o mesmo
augusto Senhor, como Regente em nome da Rainha con-

correra para um tal estabelecimento na parle q^e lhe

toca, deve immediatamente pôr-se a concurso a nova

reitoria de Nossa Senhora de Belém, com a thesouraria.
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a flm de que S. M. Imperial escolha d'entre os mon{?es

oppositores aquelle qne merecer mais sua alta conside-

ração, e da mesma forma os monges qne pertenderem

as três capellanias e lopares de mestres, devem apre-

sentar na referida junta os seus requerimentos para se-

rem reraettidos á auilioridade competente, a fim de or-

ganisar-se definitivamente este estabelecimento, e remet*

ter-se ao thesouro Publico a relação nominal dos mon-
ges desempregados, e prover-se á sua decente susten-

tação, ou no século, ou em clausura, como melhor lhe

convier.

Vista finalmente a resposta fiscal f. 4i. despacho da

Junta para a effectiva suppressão, havendo o imperial

Conselho e Consenso de S. M. Imperial, a fl. 56 v.° de-

cretos, e portarias citadas, e authorilate apostólica, que
nos é concedida pelas bulias Injuncti nobis ad Aposto-

lici Ministerii Decet quam maxime dos Summos Pontífi-

ces Benedictino XIV e Pio VI de saudosa memoria, su-

primimos, extinguimos, e profanamos o mosteiro de

Nossa Senhora de Belém com todos os prédios rústicos

e urbanos, foros, censos, juros, direitos, acções, rendi-

mentos de qualquer natureza, ou nome que sejam, e

perpetuamente os secularisamos, e devolvemos á admi-

nistração do Governo, como bens nacionaes que são, e

sempre foram, para o que o mesmo Governo delles dis-

ponha, como mais conveniente íòr ao bem geral da So-

ciedade, pagando se por conta da Nação as dividas aos

legilimos credores, e dando-se aos monges do mencio-

nado extinclo mosteiro a decente e necessária sustenta-

ção, em quanto não tiverem oíTicio, beneficio, ou em-
prego pago pela mesma nação, e que seja bastante para

a referida decente sustentação.

Ordenámos que a Egreja do Mosteiro se conserve com
todas as suas alfaias, vasos sagrados e uteRsilios do Cul-
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lo, que forem necessários ao Culto da sua porochia e

Capella de Relem e Casa Pia dos Órfãos.

Ordenamos que o parocho e os três capellães no mes-

mo templo estabelecidos di}?am cada um annnalmenle

cem missas resadas na prediía Igreja pelas almas do In-

fante D. Henrique, do Senhor Rei D. Manoel, e dos

outros Soberanos e Princepes, assim como dos outros

bemftíitores do mencionado exlinclo mosteiro, ao que
reduzimos lodos os encargos pios, com que os referi-

dos bens eram onerados. Mandámos que sendo publi-

cada esta nossa sentença, todos os inventários dos ob-

jectos não sagrados, nem pertencentes ao culto, sejam

egualmente incorporados nos próprios nacionaes. Final-

mente mandámos a todas as Aucloridades Ecclesiasti-

cas e Seculares, de qualquer dignidade e preeminên-

cia que sejam, guardem e cumpram e façam cumprir
e guardar esta nossa sentença, como nella se contem.

Dado em Lisboa, sob nosso signal e seHo das armas
da Junta aos 2:2 de março de 1834. Marcos Pinto Soa-

res Vaz Prelo.»

E com effeito do Diário do Governo do dia '23 de ju-

nho de 1834 lá encontraram os bens do& Jeronymos
postos em praça com suas avaliações:

Quinta da Palmeira, e marinha annexa, avaliado em
1:799^520 réis.

Moinho d"agua no mesmo sitio. 7:200)ííOOO réis.

Courella de vinha na aldeia de Paio Pires, 400f^000.
Barca e lancha em serviço na quinta da Palmeira,

230^000 réis.

Quinta em Porto Brandão. iiSOOjJiOOO réis.

Momho d'agua em Palmeira (Almada). 7:200^000 réis.

Propriedade em Cintra, 2:900?)000 réis.

Ginjal e castanhal, na mesma villa, 50:000 réis.
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A nomeação de José Maria Eugénio d'Almeida em
1859 para provedor da Casa Pia deo vida nova a este

estabelecimento, que eslava carecendo de grandes re-

formas, e a elle na máxima parte é devido o auge de

esplendor a que chegou, e no qual tem premanecido

durante a administração de seo filho.

E com enfeito o Relatório de 1861 mostra que a Ca-

sa Pia * tinha chegado a um estado horroroso:

«... D'aqui as doenças frequentes que dominavam
a Casa Pia em numero desproporcionado com a popu-

lação d'ella, a ponto de ser necessário despejar muitas

1 A origem da Casa Pia foi o seguinte: Um magistrado, por

nome Diogo Ignacio de Pina Manique, intendente geral da poli-

cia, fez recolher no caítellu de S. George, para ali receberem

sustento e educação, uma lurba de rapazes pobres, que vadia-

vam dissolutos peias ruas de Lisboa, e attesiavam a má policia

da cidade. A reunião d'elles tomou o nome de Casa Pia, e a ad-

ministração dVsta ficou unicamente dependente dos intendentes

geraes dá policia, que a governavam com os muitos recursos e

a muita authoridade de que esses magistrados dispunham. Um
agente da sua escolha dirigia o estabelecimento, e recebia as or-

dens do intendente, pela maior parle vocaes. Quando esse agen-

te tinha as qualidades que as suas funcções requeriam, a Casa

Pia medrava e prosperava; mas quando ellas lhe faltavam, a Ca-

sa Pia apresentava um quadro de miséria e de devassidão que

está pintado com as cores mais tristes em alguns relatórios das

comrnissões e dos indivíduos, que, por diversas vezes foram en-

carregados de examinar esia casa. Assim viveo com varia fortu-

na esta Casa creada em 1780 no caslello de S. George, extincia

de facto pela invasão dos francezes em 1807; novamenie estabe-

lecida no convénio do Desterro em 1812, e transferida finalmen-

te para os Jeronymos de Belém em 28 de dezembro de 1833.»

Relatório da Administração da Real Casa Pia de 1861, pag. 3,

I
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vezes collegios inteiros para outros, a 6m de os con-

verter em enfermarias, indo exaggerar-se a accnmula-

ção n'aqnelles cuja população se augmentava d'este mo-
do, e ficando os que serviam de ínfermarias infectos

e perigosos para os que se recolhiam novamente a el-

les, quando as epidemias acabavam.

«D'aqui as numerosas doenças ctironicas: as pulmo-

nares, as escrofulosas e sobre tudo as ophtalmias.

E numerei as ophtalmias como um dos males que
provinham do mau estado da Casa Pia; nenhum entre

os males physicos que a opprimiam, era mais extenso

nem mais cruel do que este. Gerações inteiras de or-

phãos teem aqui entrado, pagando como preço da sua

estada, uns a perda, outros a deterioração da vista. Uma
doença de olhos, que deixava para toda a vida padeci-

mentos e vestígios indeléveis, era como o estygma lan-

çado no rosto das infelizes creanças que vinham aco-

Iher-se ao abrigo que esta casa lhes promettia.

A falta de aceio, a falta d'exercicios, a qualidade fraca

das comidas, a impossibilidade de isolar os doentes do
contracto dos sãos foram indicados como as causas que,

entre, outras as conservavam e propagavam.

Chegaram a existir na Casa Pia 117 alumnos e 77

orphãos atacados com doenças d'olhos, sendo alguns

d'elles incuráveis. *

* «No dia 14 de setembro de 175o se celebrou com grande
pompa e magniflcencia no Real Mosteiro de Belém a festa de
N. Senhora dVsta invocação, por ordem da sua irmandade de
qae SS. MM. FF. são juizes perpétuos.

Armou-se rica e ostentosamente aquelle sumptuoso templo.

Disse a missa em pontifical o R. Fr. Thiraoteo de Santa Marta
Soares, Dom Abbade Geral do mesmo mosteiro.

A musica se compoz das melhores vozes da Corte, porque até
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Como remédios para tão grandes males, a Casa l*ia

arranjou emprego em estabelecimentos particulares para

alguns rapazes, deram-se meios para viverem aos cegos

que sabiram. foram alguns para fabricas de particulares,

outros tiveram um subMdio para viverem em casa de

suas familias. e a Casa Pia, assim desacumulada, tor-

non-se mais hygienica.

E depois ainda se estabelt^ceu em geral, um subsidio

para quantos quizessein ^ahir.

E apesar de se terem gasto alé 31 de dezembro de

1859, l:20;o2ió>989 réis para apropriarem o mosteiro

interveio n°ella o grande e celebre musico GaffareJli, e a solfa

toda composição de^David Geros, mestre de SS. AA.
Pregou com grande applauso (imitando o estilo da predica

franceza) o M. R. P. M. Fr. João Raposo, monge da mesma reli-

gião, irmão de Clemente Joaquim Raposo de Andrade, fidalgo da
casa de S. Mag. e tenente da sua real guarda, assi^^tiodo cora

exemplar devoção a esta festividade toda a família real, e ura
grandt^ concurso de gente. Gazeta de Lisboa de 25 de Setembro
de 1755.

«No domingo i5 do corrente se celebrou no R. Mosteiro de
Belera a festa do SS. Nome de Maria, gue Ih-^ dedicou a Irman-
dade de N. S.' de. Belém, de que são juizes S. M. tidelissiraas,

que assistiram a esta funcção toda a familia real. Fez n'ella pon-
titicial o Rev.°° D. Abbade Geral dos Monges de S. JeronymoFr.
Thimoteo de Santa Marta Soares.

Pregou o M. R. P M Fr. José Vital, jubilado em Theologia, e

concorreo a esta magnifica e pomposa festividade uma innurae-
ravel multidão d-^ gente.» Gazela de 26 de Setembro de 1754.
Em 26 de novembro de 175i falleceu no mosteiro de Bellem

Fr. José Mattoso cora cera annos e dez mezes de vida.

• No dia 23 de janeiro de 1811 falleceu em Lisboa no quartel
general do Cartaxo, com 49 annos d'edade D. Pedro Caro y Su-
redo, marquez de la Romana, e capitão general dus exércitos de
S. M. C
No dia 27 desembarcou seo corpo em B-^lem. A grande praça

d'e8le nome o terreno que fica até ao mosteiro dos Jeronymos.
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ao seu novo destino, ainda assim faltavam dormitórios

espaçosos e bem ventilados, officinas de trabalho, ofiQ-

cinas de serviço adequadas, locaes próprios para recreios

e exercidos) casas de banbos, aulas e muitas outras ac-

commodações.
Além d'isto o exterior do edifício tinha sido deturpa-

do de um modo desgraçado com trapeiras, casebres, ta-

biques, rebocos, aterros, alegretes e tudo o mais que
lhe pozeram desde a morte d'el-rei D. Manuel até nos-

sos dias.

Era, pois, uma obra de bom gosto e de brio nacio-

se aehavã guarnecido por cavallaria iDgle/a e portugueza, pelo

regimento poriuguez de infanleria de liotia n.* 12, um corpo de
voluntários reaes do commercio um batalhão da brigada real

da Marinha; e ura regimento de infanteria inglez.

Rompeo o acompanhamento um esquadrão do regimento de
cavallaria portugueza n.° 6, outro de dragões inglezes, e um ba-

talhão d'ÍDfanteria ingleza.

Seguia-se o corpo em um caixão conduzido aos hombros de
soldados carabineiros reaes; pegavam nos cordò(is do panno, que
cobria o caixão, osoíHciaes superiores do estado maior e oflBciaes

inglezes: iodo pelos lados os creados da casa real com archotes

de cera. Seguiara-se logo ofBciaes generaes inglezes e portu-

guezes, tanto de mar como da terra: os ministros inglez e tiespa-

nhol e um grande numero d*offlciaes das três nações: em ultimo
logar iam dois coches da casa real.

Na Cruzeiro da egreja estava erigida uma eça, onde se poz o
caixão, em quanto se recitaram os oíficios ecclesisticos, e d'alli

foi conduzido para a casa, em que devia ficar depositado até ser

levado a Hespanha.
As entranhas, que se guardavam em ura cofre, foram sepulta-

das junto ao altar da sachrisiia.

Concluída toda o ceremonia na egreja, deram três descargas
um batalhão de Voluntários Keaés do Commercio, o parque de
Ariilheria portugueza, que estava na praça de Belém: e d'e8te

modo terminou aquelle apparatoso e fúnebre acto. Gazeta de
Lisboa, 1 de janeiro de 1811.

35
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Dal, agora que se procurava reformar o ediQcio da Ca-

sa Pia, limpar o monumento d'essas excrescências que

o desfeiavam, acabar o que estava por fazer, pondo-o

em harmonia com as obras da antiga fabrica, e traçar

as novas conslrucções de modo tal que o seu estylo,

embora simples, não desdissesse do estylo manuelino

do monumento, que — «para ser respeitado e imitado

bastará lembrar-nos que tem o cunho de ser cousa nos-

sa portugueza.»

Era lambem conveniente que a parte novamente edi-

ficada o fosse com todas as condições de aperfeiçoamen-

to e adequação que recentemente se tem dado nos pai-

zes de mais culia civilisação ás edificações publicas

destinadas paia habitação constante de muitos indiví-

duos.

Este edifício, executado como modelo de um género

de que temos absoluta falta, poderia ser visto e estuda-

do com proveito por todos os que se propozessem emen-
dar ou construir edifícios para eguaes fins, e que, ani-

mados muitas vezes dos melhores desejos, erram por

Dão ter padrão que vejam e guia que os dirija.»

Para um tal fim crearam-se commissões no Brazil

com o fim de promover subscripções para esta obra

patriótica d'enlre os muitos porluguezes residentes n*a-

quelle Império.

Estabeleceu-se uma subvenção, paga pela verba do-

tada no Orçamento do Estado para a conservação dos mo-
numentos históricos.

Ordenou-se que dos pinhaes do Estado fosse forneci-

da a madeira necessária para esta edificação.

Authorisaram-se loterias extraordinárias applicadas

para as obras da Casa Pia.

Concedeu-se-lhe o terreno e os edificios arruinados

que pertenciam aos bens das antigas merceeiras, situa-
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dos ao poente da alameda fronteira ao ediOcio d'esta

casa.

E foi encarregado de levantar as plantas e tirar os

desenhos o architedo Colsom.

E OzeraDQ-se com o fim de tornar quanto antes mais

hygienico o estabelecimento algumas obras indispensá-

veis, e para um tal fim lambem se demoliu a cosinha

velha dos frades, e das demolições obtiveram-se 4:000

carradas de pedra para as obras novas.

E ficaram internos na Casa Pia somente trinta alu-

mnos. *

Na Portaria numero 14 de 13 de Janeiro de 1860,

lê-se:

• O empregado de qualquer classe na Casa Pia que
tiver conhecimento de que em algum dia a quantidade

da comida dos orphãos não foi bastante, ou a sua qua-

lidade foi má, ou a sua preparação mal feita, é obrigado

a dar d'isso parte por escripto á administração, e fica

responsável pela omissão quando deixar de o fazer.»

Em 20 de março de 4860 restabeleceu-se a Escola

de Gymnastica.

A 29 de março do mesmo anno organisa o Collegio

dos Inválidos.

A 22 de maio estabelece junto de cada collegio uma
casa de lavatório, onde cada orphão tenha bacia e toa-

lha para seu uso privativo.

A 25 de maio de 1860 determina a demolição da an-

tiga cosinha dos frades Jeronymos, e a construcção de

uma cosinha provisória.

A 4 de junho determina a demolição dos depósitos e

canos sem escoante.

í José Maria Eugénio : relatório da casa pia : pag. 52, Lis-

boa, 1861.
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A 10 de JQDho determina que os canos de chumbo
que conduzem agua de beber, sejam substituídos por

canos de ferro.

A 12 de junho prohihe aos empregados da Casa Pia

aceeitar remuneração alguma das famílias.

A 18 de julho fixa as duas classes d'empregados que

devem ter a residência dentro da Casa Pia, e que a de-

vem ter fora.

A 4 d'agoslo ordena que os enterramentos se façam

no cemitério publico.

A 8 de agosto estabelece uma casa de banhos.

A 9 de agosto determina qoe as enfermarias lenham

camas e roupas próprias, e que estas não sejam appli-

cadas para o uso ordinário dos orphãos.

I Estabelece regras para o processo da concessão e

pagamento dos subsídios que se dão aos orphãos.

II Estabelece nove regras para o exame dos géneros

alimentícios, que deve ser feito pelos facultativos da Ca-

sa Pia.

Pelo falleciraento de José Maria Eugénio foi nomeado
em 14 de julho de 1872 provedor da Real Casa Pia de

Lisboa seu filho Carlos Maria Eugénio d'Almeida.

Em 1877 construiu-se na Casa Pia um Gymnasio mo-

delo, dirigido por Jean Soger, e diz o Relatório que

talvez não houvesse no paiz outro como aquelle. *

tResolvido, pois, que se desse começo à obra que

devia ser o complemento em tudo digno do magestoso

templo que o monarcha venturoso emprehendeu para

symbolisar uma das maiores glorias porluguezas, foi

encarregado o architecto francez, ao serviço das obras

publicas, Mr. Colson, de apreseutar os projectos, plan-

^ Relatório da admioistração da Real Casa Pia de Lisboa em
30 d'Abril de 1881.
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tas e elevações do novo ediBcio que occuparia um gran-

de quadrado, sendo a face principal, a que olha para o

rio.
*

Existem ainda archivados os Ires projectos por eile

formulados, dos quaes nenhum se adoptou, talvez, por-

que o eslylo da decoração desdizia e muito, do estylo

seguido e praticado na antigo edificlo.

Foi depois incumbido o distincto architecto Valentim

José Correia d'alguns estudos e execução das obras

realisadas de 1864-1865: e a este seguiu-se o archite-

cto inglez Benet, que tinha dirigido as obras do palá-

cio de Monserrate em Cintra.

Sob sua direcção se continuou parte dos torreões

extremos.

Foi, porém, infeliz na decoração, como se vê na por-

ta, que olha para a principal do templo, porque o seu

risco está em completa desharmonia com o d'esta.

Succederam-lhe em 1867 Rambois & Cinatti, artistas

de imaginação viva, gosto delicado e longa pratica em
obras de mimosa decoração, geralmente bemquistos e

considerados pelas pessoas entendedoras em assumptos
d'arte.

Foram, pois, elles encarregados de organisar o pro-

jecto de uma fachada geral sobre a antiga arcaria, que

fica ao correr do largo dos Jeronymos; acceite o qual

ficou também a seu cargo até o dia tristemente me-
morável, em que desabou em ruinas a torre central do
edificio.

Junto das paredes norte e sul da torre existiam duas

excavações, ou poços d'inspecção, que em tempos fo-

ram mandados abrir pelo referido engenheiro.

1 Id. id. pag. 55.



278

Um dos poços achava-se aberto no interior da torre

6 no angulo d'encontro das paredes do lado do norte

do nascente; o outro foi praticado fora da torre e en-

costado á parede contigua à do nascente.

Ambos abrangiam na sua profundidade toda a altura

dos alicerces e em alguns pontos ainda mais.

Os paramentos dos macissos de fundação achavam-se

descobertos na parle correspondente ao cumprimento

d'estes poços. *

Examinando estas excavações reconheceu a commis-

são, que em toda a extensão descoberta os alicerces as-

sentavam sobre terreno brando, que facilmente se dei-

xa atacar pela picareta, tendo-se sem custo excavado

n'uma pequena superfície o terreno debaixo da funda-

ção da parede contigua á do nascente.

A excavação em parle do poço interior, foi levada

até ao terreno firme, que se encontrou a l'°,3 abaixo

do alicerce, ou Q"^,iO abaixo da sapata da torre.

Nos outros pontos o emprego de uma pequena sonda

mostrou que a camada da rocha basáltica firme, se acha

a profundidade entre 6 e 7 metros, referidos ao mesmo
plano de comparação, ou a O"",5 e i"",^ referidos á fa-

ce inferior das fundsções.

O terreno apresenta-se bastante húmido, e apparece

agua a 2 metros abaixo da superfície do solo.

Passando a examinar o estado, em que se mostram
as alvenarias das fundações, notou a commissão o em-
prego de pedras de pequenas dimensões de proveniên-

cias diversas, misturadas com outras de dimensões, du-

reza e resistência muito diíTerenles, manifestando-se

estes defeitos mais na parte superior do que inferior

1 Id. id. pag. 179.
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dos macissas: apezar da presença d'agua nos caboucos e

da humidade natural do terreno, as pedras forana cimea-

tadas com argamassa ordinária, que n'estas condições

Dão fez presa, como era d'esperar: no angulo nordeste

das fundações e no alicerce da parede do nascente ob-

servam-se algumas fendas verticaes.

Eslas condições obtidas com a simples inspecção dos

mencionados poços, convenceram a commissão de que,

no desempenho da missão de que foi incumbida, não
lhe era mister gastar mais tempo, nem empregar ou-

tros meios de estudo para pronunciar uma opinião jus-

tiQcada sobre a solidez oíTerecida pelas fundações actuaes

da torre dos Jeronymos.

As pressões que esta obra deve communicar ao ter-

reno subjacente, são muito consideráveis, e a solidez

exige, que n'este se dêem as condições de firmeza ab-

soluta, ou pelo menos de notável resistência.

Ora nem uma, nem outra cousa se observa na parte,

que poude ser examinada nos poços de sondagem, e

parece por isso á commisaão que, quando mesmo em
outros pontos da superficie de apoio da torre, as fun-

dações se acham melhor estabelecidas, ellas não inspi-

ram bastante canfiança, pela probabilidade de abati-

mento deseguaes, nas partes differentemenle fundadas.

Baseada nas considerações expostas resume a com-
missão o seu parecer nas seguintes conclusões.

I As actuaes fundações da torre central do novo edi-

fício da Casa Pia não apresentam as necessárias garan-

tias de estabilidade á obra, que sobre ellas se cons-

truir.

II Deve, por isso demolir-se o que resta da torre e

recomeçar a construcção dos alicerces, que deverão as-

sentar sobre o terreno firme, que as sondagens feitas"

indicam encontrar-se a 6 ou 7 metros abaixo do solo.
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Desde 1 de janeiro de 1860 até ao fim do anno de
i880 linham-se despendido com as obras de restaura-

ção da Casa Pia: 289:572^940 réis.

Concluiu-se com a necessária solidez a ala do poen-

te, que é uma extensa galeria medindo 68 metros de

extensão; repararam-se as abobadas do pavimento tér-

reo, coevas da edificação do mosteiro, as quaes em mui-

tas partes estavam deterioradas: collocaram-se caixilbos

de ferro em todas as janellas do andar nobre e arcadas,

e para aformosear exteriormente o edificio, deo-se prin-

cipio a um jardim, que será resguardado com um gra-

deamento de ferro prolongado alé á porta principal do

templo.

No anno económico de 1861 a media das creanças de

ambos os sexos amparadas pela Casa Pia foi de 601 *.

A receita total do anno económico de 1881 a 82 foi

de 71:lo4?$il60 réis: e a despeza 64:302^837 réis.

E as despezas com a continuação das obras importa-

rom em 21:155^5899 réis.

No anno de 1883 a 84 foram destinados para conti-

nuação das obras 23:954-5581 réis.

Possuia então a Casa Pia 610:550)^000 réis em ins-

cripções.

Concluiram-se diversas edificações, demoliram-se al-

gumas conslrucções que aííronlavam a fachada do nor-

te, fez-se uma nova cosinha no prolongamento do refei-

tório, e realisaram-se melhoramentos indispensáveis ao

aformoseamento do edificio, no que se dispenderam réis

16:925,51424.

E gastaram-se nas obras do edificio 23:954^581 réis.

O Relatório do anno de 1885 diz-nos que a Casa do

Relatório da Real Casa Pia de Lisboa, Relem, 1884, pag. 8.

1
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Capitulo que o fundador do mosteiro de Belém apenas

começara, e os habitadores do convento, durante sécu-

los, não concluíram, foi destinada para nella se erigir o

tumulo de Alexandre Herculano.

A obra foi orçada em Í2:o00?$000 réis.

Continuou-se o desaterro para a construcção da facha-

da norte do edifício. Abriram-se caboucos para a funda-

ção da mesma fachada na parte comprehendida entre o

corpo central e o extremo nascente, encheram-se os di-

tos caboucos, adqniriu-se a cantaria apparelhada para o

acabamento da casa do capitulo ác E gastaram-se em
obras 41:217{)Í519 réis.

Em quanto ás Aulas da Casa Pia, este estabelecimen-

to publicou estes dois opúsculos: *

1 O P. Luiz Cardoso dá-Dos as seguintes notícias acerca de
Belém:
«No fin? da egreja, debaixo do Coro estam duas capella?, uma

do Senhor dos Passos, toda de talha dourada, com seus nichos
apainelados da Paixão do Sf^nhor, cujos irmãos fazem a sua festa

aos 3 de maio, com grande dispêndio, p apresentam ires dotes de
larga esmolla, alem de outras muitas que diílribuem aos pobres.

Defronte d'esta capella esià a de S. Leonardo, cuja festa fazem
todos os annos os senhores da Casa de Cascaes; e da banda da
Capella do Senhor dos Passos, imagem milagrosa, pstara doze
confessionários, que se extendem até às grades do eruz-^iro.

Na saehristia havia um paramento todo bordado de aljôfares,

cora muitas peças de prata e ouro, que servia no dia da festivi-

dade do santo.

Na Bibliotheca ha admiráveis livros de todas as faculdades.

Os livros do coro foram avaliados em cincoenta mil crusados.
As grades do Coro são de pedra jaspe finíssima, nelle estão

dois altares, ura de S. Bernardo, e outro de S. Basílio. Serve de
antecôro à casa, que chamam dos Reis, por estarem n'ella pinta-

dos em meios corpos lodos os que houveram neste reino até D.

João V.

O tecto é almofadado de maçarocas com um painel de Santa
Eustaquia, tomando o habito da Ordem.
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Relatório das Aulas da Real Casa Pia de Lisboa, apre-

sentado á ex.""* Administração pelo provisor José Aoto-

nio Simões Raposo.

Lisboa. 1869, 8.° grande, 201 pag.

Id. id. em 7 de junho de 1874. Lisboa, 1874.

Do Ensino de Desenho na Real Casa Pia de Lisboa,

1873. Lallement Friéres. Lisboa.

Em 1572 foi pregar n'uma Missa nova nos Jerony-

mos o afamado Diogo Paiva dWndrade.
Havia no mosteiro de Belém um púlpito portátil, do

qual na praia, diziam pregara S. Francisco Xavier des-

pedindo-se dos portuguezes, quando fora para a índia.

Este púlpito foi depois mandado pela rainha da Grã-Bre-

tanha D. Catharina, para a egreja do palácio da Bemposta.

Segue-se a esta casa oalra sala azulejada, com duas janeilas,

onde estam em corpos loteiros os reiraius dos religiosos d'e8ta

Ordem que florescem em virtude e letras e eram Fr. Vasco Mar-
tins, primeiro reformador desia Ordem em Portugal.

D. Braz de Barros, primeiro bispo de Lfiria.

D. Fr. Christovão de Sà, arcebispo de Goa.
Fr. António Moniz, reformador da Ordem de S. Bento.

Fr. Diogo de Murça, Reitor da Universidade de Coimbra.
Fr. Heitor Pmto, escriptor muito celebre.

Fr. George de Belém, mestre dos filhos d'el-rei D. João III.

Fr. Miguel Vaieniim, lente na Universidade de Coimbra.
Fr. António de S. José, também leme na mesma Uoiversidade.
Tem o convento dilatada cerca, com duas ermidas, uma de S.

Jeronymo e outra de um Santo Christo de Pedra, e n'ella tam-
bém ha um bosque a que chamam o Cunchoso, povoado de ar-

vores silvestres, onde se vêem vestígios de uma celebre fonte,

junto da qual jantava muitas vezes el rei D. João IV, e alli pas-
sava a calma. A colheita passava de oitenta moios de pão.

Fr. Heitor Pinto, naiural da Covilhã, professou do mosteiro de
Belém a 8 de abril de 1543. Foi exímio patriota, grande purista

da língua poriugueza, e bom lallDisia, do que deu provas sobe-

jas nos livros por elle compostos, mais conhecidos dos estran-

geiros do que dos nacionaes.



A obra iD-folio estampada no anoo de 1751 com o ti-

tulo Monumento Sacro da fabrica esolemnissima sagração

da Real basílica do Real Convento que junto á villa de
Mafra dedicou a Nossa Senbora e a Santo António o

Rei D. João V. Por fr. João de S. Josephe do Prado.

Lisboa, 1751, in-fot.

E a intitulada Gabinete Histórico, por fr. Cláudio

da Conceição são as que mais substancialmente tratam

d'aquelle edifício em que D. João V gastou um grande

numero de milhões. Milhões que todavia não podem ser

considerados como completamente inutilisados, pois o

convento de Mafra tem sempre servido para algum fim

útil, e sustentou artistas nacionaes por um crescido nu-

mero d'annos.

E d'este livro são extrahidas as seguintes noticias.

Pelo mappa do dia 2 de maio de 1731 consta que
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n'esse dia estavam trabalhando as seguintes pessoas na

construção do referido templo. ^

Infanteria, inclusos os oÊQciaes, 5:510 pessoas; ca-

vallaria, 6i4; canteiros presentes e ausentes, 3:997;
carpinteiros, i:i63; entalhadores, 54; torneiros, 2; ta-

noeiros, 4; serradores, 29; selleiros, 2; vidraceiros 6;

alvineos presentes e ausentes, 2:359; paizanos traba-

lhadores, 1:347; carpinteiros de seges, 20: apontadores

paisanos, 20; mariollas, 344. Somma tudo 15:470 pes-

soas.

D. João Luiz de Menezes intentou no anno de 1622
edificar n'esta villa um convento d'Arrabidos. o que
não teve effeito, assim como realisação não tiveram ou-

tras diligencias, para o mesmo fim em varias occasiões

feitas.

Sendo porem passados três annos que el-rei D. João

V era casado sem ter successão, certo dia que n'uma
sala do paço estavam conversando em differentes as-

sumptos o cardeal Cunha, então bispo capellão mór, e

o marquez de Gouvea D. Martinho Martins Mascarenhas,

mordomo-mór. ainda conde de Santa Cruz, entrou na

dita sala fr. António de S. Joseph (chamado da índia)

por ter ido com o bispo de Malaca, e ter estado na ci-

dade de Goa lodo o governo do conde de Villa Verde)

a quem o marquez por sua virtude havia elegido por

seu compadre; e vendo-o, o chamou, e lhe tomou com
summo respeito a benção.

^ Fr. João de S. Joseph do Prado. Monumento Sacro da fabri-

ca e solemnissima Sagração da Santa Basílica do Real Convento
que junto à villa de Mafra dedicou a Nossa Senhora e Santo An-
tónio a Magestade Augusta do Máximo Rei D. João V. Lisboa,
1751. foi. com estampas.
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Disse-lhe então o cardeal: Padre, encommende el-rei

a Deus, para que se digne de Ibe dar filhos, e ao rei-

no successão; e satisfazendo fr. António a esta supplica

tão somente com dizer:

iElle terá filhos, se quizer»: se despedia de ambos
com toda a modéstia e cortezia.

Ficaram ambos observando a resposta, e pelo gran-

de conceito que todos faziam da virtude de fr. António,

assentaram que aquellas palavras incluiram grande mys-

terio, porque o desejo d'el-rei era ter filhos, e fr. An-

tónio dizia, que os teria, se quizesse. Passaram-se al-

guns dias, e estando ambos na mesma sala, appareceu

acaso fr. António, talvez porque ia buscar alguma es-

mola das que no Paço lhe costumavam dar para o hos-

picio do Hospital Real, onde era sacristão.

Estimaram o encontro, e segunda vez lhe cncommen-
dou o cardeal a successão d'el-rei, a cuja supplica sa-

tisfez fr. António com a mesma resposta, dizendo: «Que
a teria, se quizesse.»

Pediu-lhe então o cardeal a explicação de tão confu-

sa resposta; e não duvidando dar-lh'a fr. António, lhe

disse: Que el-rei teria filhos se fizesse voto a Deus de

fundar um convento dedicado a Santo António na villa

de Mafra.

Com esta insinuação foram o cardeal e o marquez
representar a el-rei e á rainha o que lhe havia succe-

dido com fr. António, e ambos fizeram voto de mandar
edificar o dito convento para a provinda da Arrá-

bida, se Deus se dignasse dar-lhes successão.

Teve o visconde esta noticia, e cheio de prazer e con-

tentamento a communicou aos religiosos do convento

de S. Pedro de Alcântara.

Não se duvidava já de que el-rei mandasse fazer o

sobredito convento, e só sim da eíScacia da sua reso-
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loção, porque sem duvida esperaria que se cumprisse
o vaticinio de fr. António, o qual faleceu no anno de
\1\\, a 9 de março, quando se começou a divulgar

que já na rainha se divisavam avultadas demonstrações
de concebimento.

Mandou o provincial fazer preces em toda a provín-

cia pela sobredita senhora, a qual no mesmo anno, a

4 de dezembro, deu á luz a princeza D. Maria Bar-

bara.

Com o seguro da fundação foram para Mafra dois

religiosos, fr. Bonifácio do Rosário, fr. Carlos da Ma-
dre de Deus, e fr. João de Santa Maria, leigos, e lodos

três se accommodaram na albergaria do Espirito Santo,

em a qual com as esmolas dos fieis fizeram quatro re-

partimentos de madeira, ou quatro pequenas cellas pa-

ra com mais citrnmodidade poderem ahi assistir.

Fez-se por ordem d'el-rei exame do sitio mais oppor-
tuno para se edificar o convento, cujo exame commet-
teu o mesmo a António Rebello da Fonseca, seu crea-

do muito antigo, e de quem fazia muita confiança.

Depois de gastados n'esta diligencia dois annos, pare-

ceu mais acertado o sitio chamado da Vella, em pouca
distancia da villa para a parte do nascente, para o que
mandou el-rei que se avaliassem as terras, quen'aquelles
sitios tinham vários donos, para que promptamente se

lhes pagassem.

Muitas e varias foram as plantas de egrejas, que por
tDrdem d'el-rei se fizeram; porém entre todas mereceu ter

o primeiro logar no seu agrado a de João Frederico Lu-
dovici, tudesco da nação; e resolvendo-se a seguil-a, de-

terminou que a 17 de novembro de 1717, se lhe lançasse

a primeira pedra, a cuja funcção assistiu com toda a cor-

te o patriarcha de Lisboa.

No sitio, em que se havia de edificar a egreja, estava
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feita outra de madeira, que occupava o cruzeiro, compos-

ta e ornada com toda a perfeição.

Na manhã do dia 16 do referido mez foi D. Filippe de

Souza, chantre da patriarchal, benzer a cruz, qoe se eri-

giu no logar em que hoje é o altar mór.

Primeiro que se collocasse a cruz, se lhe tributou a de-

vida adoração com toda a solemnidade, á qual em primei-

ro logar genuflectou o chantre, depois os cónegos e meios

cónegos, seguindo-se a estes el-rei e camaristas : ultima-

mente a adorou a communidade dos arrabidos, que no

dia 17 do referido mez veiu em procissão para a nova

egreja, seguindose-lhe a cruz, a freguezia de Mafra, a

que acompanhavam todos os clérigos, que comprehendia

o território de uma légua em circuito.

Depois se seguia a communidade patriarchal, e os có-

negos mitrados.

Acompanhava o senado da camará da villa, e ulti-

mamente el-rei, e mais cavalleiros, todos a pé.

Entraram na egreja, onde para todos havia logares

destinados, e ahi benzeu o patriarcha a pedra funda-

mental, que era de mármore, e linha um letreiro com
esta inscripção

:

-

Deo Óptimo Máximo
Divoque António Lusitano

Templum hoc dicatum

Joannes Lusitanorum Rex
Voti compôs ob susceplos hberos,

Primumque fundavit lapidem

Thomas I. Patriarcha Ulyssiponensis Occidentalis

Solemni ritu

Sacravit, posuilque

Anno Domini 1717.

XIV. Kal. Decembr.
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Depois * que o patriarcba benzeu a primeira pedra,

fez a mesma cerimonia a doze medalhas redondas, em
que estavam esculpidas a Egreja e Convento, que se

erigiam, os retratos d'el-rei, rainha, e de Clemente XI.

Na primeira medalha de ouro estavam esculpidos os

retratos d'el-rei e rainha, com uma letra que dizia :

Joannes V. Portugalliae et Algarhiorum Rex, et Marianna
de Áustria conjux.

Da outra parte estava a planta do convento com a

seguinte letra: D. António Lusitano. Mafra, 1717.

Na segunda medalha se divisava primorosamente es-

culpido o mesmo Santo em uma nuvem sobre o altar,

6 el-rei de joelhos diante d'elle com as mãos levantadas

e a seguinte letra: In Ccelis regnal, invocatur in pátria.

Da outra parte estava estampada a fantasia do tem-

plo com duas torres e zimbórios com a letra que dizia:

Divo António Ulyssiponensi dicatum.

No pórtico do templo a seguinte letra, Joannes V Por-

tugalliae Rex mandavit, Mafrae.
Na terceira medalha se via o retrato do pontifice rei-

nante Clemente XI com uma letra que dizia: Clemens
undecimus Pontifex maximus.

Da outra parte appareciam gravadas as armas do
Ponlilice com esta letra : Pontificatus anno 17.

Na quarta medalha de ouro se via o retrato do pa-

triarcba com a seguinte legenda : Thomas I Patriarcha

Ulyssiponensis Occidentalis

Da outra parte appareciam as suas armas com esta

letra : Sancti Antonii Ulyssiponensis templum a Joaane

V Portugalliae Rege designatum constructum lapide in

signum posuit. Anno Domini MDCCXVII.

1 Id.. id., pag. 6,

1
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Todas estas 12 medalhas eram 4 de ouro, 4 de pra-

ta, e 4 de metal, e todas com as mesmas inscripções.

Bentas se recolheram em duas caixas de ouro redon-

das, e duas laminas do mesmo metal, uma com Agnus
Dei de Innocencio XI, e outra com Agnus Dei do pon-

tifice reinante.

Estava presente uma arca de oiro, que linha de cum-
primento palmo e meio, e 4 dedos de largo, em a qual

se meiteu a esciiplura real, por onde se obrigava el-rei

a fazer a Egreja de Santo António em satisfação do vo-

to, que lhe havia feito.

Viam-se mais dois vidrinhos de óleo santo, os quaes

se melteram em duas caixas, e tudo o referido, sendo

o primeiro levado em procissão, foi collocado pelo pa-

triarcha nos alicerces em uma caixa de mármore bran-

co na capella mór da parle do Evangelho.

Collocado e composto tudo em seu logar pelo patriar-

cha, este lhe lançou cal e areia.

Logo se lhe poz uma grande pedra em cima, e sobre

6sta mandou el-rei lançar pelo seu esmoler mór 12 cru-

sados novos, 12 moedas de 12 vinlens, 12 de 6, 12 de

3, 12 de vintém, 12 de cobre de 10 réis, í^^ de 5, 12

de 3 e 12 reaes e meio.

Acabada esta funcção veiu o patriarcha benzendo os

alicerces de todo o templo com herva byssope, e ora-

ções dedicadas a este fim.

Depois se cantou pelos músicos da Patriarchal nôa,

e pelos mesmos a missa, que disse o Patriarcha * a

qual acabada, chegou el-rei e os seus camaristas com
outros Odalgos, e achando preparados treze cestos com
pedras dentro e alguns coches de cal, pegou no seu

* Id., id., pag. 9.

36
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cesto, que era dourado, e os mais nos seus que eram
prateados; e foram administrar ás taes pedras.

Decorridos treze annos, em que se concluio a maior

parte da sua magesto?a fabrica, no aono de 1730 de-

cretou el-rei para a sagração do dito templo o dia 22
de outubro.

Para esta regia função ordenou o Soberano que as-

sistissem os cardeaes Nuno da Cunha e Ataide, do ti-

tulo de Santa Anaslasia e Inquisidor Geral d'estes Rey-

Dos, e D. João da Mota e Sylva, os quaes chegaram a

esta villa em 18 do dito mez acompanhados de nume-
rosas e luzidas comitivas.

Vieram também os bispos de Leiria D. Álvaro de

Abranches, de; Portalegre D. Álvaro Pires de Castro,

de Patara D. fr. Joseph de Jesus Maria, de Nankim
D. António Paes Godinho, para fazerem as sagrações

dos altares.

No dia 19 pelas cinco horas da tarde chegou el-rei

com o príncipe do Brazil e o infante D. António, que

vinham em uma vistosa berlinda acompanhados de um
troço de cavallaria de 50 cavallos commandados por

Joseph Bernardo de Távora, irmão do conde de S. Vi-

cente, e de vários creados e moços da estribeira.

No dia 20 pelas três da tarde, chegou D. Thomaz de

Almeida, patriarcha de Lisboa, com o seu estado cos-

tumado em funcções publicas, precedendo-lhe o meiri-

nho geral, e os officiaes da camará d'esta villa, todos

montados a cavallo, e da mesma sorte o seguio o cru-

cifero com a cruz patriarchal, e logo o patriarcha em o

seu coche, ao qual acompanhava outro de estado, e mais

4 de creados de sua comitiva.

Também vieram os cónegos e dignidades da egreja

patriarchal para assistirem no acto da sagração.

O deão D. José Manoel, o chantre D. Filippe de
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Sousa, o thesoureiro mór D- Henrique Vicente de Tá-

vora, o mestre escola D. Martim Monteiro Paina, os có-

negos presbyteros D. Francisco de Sales da Gamara, D.

Gonçalo de Sousa Coutinho, D. Cbrislovão de Mello, D.

Lazaro Leitão Aranha, D. Pedro de Menezes, D. An-

tónio de Lencaslro, Diáconos D. Luiz de Noronha, D.

Francisco de Menezes, D. Luiz de Castello Branco e Cu-

nha, todos com luzidas comitivas de carruagens e

domésticos, aos quaes o patriarcha nos dois dias ante-

cedentes tinha mandado convidar para se acharem com
elles na sagração da nova Basilica.

No dia 21, vigilia da sagração, mandou o guardião

fr. Ambrósio da Conceição, pregador, ex-definidor, e

ex-custodio, jejuar toda a Communidade que constava

de 250 religiosos, por intimação de uma carta, queda
parte do patriarcha lhe havia feito D. Luiz de Noronha,

primeiro diácono da Igreja Patriarchal.

N'aquelle dia se viam na Igreja 34 columnas de már-

more, que pelos lados acompanhavam os retabolos dos

aliares, e todas solidas, das quaes se comprehendem
seis, que são as das três capellas principaes, que col-

locadas sobre bases de finissimas pedras medem a al-

tura de 39 palmos com quinze para dezeseis de Jargo;

nas quaes em campo vermelho, que é o principal ira-

ge, de que se vestem, ostentou peregrinos realces a

natureza; porque lhe debuxou por todo o seu espaço

multiplicadas e cândidas manchas, em que exprimio a

efifigie de rosas; enire as quaes para maior gloria do

esmalte introduzio a côr amarella ; discorrendo por to-

das estas variedades certa pintura encarnada, que ani-

mando o gentil adorno da sua natural perspectiva, faz

que a maquina represente com a harmonia de tantas

cores um objecto mui relevante.

Acompanha a este mármore da mesma côr chamado
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Salema, cujo nome se lhe derivou da sitio, onde foi

achado, o qual está servindo de painel na superfície

dos pedeslaes das columnas de todas as capellas infe-

riores ; e posto que esta pedra não logre com tanta ac-

tividade as manchas brancas, como a primeira; também
nella brilham as outras cores, que com a galanteria de

mais miúdas e airoso alinho da sua fíneza, ostentão na

pedra o capricho de mui galharda.

Três são as distincções, em que se divide o mármo-
re azul; porque um veste de escuro, guarnecido com
algumas manchas mais negras, que o cingem por mui-

tas partes ; e do mesmo género se acha outro ornado de

nódoas quasi brancas, por entre as quaes correm linhas

cândidas; como se manifesta em varias sanefas nas duas

capellas lateraes, pórtico da Igreja, nichos, e nos forros

de toda a parede e tecto.

O segundo é mais claro, e composto de matéria tão

subtil, que imita a forma do sal ; mas, como não dei-

xa de ser solido, e recebe lustro, resplandece nelle

uma guarnição de cintas escuras, umas mais e outras

menos largas ; com cuja elegância brilha nas cimalhas

de todas as capellas, nos balaustres de todas as capel-

las, .nos balaustres das tribunas e forros da abobada da

Igreja.

O terceiro tem dilatadas misturas de branco, que te-

cendo o campo azul a imitação do labyrintho, cuja sin-

gularidade por magestosa o fez digno de ser collocado

nos altares superiores em uns forros, que dividem umas
molduras pretas de umas tabeliãs da mesma côr, posto

que sejam lustrosas * não desvanecem a brilhante fidal-

guia do azul.

1 Id. id. pag. 15.
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Entre todos estes inculca o mármore amarello a bel-

leza da sua legitima côr, mostrando o seu apparato em
brilhantes festões, e outros ornatos de relevo, com que

se coroão os portaes prelos da Igreja para myyor tim-

bre do seu lustre.

Com a mesma côr, ainda que mais remissa, avulta

outro mármore em todos os balaustres das capellas, re-

vestido de manchas pardas, e tão brancos nós. que mos-
tra muy agradável a compostura na triplicidade das

suas cores.

Nas molduras de todos os painéis das capellas, como
também em varias tabeliãs, portas, credencias, soccos

dos retábulos, e com especialidade nos notáveis portaes

das duas naves, manifesta o mármore preto a sua crys-

tallina, e primorosa excellencia; porque cingido de sub-

tis linhas brancas que correm por entre outras amarel-

las, e excedendo no escuro ao ébano, de tal sorte com-
pete o seu Inzimento com espelhos, que, posto não seja

diáfano, representa imagens.

N'este estado existia a fabrica, quando se sagrou o

templo, a cujo su;rptuoso edifício correspondeu depois

a pompa de 58 estatuas de finissimo mármore, que eri-

gidas pelo interior e pórtico do templo, exaltam com a

sua bellesa a formosura da mais obra; a qual elevando-

se com disposição airosa até ao te. to, faz mais illustres

as maravilhas da sua singular arehitectura; com diffe-

rentes painéis de finas pedras entre as lunetas do ver-

melho, que servem de dóceis às janellas compete com
a galhardia do zimbório, no qual a elegância do debuxo

equivoca a valentia com a nobilissima estructura dos

torreões que nos ângulos da fachada incluem no seu in-

terior as principaes sallas do palácio, fabricadas com
tão regular artificio, que mais parecem nativos montes

de mármore, do que esmerada união de pedras. Final-
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meoie é ioda esta machina com tanto primor lavrada,

que não apparece nas pedras signal de instrumento que
as abrisse, na qual admirando a natureza a arle, pre-

sumiu a arte com grande emulação exceder ? natureza.

Pelas 9 horas da manhã veio o deão D. Joseph Ma-
nuel á egreja, na qual o esperavam vários ministros de-

putados para assistirem a esta função

Estavam já preparados os acolyios com thuribulo, na-

veta e a caldeirinha de agua benta.

Revestiose de pontiQcial com capa e mitra encarnada

e benzeu as cruzes, que estavão expostas sobre a cre-

dencia, com todas as ceremonies prescriptas no Ponli-

íicial Romano.
Finalisada a benção, genuflectou para adorar, e bei-

jar uma das cruzes, o que também fez S. M. e Altezas,

que assistiam ao acto; depois os dois bispos de Patara

e Nankin, que também estavam presentes; logo os ca-

valheiros, e ultimamente o provincial e guardião do
novo convento.

Feita a benção das cruzes, foi benzer os painéis dos

altares, dando principio a esta ceremonia pelo primeiro

á entrada da egreja da parte do Evangelho, em que se

venera a imagem de Christo crucificado, nossa Senhora,

e S. João Evangelista; e para continuar a benção dos

mais painéis se paramentou de ornamentos brancos; e

foy benzer o do altar mór, cuja pintura ostenta a ima-

gem de Maria Santíssima, oEferecendo o menino Deus a

Santo António. Depois o do cruzeiro da parte do Evan-

gelho, em cujo altar se acha collocado o SS. Sacramento,

e continuou a benção dos mais painéis distribuídos pe-

los altares das capellas, cuja ceremonia concluída, en-

trou na Sacristia, e benzeo o cofre, em que se havião

de expor as relíquias, os paramentos de todas as cores,

-assim como também a^vas, amictos e cordões, que es-
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tavam postos em cima dos caixões, e bancos por sua

ordem.
Concluído este acto forão á capella mór buscar a cruz

que no pavimento do presbyterio eslava arvorada, como
já se disse, e a conduziram em braços de sacerdotes

para a sachrislia, cantando a coros o hymno Vea:illa

Regis etc, e a collocaram em uma casa particular cha-

mada de damasco carmazim.

Collocada a cruz no sobredito logar, foi o deão ves-

tido, como se achava em acio de communidade benzer

o noviciado, dormitórios, refeitório, e todas as mais of-

ficinas, cuja fabrica a este tempo se achava completa,

assistindo S. M. e Altezas, cavalheiros e religiosos a

lodo este acto.

Pelas três para as qualro horas da tarde veio S. M.
e Altezas com muitos cavalheiros da sua corte à egreja

do Hospício, onde a Communidade dos religiosos do
novo convento se achava, pelos quaes se entoaram vés-

peras da dedicação da egreja, capituladas pelo provin-

cial.

Acabadas estas, na mesma forma entoaram completas,

e no fim d'ellas successivamente se formou uma procis-

são, levando o guardião do convento vestido com ami-

cto e coita a cruz, da qual pendia um estandarte de da-

masco branco em que estavam debuxados a imagem de
Nossa Senhora em lugar eminente, e inferiores a esta

a do patriarcha S. Francisco e Santo António genuflexos.

Aos lados da cruz iam os dous ceroferarios, que eram
o guardião de Santarém fr. António da Natividade, e o

guardião de Torres Vedras fr. Bernardino de S. Fran-

cisco, lambem com amitos e coitas, seguindo-se a com-
munidade toda em sua ordem, á qual com os religiosos

de outras provindas, que concorreram a esta festivida-

de, comprehendia o numero de 310.
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No meio delia iam dois cantores entoando a ladainha

de lodos os Santos, e a Communidade respondendo;
com esla formalidade chegaram á porta principal do
novo templo, e voltando pelo lado direito, o circularam

todo em roda, e tomando a mesma parte se recolheram

outra vez para o hospital repetindo a mesma ladainha.

S. M. e Altezas a viram das janellas da casa chama-
da de Benedictione,

Esta a casa que serviu de Sacello das relíquias, toda

armada de damasco de carmezin trinado de ouro, com
franjas do mesmo nas sanefas, com um altar na ca-

beceira, e ao lado direito uma porta, que era serven-

tia para a sachristia ; tinha docel caimesim com fran-

jas d'ouro e frontal de brocado de carmesim recamado
d'ouro; uma só toalha sem pedra de ara, a banqueta

coberta de Ihama de ouro; e sobre ella seis castiçaes de

prata dourados com vellas brancas de duas libras e a

sua cruz no meio. No retábulo um quadro, no qual se

venerava a imagem de Nossa Senhora com seu Qlho nos

braços e Santo António em logar inferior genuflexa:

os degraos do altar erão dous, os qnaes estavam co-

bertos de uma riquissima alcatifa e pavimento do pres-

bylerio, o mais da casa estava armado de pano verde.

No meio do plano do altar estava uma peanha dou-

rada e doze castiçaes de prata dourados com velas bran-

cas de uma libra, seis a cada lado, dispostos em boa figura.

Na parede latteral da parte do Evangelho estava le-

vantado um throno pontifical de três degraus cobertos

de panno encarnado; sobre elle a Sede Pontificia cober-

ta de brocado carmesim, com os seus dois degraus de

diante, o fixo coberto de panno, e o movei de velludo

carmesim, e dois escabellos pintados aos lados, encos-

tados ao espaldar do docel que todo era de brocado

carmesim com franjas de ouro.
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Junto do throno pontificai, ao seu lado direito, no
mesmo pavimento e altura de degraus iguaes ao mes-
mo throno estava o de S M e Altezas com docel e es-

paldar de velludo carmesim, guarnecido de ouro: qua-

tro cadeiras cameraes de velludo da mesma côr, do la-

do esquerdo o genuflexório coberto com um panno de
velludo: oito coxins, quatro em baixo * para ajoelharem,

e quatro em cima para se encostarem.

Abaixo d'este throno á parte direita estava disposta

uma quadratura de bancos de encosto, cobertos de ra-

zes, e os dois degraus d'elle de panno verde para se as-

sentarem os cónegos.

Ao lado esquerdo do sólio estavam bancos razos pa-

ra os beneficiados assistentes, cobertos de panno verde,

e diante do logar do primeiro a lanterna com sua vela

dentro, e em cima um coxim recamado de ouro carme-

sim com o pontifical coberto com panno da mesma ma-
téria, junto da almofada a candeia apagada.

Detraz dos bancos diaconaes estavam outros de en-

costo cobertos de raz, com um só degrau nú, para os

beneficiados não assistentes e notários.

Defronte do throno pontifical estavam dois bancos ra-

zos de dois palmos de altura, cobertos de panno verde,

para n'elles se assentarem os capellães do patriarcha :

abaixo dos bancos presbyieriaes estavam uns bancos

para os nobres, que o acompanhavam, cobertos de ra-

res com seu degrau nú.

Detraz dos bancos diaconaes, abaixo dos bancos dos

notários, estava o coreto para os cantores, coberto de

razes.

As cadeiras razas e bancos para a Corte de S. M. es-

tavam nos logares costumados.

i Id , id., pag. 21.
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Diante do altar, defronte do ihrono pontifical, estava

o genuflexório de pau dourado com as suas almofadas

de brocado carmesim para o patriarcha fazer oração.

Junto á parede latteral da parte da Epistola eslava

uma credencia de oito palmos de cumprimento, coberta

com toalha crespa, a qual pendia de tcdos os lados até

o pavimento; sobre ella estava o cofre forrado de vel-

ludo carmesim guarnecido de ouro, em que se haviam

de expor as relíquias, coberto com um panno carmesim
recamado de ouro.

Em um prato de prata dourado estava a caixa de

prata dourada por dentro e por fora, para nella se si-

gillarem as relíquias.

Em cima de outro semílhante pralo dourado estavam

lá grãos de incenso da grandeza de avellãs.

Sobre o outro prato de prata dourado estava a caixa

de velludo encarnado guarnecido de ouro, em que se ha-

viam de conduzir as relíquias sigilladas para os altares.

Em outro semílhante pralo dourado eslava uma es-

crevaninha de prata dourada com seu areeiro, tinteiro,

penna, lacre, íísoura, sinete e flta da largura de um
dedo para se sigillar a caixa.

A inscripção em pergaminho para o patriarcha fazer

as assignaturas, da largura e comprimento de um qua-

si quarto de papel.

Um castiçal de prata dourado de bufete com sua vela

bogia branca.

Uma cartella de marroquim encarnado com filetes e

ramos de ouro para sobre ella o patriarcha escrever.

Thuribulo e naveta de praia dourados. Caldeirinha

cum agua benta e hyssope de prata dourado.

Junio d'esta credencia eslava um bufele de cinco pal-

mos coberto de velludo carmesim franjado de ouro, cuja

coberlura era feita em forma, que egualmenle de todos
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os lados chegava ao pavimento; sobre a qual o patriar-

cha assentado na cadeira gestatoria escreveu, se fez a

sigillação, e se collocaram as relíquias nas caixas.

Outro bufete de seis palmos coberto do meifmo veU
ludo com franja do mesmo, sobre o qual estava o fére-

tro, que era de pau coberto de velludo carmesim, guar-

necido de ouro, e socco no meio para se pôr o cofre

das reliquias, com quatro pequenas argollas douradas,

e n'ellas filas encarnadas para se atar o cofre, em cima
o seu docel sustentado por quatro balaustres, que sa-

biam dos quatro cantos do féretro, e quatro competen-
tes varaes para se poder levar aos bombros, tudo de
veliudo carmesim guarnecido de ouro.

Nos dois lados três cornucopias por parte, de pau

dourado, com suas velas brancas de meia libra, e da

parte anterior e posterior duas, que faziam por todas dez.

Na parte collateral da parte da Epistola estava a Se-

de gestatoria com dois escabellos aos lados.

Junto dos degraus do altar, da parte do Evangelho

eslava o cepo para a cruz pontifical.

A segunda casa ficava delraz da capella, servia de sa-

christia, eslava coberta de razes pelas paredes; n'ella es-

tavam duas credencias de 16 palmos cada uma, cober-

tas com suas toalhas, sobre ellas os pluviaes brancos

para os beneficiados assistentes e não assistentes.

Alvas e planetas para os penitenciários, coitas para

os subdiaconos e acolythos.

Paramento subdiaconal para o ministro da cruz.

Oito tochas de quatro pavios para os lados do fére-

tro. 4 lanternas com 2 velas dentro, e postas nos seus

bancos de pau encarnado.

Fogão com brazas, tenaz, folie, e mechas para se ac-

cender lume, um rolo para accender as tochas e velas

das lanternas, e fazer brazas para o thuribulo.
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Terceira casa : Estava toda armada de damasco car-

mesim guarnecido de ouro, semelhante ao da capella

das relíquias, chamada Camará de paramentos, unida

com outra, chamada Camerim da falda, também arma-

da com a mesma egualdade.

No camarim estava a cadeira cameral de velludo en-

carnado guarnecido de ouro com seu tapete por baixo

para se assentar o patriarcba.

Ao lado esquerdo d'ella uma mesa coberta de damas-

co encarnado, sobre ella a falda caudata, coberta com
veu de seda encarnada rendada de ouro.

Na camará estava o docel de velludo carmesim com
franjão de ouro; debaixo d'elle estava o leito coberto com
um panno de damasco encarnado, e sobre elle uma
toalha, que o cobria lodo: em cima os paramentos pon-

tificaes, que eram pluvial carmesim recamado, estola

do mesmo, cingulo encarnado tecido com ouro, alva e

amicto, tudo coberto com um veu precioso, o segundo
formalio, as mitras preciosas, e aurifrigiada em testei-

ras, o veu da mitra, o cepo para a cruz, e junto d'elle

o báculo dourado.

De um e outro lado da camará estavam os bancos

de encosto pintados de encarnado, sem degrau, afasta-

dos da parede para detraz d'elles estarem os beneflcia-

dos assistentes, e as mais ordens de ministros.

A quarta casa toda se via armada de damasco car-

mesim guarnecido de ouro, egual ás outras referidas.

N'ella estavam 14 cadeiras de velludo carmesim com
franjão de ouro. e junto de cada uma estava um bufete

ordinário, coberto de damasco carmesim com galão de
ouro, que eram para os cónegos se sentarem, e sobre

os bufetes deporem as capas, e depois as manlelelas e

murcelas.

A quinta casa estava toda armada de bons razes, to-



301

da á roda guarnecida de bancos de Moscovia rasos, e

entre elles se viam 8 bufetes cobertos de seda encarna-

da ordinária para se vestirem os beneficiados assisten-

tes e os mais ministros de capa.

Estava a sexta casa toda forrada de razes inferiores

á da outra, com bancos de pau encarnado em roda

para n'ella se vestirem os ministros seculares em ro-

da, excepto os faquinos.

Pelas 5 horas da tarde, depois das Ave Marias,

veiu o patriarcha fazer a exposição e sigillação das

reliquias, acompanhado da sua comitiva domestica para

a Gamara dos paramentos.

No mesmo tempo se achavam todos os cónegos na

casa para elles destinada, onde depondo as murcetas e

manteietas, vestiram as capas magnas, por ministério

dos seus creados e caudatários e logo todos vieram para

a camará dos paramentos, e assentados nos seus loga-

res esperaram que chegasse o patriarcha ; e o mesmo
fizeram os mais ministros assim beneficiados assistentes

como não assistentes.

O patriarcha no camarim vestiu a falda, e vindo para

a camará, junto do leito recebeu os paramentos, ponlifi-

caes, que estavam preparados, e pondo a mitra preciosa

caminhou processionalmente para a casa do Sacello das

reliquias, á porta da qual eslava el-rei e altezas, e ahi re-

ceberam agua benta da mão do patriarcha, e entrando to-

dos para dentro occuparam os seus lugares.

O patriarcha fez oração com mitra no genuflexório, que
estava no meio do presbyterio,e el-rei e altezas nos genu-

flexórios, que estavam preparados.

Feita a oração, se levantou o patriarcha, e com a mi-

tra subiu para o throno, no qual se assentou, e el-rei e

altezas se assentaram nos seus Jogares.

Logo vieram os cónegos receber obediência do patriar-
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cba, principiando pelo rleão e dignidades, depois os que
se seguiam.

No mesmo tempo avisou o mestre de ceremonias os

dois subdiaconos das íimbrias, e os dois capellães assis-

tentes para pegarem na cauda.

Também n'este tempo quatro acolytos ordinários pe-

garam na sede gesiatoria, e a collocaram sobre o sup-

pedaneo do altar da parte da epistola voltada para o la-

do do evangelbo, sem escabellos dos lados.

Recebida a obediência, se levantou o patriarcha, e

servido na forma referida desceu do sólio, e veiu dian-

te do altar, levantando-se os cónegos, e os mais em pé
em quanto se não assentou, e lhes fez com a mitra re-

verencia, e subindo ao lado da epistola se assentou na

sede gestatoria: ficaram os dois cónegos assistentes am-
bos do lado esquerdo, quasi atraz da sede.

Ao mesmo tempo vieram os dois primeiros beneficia-

dos * com o livro e candeia.

N'este mesmo tempo conduziu o mestre de ceremo-

nias a um acolylo palriarchal em cotta, o qual tomando
da credencia o prato de prata dourado, em que estava

a caixa das reliquias, a trouxe e levada diante do peito

pegando-lhe com ambas as mãos, assim se poz de joe-

lhos diante do palriarcha, o qual se levantou com a mi-
tra, e logo chegando os beneficiados ministros do livro

e candella, disse pelo livro a admoestação, e dita se as-

sentou: afastando-se os ministros do livro e candella,

chegou o assistente, e lhe lirou a mitra, logo se levan-

tou, e chegando outra vez os ministros do livro e can-

della, continuou o prefacio, e orações da caixa.

Em quanto o patriarcha fazia a benção, conduziu o

» Id., id., pag. 27.

I
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mestre de ceremonias um acolyto era coita, o qual

trouxe da credencia a caldeirinha de agua benla e hys-

sope atravessado em cima.

O segundo mestre de ceremonias conduziu da qua-

dratura o primeiro presbytero, o qual levantando-se fez

reverencia a el-rei, e chegando ao altar lhe fez também
reverencia e ao patriarcha, e chegando junto da Sede,

ditas as orações, pegou no hysoppe, e com osculo del-

ie e da mão o entregou ao patriarcha, com o qual as-

persou com três duetos a caixa, dizendo:

Asperges-me, e sem verso nem oração, e logo entre-

gou o hyssope ao patriarcha, que o recebeu com óscu-

los devidos, e se retirou para a quadratura, com as

mesmas reverencias, com que veio, retirando-se jun-

tamente o acolyto da caldeirinha para a credencia.

O patriarcha se assentou, e o assistente lhe poz a

mitra aurifriglada, que lhe entregou o ministro delia, a

quem o sachrista a tinha dado, e delle recebeo a pre-

ciosa, e a foi collocar na testeira, retirando-se o acolyto

da caixa para o lado esquerdo.

Assentado o patriarcha, pegaram dous acolytos ordi-

Darios no bufete coberto de veludo carmèzim, e pon-

do-o diante se retiraram com genuflexão.

Logo o acolyto poz o prato com a caixa sobre o bu-

fete, e fazendo genuflexão se retirou : chegaram tam-

bém 0'i mais acolytos em coitas com os pratos, que es-

tavam n:^ credencia, e juntamente com o castiçal com a

vela aceza, e pozerão tudo sobre o bofete, e com ge-

nuflexão se retiraram para os seus logares.

No mesmo tempo o sacristã em capa acompanhado do

mestre de ceremonias chegando diante do altar lhe fez

genuflexão, e ao patriarcha. e subiu acima, descubriu

a caixa, tirando-ihe o véu, que o mestre de ceremonias

recebeo, e deu a um clérigo de sacristia para o levar
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para a credencia, e pegando no prato, em que estava a

caixa das relíquias veio diante do patriarcha, e fazendo-

Ihe reverencia, * poz o prato sobre a meza presenlando

lhas: o patriarcha se levantou com a mitra, e reveren-

ciou as reliquias.

Observando o patriarcha que a caixa das relíquias

estava sem vicio algum, a mandou logo abrir pelo sa-

chrisla, o qual pegando na Ihesoura, cortou a fita, e

dessigillou a caixa, e posia sobre o prato, a abriu, e

a chegou para diante do patriarcha, e este para poder
commodamenie pegar nellas, o que fez levantando-se

em pé com a milra, e as metleu na caixa benta, e se

assentou, e lhe poz ires grãos d'incenso na parte

inferior, e dobrando o pano de Ihama lhe poz em cima
a inscripção que assignou com o seu sigoal, e fechou

a caixa, a qual o sacristã recebeu, e pegando nella a

atou com a fita em modo de cruz, ficando o nó no meio
da parte superior, e sustentando-a com a mão esquer-

da, com a direita pegou no lacre, e derretendo-o na luz

da vela sobre o nó da fita, a descansou sobre a meza,

e o patriarcha com a sua própria mão a sigillou, e vol-

tando-a da parle inferior, lhe fez a mesma sigillação,

com a mesma formalidade.

Em quanto o patriarcha sigillou as reliquias, um aco-

lyto levou o cofre ao altar, e o poz sobre a peanha
aberto, e com as devidas reverencias se retirou.

Sigilladas as reliquias, o mestre de ceremonias entre-

gou os pratos, que estavam no bufete, aos acolylos, e

castiçal juntamente, e levaram tudo para a credencia,

retirando-se com genuflexão.

O assistente da mão direita pegou com ambas as mãos

1 Id. id. pag. 28.
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na caixa, e a reteve em quanto o patriarcha a não re-

cebeu.

Os dous acolytGS oniiuarios liraram o bufete, e o po-

zeram no logar donde o tinham tirado: logo o assisten-.

te tirou a mitra ao patriarcha, o qual se levantou, e re-

cebeo a caixa das reliquias pegando-lhe com ambas as

mãos, e suslendo-lhe os assistentes as fimbrias do plu-

vial, os subdiaconos a falda, e as capellães a cauda, se

chegou para diante do altar levando as reliquias eleva-

das diante do peito, as quaes poz no cofre, e ficando

aberto, desceu para diante do Ínfimo degrau do altar,

onde esteve em quanto os acolylos tiraram a sede ges-

tatoria, e a levaram para o seu logar.

Estando o patriarcha diante do altar, entoaram os

cantores o bymno Exultei orbis, ele, por serem as re-

liquias dos apóstolos, e o continuaram todos com o seu

verso Annuntiaverunt, etc.

No fim. em quanto os cantores cantavam a ultima es-

trofa, conduziu o segundo mestre de ceremonias o pres-

bytero, que veio com a mesma formalidade anteceden-

temente explicada, vindo juntamente o acolytho patriar-

chal com o thuribulo e naveta, e chegando ao patriar-

cha da parte direita, com os devidos ósculos lhe ofereceu

a naveta, da qual o patriarcha tirou a colher com incenso,

e o poz no thuribulo com benção : logo entregou o thuri-

bulo ao patriarcha, que em pé incensou as reliquias

sem mitra, e se retirou para o seu logar com a mes-
ma formalidade, e o acolyto com o thuribulo juntamen-

te. Incensadas as reliquias, e dito o verso pelos canto-

res, cantou o patriarcha a oração Protege Domine, e

declarando os nomes dos Apóstolos: no tim não canta-

ram os cantores o verso Benedicamus Domino; e reti-

rados os mmistros do livro e candeia, subiu o patriar-

cha ao altar sem mitra, e o osculou, e deu a benção

37
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pontiflcal virado para a sua cruz, a qual linha o sub-

diácono, que, genuflexo, estava junto do iníimo degrau

do altar, sem se publicarem indulgências.

Dada a benção, desceu o palriarcha ao Ínfimo degrau

do altar, e ajoelhou em coxim de brocado encarnado,

e fez a oração sem mitra, ajoelhando os assistentes no

plano.

Em quanto fez a oração, subiu o sacristã ao altar com
as devidas genuflexões, fechou o colre, tirou a chave,

e juntamente a mitra preciosa da testeira, e a deu ao

ministro d'ella, e d'elle recebeu a aurifiigiada, que poz

Da testeira.

Levantou-se o palriarcha, e recebendo dos assisten-

tes a mitra preciosa, se retirou para a camará dos pa-

ramentos com a mesma procissão com que veiu.

Depois de expostas as reliquias se prepararam para

as vigilias no meio da quadratura dois bancos rasos co-

bertos de panno verde para se assentarem em coro.

No logar, onde esteve o genuflexório, se poz uma es-

tante dobradiça, com seu panno de damasco carmezim,

e livro da cantoria sobre ella.

No meio da quadratura outra estante similbanle, mas
sem panno, e n'elia o leccionario para se cantarem as

lições.

Defronte do logar do capilulanle, da parte do Evan-

gelho, outra estante dobradiça com panno similhante ao

primeiro, e em cima o capituleiro para as antiphonas

e oração, coberto com seu pano.

Na capella estavam vários locheiros com tochas ace-

sas para darem luz aos que cantavam, e aos mais, que

oravam.

Na sachristia cinco pluviaes de Ihama encarnados para

o capilulante e assistentes.

Logo principiaram as Matinas dos Apóstolos sendo
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todo o Otiicio de conaraum com a oração Protege Do-

mine, que se cantou na exposição das relíquias.

Cantadas as Matinas, no meio do Presbyterio se poz

um banco raso em forma de genuflexório, coberto de

panno verde, ante o qual de joelhos se fizeram as vigí-

lias por t'>da a noite; assistindo dois clérigos da capel-

ia e dois religiosos com horas reservadas.

O throno pontifical era de tela branca, e da mesma
o docel e espaldar, ficando o do rei o mesmo, de que
acima se fez menção.

Á mão direita junto da entrada * da porta, em distan-

cia competente para se poder passar, estava uma cre-

dencia comprida de oito palmos com sua toalha, cober-

ta até ao chão, e n'ella estava uma caldeira grande

dourada, hyssope ordinário e mais duas caldeiras, e

dois jarros dourados para n'elles se levar a agua para

supplemonto das aspersões. Em um prato de prata

doirado estava sal raoido disposto em forma d'es-

trella.

Em outro similhante prato quatro aspersorios de

berva hyssope com seus cabos de páo dourados, e ata-

da a herva com galão de oiro estreito.

Em outro prato toalha para alimpar as mãos.

Duas conchas de prata dourada em um prato.

Um livro de marroquim flieteado de oiro para o ar-

chidiacono ler os capítulos do concilio.

A concha com agua para se benzer, sobre um esca-

bello, com sua tampa entalhada e doirada, e um esca-

bello junto d'ella, sobre o qual se havia de pôr quando
se tirasse, de cima da concha.

Outro bufete, como o da capella das reliquias, que

1 Id. id. pag. 33.
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estava em correspondência da credencia á esqnerda de
quem entra, sobre o qual se poz o ferelro das relíquias

quando foi preciso.

Quatro tochas novas encostadas á parede junto da
credencia para se revezarem na procissão.

Sobre um escabello uma lanterna cora vela acesa

dentro.

No pórtico defronte da porta principal a quadratura

na forma seguinte: á esquerda de quem entra estava o

Ihrono do patriarctia de tela branca, e da mesma era o

espaldar, e docel com os costumados três degraus;

junto d'elle o ihrono do rei, que era do mesmo, (içan-

do logar entre os ihronos e a parede, em que estava o

banco dos beneficiados assistentes, e o banco dos cóne-

gos cobertos de pannos de razes; da parte direita o banco
para os diáconos assistentes, e por delraz d'estes ban-

cos os dos não assistentes, penitenciários, notários, co-

bertos de razes, diante do primeiro beneficiado assis-

tente o livro sobre o coxim branco e a candeia.

Defronte da meza do féretro da outra banda da porta

em correspondência, estava uma credencia pequena co-

berta com toalha, para a seu tempo n'ella se fazer o santo

óleo para as cruzes da porta, e um prato com algodão.

Á entrada da egreja da parle de dentro, junto ás pri-

meiras duas capellas estavam dois fogões de prata com
cinza de lenha limpa e peneirada; e outros dois com a

mesma junto á capella mór, um de cada parte.

Quarenta e sete caixilhos de pau pintados para se fa-

zerem as areolas e suas lampas com botão no melo
para se lhe pegar sobre escahellos.

A cruz dos abcedarios grego e latino, assinada no
corpo da egreja, do principio d'ella até os gigantes da

capella mór, e n'ella assinados os logares, em que so

haviam de fazer as areolas. .

.

I
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Quem desejar saber como foram praticatias as res-

tantes ceremonias, (o que para muitos leitores será ti-

do como uma inutilidade), pôde ler a obra de que temos

feito extractos, e a qual não é rara.

*

* #

Noticia do cumprimento e largura da egreja e da sua

altura, como também das suas torres.

Tem de comprimento o corpo da egreja desde a porta

principal até o fundo da capella mór í279 palmos.

N'esta forma alé o arco do cruzeiro principiando da

porta principal, 167 palmos.

Tem o diâmetro do cruzeiro 59 palmos.

Tem a capella mór de fundo 71 palmos.

Largurs do cruzeiro de uma capella das collaleraes a

oulra, :200 palmos.

Largura do corpo da Igreja, 56 palmos e meio.

Fundo das capellas, que estam nas naves da Igreja,

43 palmos.

Altura do pavimento da Igreja até á cimalha real, 61

palmos.

.\ltura do pedestal que vai sobre a cimalha Real 10

palmos.

Altura do pedestal até o ponto da abobeda do corpo

da Igreja. 30 palmos.

N'esta forma desde o pavimento até á sua abobeda,

101 palmos.

Tem de comprimento as columnas do cruzeiro e ca-

pella mór 36 p;<lmos e 3 quartos.

Tem de pavimento da Igreja até á cimalha, que vai

por cima das persinas, sobre a qual se forma o corpo

do zimbório, 112 palmos e 3/4.
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Desde a dita cimalha até á abobeda, que fecha no cor-

po do zimbório, 8á palmos e 3/4.

Tem dtí fecho até altura da cniz, 8o palmos e t!/4.

Que faz toda a altura do zimbório 181 palmos.
Tem as lorres da Egreja desde o chão até á cruz da

grimpa 314 palmos e meio.

Tem a grimpa de alto da ultima pedra da torre para

cima 33 palmos.

Tem o gallo de cobre, que é feito de duas chapas

cravadas uma na outra, enfiado em um varão com 3 ?i-

rolas de ferro para mostrar os ventos, tendo o gallo de
allura no varão três palmos e meio, e át comprido dez

palmos e um oitavo.

Peza o gallo dez arrobas.

Peza o varão de ferro, em o qual estam enfiadas as pe-

ças que servem de peanha ao globo de cobre, denlro no
qual está collocado o Santo Lenho com a sua authentica,

51 arrobas e 6 arráteis.

Pesa o globo de cobre. 4 arrobas e 13 arráteis. E o

forro de chumbo pesa ao todo 11 arrobas e II arraieis.

Tem de diâmetro 4 palmos e 3 quartos.

Pesa o varão de ferro, e mais peças de bronze nelle

enfiadas, globo, gallo ecruz, 2i6 arrobas e 15 arraieis

Islo se entende em cada uma das torres de per si.

Tem cada torre em si um carrilhão de sinos, e são

ao todo 51.

A saber: o sino grande que dá as horas, pesa 800 ar-

robas.

Tem de diâmetro 11 palmos e meio.

Por baixo da boca d'este sino estão dois, um serve de

dar as meias horas, e outro os quartos.

Por baixo d'estes em corpo separado estão 48 sinos,

que tocam os minuetes anles de dar os quartos, meias

horas e horas: tendo o principal sino deste carrilhão, que
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está no ponto de G sol-re-ul—de peso C66 arrobas e 15
arraieis, sendo os mais sinos proporcionados a este, fa-

zendo diminuição conforme a arte da Musica.

Toca este carrilhão de dois modos, um por tambores

movidos por pezo de rodas, fazendo minuetes e cantinel-

las, conforme a solfa, fazendo trinados mui suaves e con-

sonantes; para o que lem alguns sinos quatro martellos,

outros Ires, e outros dois. E locam pBla parle de fora.

Toca por badallos pela parle de dentro, para o que
tem todos os sinos badallos prezos com grossos arames,

os quaes prendem em um engenho em forma de órgão,

no qual loca o carrilhador toda a solfa e papeis que se

lhe offerecem.

Estão dispostos por tal ordem, que o loque d"um não
impede o de oulro.

Tem mais as torres 8 sinos com que se loca aos OfQ-

cios Divinos, e todos por ponto de solfa. O primeiro pesa

541 arroboS e 9 arraieis.

O segundo pesa 496 arrobas e dez arráteis.

O terceiro pesa 290 arrobas e dezeseis arraieis.

O quarto pesa 231 arrobas e 23 arraieis.

O quinto pesa 119 arrobas e 8 arraieis.

O seiimo pesa 76 arrobas e 12 arraieis.

O oitavo pesa 104 arrobas.

Este sino por ser de tom mais alto, mas mui suave, se

chama por antonomásia o sino da Graça. Este serve pa-

ra tocar aos sermões e ás procissões de preces, por ser de
tom mui mavioso, e enternecido. É obra d'um portuguez
chamado Pedro Palavra.

O sino de locar aos semiduples pesa 51 arrobas e ar-

raiei e meio.

O sino que toca ás ferias, pesa 43 arrobas e3 arráteis.

O sino que toca a chamar a communidade para co-

ro, pesa 4 arrobas.
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A garrida pesa nma arroba.

Estes sinos que tocam aos Officios Divinos, então dis-

postos nas duas torres, e são por todo doze, que jun-

tos com os carrilhões somam 114.

Tem o convento 8 dormitórios grandes de 760 pal-

mos de cumprimento, e tC de largo: tem outros 8 que
atravessam para estes, cada um de 36G palmos de cum-
primento e 10 de largo. Cada um tem sua janella grande

com grades para o jardim, sendo as de um dormitório

diíTerentes das dos outros. Tem o Convento 300 cellas,

cada uma com sua janella de 16 palmos d'allo, e 8 de

largo. Tem cada celia de cumprimento tO palmos, e de

largura 18.

Tem o convento 16 pateos e dois pequenos jardins ao

lado da portaria. No meio de todo o convento fica o

famoso jardim, que tem ti"! palmos em quadro.

Tem a casa da cosinha de cumprimento 96 palmos,

e de largura 42, com 3 grandes janellas de vidraças

para o pateo. As paredes são guarnecidas de azulejo

branco até á cimalha. Tem no meio da casa 4 mezas

de pedra branca de 'íO palmos de cumprimento e 10

de largo, e um de grosso. Tem uma pia de pedra branca

defronte da porta de 15 palmos de cumprimento. No
meio d'ella lança agua em esguicho de bronze, assim

como lançam dois mais pequenos de cada parte em al-

guidares de pedra branca, em que se lava a loiça.

Tem nas cabeceiras duas grandes chaminés sustenta-

das em dois varões de ferro com fogões de ferro coado

no meio por tal engenho que se não vê o lume. No
meio do fogão eAá um grande caldeirão de cobre de

dez almudes de agud, a qual lhe vem cahir dentro de

um cann de bronze, que sae da parede da chaminé.

Tem dois furnos aos lados, e um engenho de espremer
as bervas com admiração da arte.
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«O palácio em Mafra no qual sir Edward Blakeney

linha aposentos, e onde me recebeo com a máxima hos-

pitalidade, podia talvez, sem inconveniente, abrigar to-

das as cortes da Europa.» *

Laus Deo

FIM DO PRIMEIRO VOLUME

í Conde de Carnarvon: Portugal and Galicia. Londoo, 1836,

voi. I. pag. 27.
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